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دوباره ایران
ما ایرانیان در سال  1397جشن چهلسالگی انقالب شکوهمند خود را برگزار میکنیم و در
سال  1400پا به قرن جدید شمسی میگذاریم .انقالب در چهلسالگی خود به سنن پتگگنی
میرسد و این یعنی دیگر تکرار اشگباهات و تصنمیمها و رفگارهنا نامناسن

از منا پذیرفگنه

نیست .حال که قرن گذشگه ( )1400-1300را پشت سر میگذاریم ،باید درسهنا قنرن را
مرور کنیم و آن را مبنا گذار به قرن جدید قرار دهیم.
مرور قرن شمسی حاضر که فقط چهنار سنال از آن بناقی مانندن ،نشنان میدهند ایرانینان
علیرغم تالشها ضداسگعمار  ،ضداسگبداد و اصالحات اقگصاد  ،سیاسی و فرهنگی،
هنوز هم با آرمانها و آرزوها خود فاصله زیاد دارند .مهمترین درس برا ما آن اسنت
که جمهوریت ،اسالمیت و ایرانیت باید در کنار یکدیگر حفظ شنوند و جمهنور اسنالمی
ایران به معنا همزیسگی هر سه هویت است .پهلو ها سعی کردند اسالم را حنذ
گرونهایی هم سعی کردند ایرانیت را حذ

کننند و

کنند؛ ولی هر دو ناموفق ماندند .عدنا هم به

نننام دولننت اسننالمی از ابگنندا تنناکنون بننا جمهوریننت متالفننت بننودن و هسننگند .چنننین
حذ کردنهایی نابهجاست و در آسگانه قرن نو باید چنین رویههایی را کنار گذاشت.
جامعه ایرانی در آرزو توسعه ،اقگصاد پویا و خلق ثروت از مسیرها مولد است کنه
در پرتو آن هر ایرانی فرصت داشگه باشد بنا اشنگلال و کنار شایسنگه بنه صنورت عاداننه بنه
مواه

زندگی دسگرسی یابد .ما نیازمند اقگصاد فناوراننه ،ننوآور و سنازگار بنا معیارهنا

زیسننتمحیطی هسننگیم؛ ولننی مگاسننفانه در یننق قننرن گذشننگه قننادر نبننودنایم بننه چنننین
دسگاورددسگاورد برسیم .در بسیار زمینهها پیشرفتهایی داشگهایم؛ اما صنادقانه آن اسنت
که هنوز تا رسیدن به جایگان ینق قندرت اقگصناد منطقنها و اقگصناد منرثر در سنطح
جهانی فاصله زیاد داریم .ما نیاز داریم بنا تکینه بنر هوینت سیاسنی جمهنور  ،اسنالمی و
ایرانی و با پشگوانه علم اقگصاد و دسگاورددسگاوردها علمی بشنر و بهرنگینر از اندیشنه
دینی به سو تحقق اهدا

اقگصاد خود پیش برویم.

دوباره ایران

جامعه ایرانی ترکیبنی از اقنوام ،ادینان ،منذاه

و گرونهنایی بنا تفکنرات و سنلیقهها

مگفاوت است .زنان و مردان ما به ینق شنیون زنندگی نمیکننند .همنه برداشنت یکسنانی از
فرهنگ و هنر و سبق زندگی ندارند .این تفاوت و تنوع را باید به رسمیت شنناخت .اقنوام
ما هموارن ایرانی بودناند و در چنارچوب اینن سنرزمین زیسنگهاند و بنرا حفنظ آن تنالش
کردناند .کردها ،بلوچها ،عربها ،ترکها ،لرها ،ترکمنهنا و سنایر اقنوام ،پنارن تنن اینران
هسگند .اقوام حق دارند از برخی کاسگیها ناراضی باشند .روند توسعه کشور به گونها بودن
که توسعه در مرکز کشور ایجاد شدن و اسگانها مرز کمبهرن ماندناند .توسعه اقگصناد ،
اجگماعی و سیاسی مگوازن و عادانه باید در همه کشور محقق شود و گرونهایی که تاکنون
کمتر برخوردار بودناند ،باید بهرنمندتر شوند.
زنان نیرویی بزرگ و تأثیرگذار در جامعه ایرانی هسگند .در ابگدا قرن تالش شد زنان به
گونها آمرانه مدرن شوند .حجاب از سر زننان کشنیدن شند و بنه شتصنیت ایشنان تنوهین
کردننند؛ امننا مقاومننت بننانوان در هننم نشکسننت .گرونهننایی هننم کننه رویننه معکننوس را
میپسندیدند ،پاستی دیگر گرفگند .زنان در تمام طول قرن به تدریج برا کس

حقوقشان

تالش کردناند .زنان امروز جایگان خود را در دانشگانها بدست آوردن اند و سنهم خنود را
از بازار کار هم خواهند گرفت .بانوان پرافگتار منا امنروز نماینندگان ورزش منا در سراسنر
جهان شدناند و موفقیتها علمی و اقگصاد و سیاسی بسنیار کسن

کردنانند .منا بایند

تواناییها زنان را آنگونه که هست در چارچوب قانون به رسمیت بشناسیم.
سالهاست که نسلها قدیمیتر از پذیرش ایدنها و آرزوها نسلها جنوانتر طفنرن
رفگهاند .جوانان مایلاند کشورشان با الهام از ایندنها آنهنا ادارن شنود و سنهمی منرثر در
تعیین سرنوشت کشور داشگه باشند .جوانان مایل نیسگند فقط در باابردن تولید علمی کشنور
سهم داشگه باشند؛ بلکه میخواهند بر شیون ادارن کشور و مسنیر کنه پیمنودن میشنود ،اثنر
تعیینکنندن داشگه باشند.
ایرانیان به غیر از هویت اسالمی و ایرانی ،واقعیت دنیا جدید را هم پذیرفگهاند .ایرانیان
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فناور  ،اقگصاد ،سیاست و فرهنگ مدرن را در گذشگه سنگی و هویت دینی خود ترکین

و

زندگی و هویت ترکیبی جدید خلق کردناند .منردم منا تعارضنی مینان امروز زیسنگن و
دیندار و ایرانیبودن نمیبینند .تالش برا تحمیل هویگی تقپایه بر مردم بیثمر است .مردم
ما احساس میکنند دیندار ،اخالقی ،ایرانی و امروز هسگند و میتوانند همه اینها را با هنم
تجربه کنند و هویگی خالق و عزتمند داشگه باشند.
آزاد از حقوق اساسی بشر است که در اسنالم نینز محگنرم شنمردن شندن اسنت .آزاد
بیبندوبار نیست و مردم اخالقی و دیندار ما خود را مسگحق زندگی ذیل نظامی اسالمی و
در عین حال آزاد میدانند .آزاد خواهی و آزادگی ایرانی نیز برگرفگنه از رو دیننی اینن
مردم است .آزاد سیاسی و اقگصاد و آزاد اندیشه و فرهنگ را باید به رسمیت شناخت
و به آن احگنرام گنذارد .آزاد پنز از بینان ،پنز از مشنارکت سیاسنی و پنز از فعالینت
اقگصاد و فرهنگی را هم باید به رسمیت شناخت .محدودکردن آزاد  ،به زیرزمینیشندن
هر فعالیگی ،از موسیقی گرفگه تا کار سیاسی میانجامد .تحدید آزاد بنه ننام امنینت را هنم
باید پایان داد.
عدالت در جامعه ایرانی گان ملفول بودن و گان چنان تحرین

شندن کنه سنرانجام شنعار

عدالت ،تبعیض و ناخرسند بودن است .از وقگی شنعار عندالت سنر دادن شندن فقنط توزین
پول ،بدون خلق ثروت ،مدنظر قرار گرفگه اسنت .عندالت فراهمکنردن فرصنتها رشند و
حمایت برابر و به دور از فساد برا همگان اسنت .عندالت بنه معننا داشنگن نظنام حماینت
اجگماعی قدرتمند برا حفاظت از افراد ناتوان جامعنه در برابنر سنتگیها زنندگی اسنت.
نکگه مهم آن است که آزاد بدون عدالت ،در خطر قرار میگیرد.
عدالت به معنا برخوردار از دادرسی عادانه برا همگان و برابر در مقابنل قنانون
اسننت .حمایننت از گرونهننا آسننی پذیر و مسگضننع

اجگمنناعی و فرهنگننی و سیاسننی ،از

مصادیق عدالت است که به آن توجه کافی نشدن است.
ضع

قدرت ملی و اشگباهات فاحش در شناخت روابط قدرت در جهان ،به اشلال ایران
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در جریان دو جنگ جهانی اول و دوم منگهی شد .ما در جریان ملیشدن صنعت نفت تنالش
کردیم اسگقالل سیاسی پیندا کننیم؛ ولنی بنه دلینل شنکا

در داخنل ،اسنگبداد و اشنگباهات

سیاسی ،ناکام ماندیم .انقالب اسالمی به ما اسگقالل سیاسنی بتشنید و بنه مندد تجربنه دفناع
مقدس و تالشها پز از آن قدرتمند شدیم تا اسگقالل سیاسنی خنود را حفنظ کننیم؛ امنا
تندرو ها گان به ما ضنربهها فنراوان زدن اسنت .سنتنان تنند ،رگیاگرایاننه و نسننجیدن در
 ،ضنرورتی نداشنگه و کمکنی بنه اسنگقالل و

سیاست خارجی و برخی رفگارهنا نامگعنار

آزاد و توسعه ایران نکردن است .ما نیازمند تعامل سازندن و تأثیرگذار بنا جهنان هسنگیم تنا
اهدا

و مناف ملی خود را دنبال کنیم.

ما ایرانیان یق قرن برا امنیت تنالش کنردیم؛ امنا برداشنتمان از امنینت کامنل نبنودن
است .امنیت بیشگر در قال

نظامیامنیگی دیدن شدن است ،غافل از اینکه امنیت محیطزیسگی،

اقگصاد  ،سیاسی ،اجگماعی و انسانی هم به همان اندازن مهم است .امروز دست تروریستها
در این کشور بسگه است؛ اما آنچه جان مردم منا را تهدیند میکنند آلنودگی محیطزیسنت
(ریزگردها ،کمبود آب و ،)...تصادفات جادنا  ،بیمار ها فزایندن نظیر سرطان ،فقر ناشی
از کمبود اشگلال ،خشونت در روابط اجگماعی ،افسردگی و ایمننبودن شهرها در برابر زلزله
و آتشسوز است.
اعگماد بزرگترین سرمایه جوام برا توسعه و پیشرفت ،تحمل سنتگیها و گنذرکردن
از بحرانها اجگماعی است .اعگمناد در جامعنه در حند انگظنار نیسنت و اینن نگیجنه فقندان
شفافیت کافی است که به فسادها منجر میشود .دیگنر نمیتنوان از زینر بنار شنفافیت شنانه
خالی کرد .ماجرا حقوقها نامگعار

نشان داد که باید همه چیز شفا

باشد تنا تتلن

رخ ندهد .نمیشود فقط به تعهد و دیندار مسنووان اعگمناد کنرد و انگظنار داشنت تتلن
نکنند .مالکیت شرکتها ،حقنوق مسنووان دولگنی ،درآمندها کنارگزاران نظنام ،فعالینت
اقگصاد همنه شنرکتها بتنش دولگنی ،خصوصنی و عمنومی غیردولگنی ،شنهردار ها،
نیروها نظامی و ...باید شفا

شود .ما به انقالب شفافیت نیاز داریم.
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جنا ها سیاسی هموارن مشلول تالش برا حذ
رویه دست بشوییم .کوشش برا حذ

یکدیگر بودناند و امروز باید از این

جریان موسوم به ملیمذهبی به سنرانجام نرسنید و

محمد مصدق هنوز شتصیت مورد احگرام آحناد جامعنه اسنت .اصنولگرایان سنعی کردنند
اصال طلبان را از صحنه سیاست ایران حذ

کنند؛ ولی اصال طلبان در انگتابات مجلنز

سال  1394قاطعانه در تهران پیروز شدند و رئیز دولت اصالحات میتواند با یق کالم بنر
انگتابات اثرگذار باشد .ما در آسگانه قنرن جدیند بایند دسنت از تنالش بنرا حنذ کردن
یکدیگر برداریم ،بپذیریم که جامعه ایران مگکثر است و هنی گروهنی را نمیتنوان حنذ
کرد .همه باید در چارچوب حقوق شهروند و با حاکمینت قنانون زنندگی کننند و اجنازن
مشارکت در زندگی سیاسی و اجگماعی داشگه باشند .بیایید همه با هم بسازیم تنا ایرانمنان را
بسازیم .نیرو خود را به جا آنکه صر

حذ

یکدیگر کنیم ،صر

سنازندگی اینران

نماییم .ترجمها از این را میتوان در کالم رهبر معظم انقالب دید که فرمودند آنها که
حگی به نظام هم عالقه ندارند برا ایران در انگتابات شرکت کنند.
گان انقالبیگر و افراطیگر با یکدیگر اشگبان شدناند و این جفنایی آشنکار در حنق
انقالبیگر است .انقالبیبودن از پایبند به اصول و آرمانها ،درسنت کنارکردن و انجنام
کارها درست ،عاقالنه و مگعهدانه کار کردن و زندگی اخالقمدار و دینی ناشی میشنود؛
امننا افراطیگننر بننا هی کنندام از اینهننا سننازگار نیسننت .افراطیگننر حاصننل جهننل و
تندگوییها

بیموقعی است که مناف ملی و امنیت نظام جمهور اسالمی ایران را تهدیند

میکننند .افراطیگننر محصننول تنننگنظر  ،خودحقپننندار و تحمننلنکردن سننلیقهها و
اندیشهها مگفاوت است.
معضل دیگر مردم این است که اگرچنه انگتابنات برگنزار میشنود ،نهادهنایی بینرون از
دایرن پاسخگویی وجود دارند .دولت و مجلز با سازوکار انگتابات ادارن میشنوند ،و بقینه
ارکان نظیر رهبر و قون قضائیه نیز غیرمسگقیم منگتگ

منردم هسنگند؛ امنا نهادهنایی وجنود

دارند که در قبال عملکرد خود پاسخگو نیسگند .بنیادها اقگصناد  ،شنرکتها مگعلنق بنه
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نهادها مذهبی و دسگگانهایی مگعلق به نهادها عمومی غیردولگی هسنگند کنه پاسنخگو
اعمال خود نیسگند و برخی حگی مالیات هم نمیدهند .رسنیدن بنه توسنعه و حنل بسنیار از
مشکالت نیازمند پاسخگویی همگان در برابر قانون است.
من تقریبا هفگاد سال ازعمرم را در این قرن زیسگهام و آنچه گفگم را با همه وجودم درک
کردنام .من دریافگهام که با افراط ،حنذ کردن ،بهرسمیتنشنناخگن تننوع و تکثنر ،بنا نفنی
آزاد  ،ترک عدالت ،با تأکید یقجانبه بر امنیت نظامی و دورشدن از امنیت همهجانبه ،بنا
نادیدن انگاشگن زنان ،با نفی یکی از دو هویت اسالمی و ایرانی و انزواگرایی یا تنندرو در
سیاسننت خننارجی ،نمیتننوان بننه جامعننها پیشننرفگه و تأمینکنننندن مننناف ایرانیننان رسننید.
افراطیگر و نداشگن شفافیت هم اعگماد و امنیت در جامعه را به خطر میاندازد.
چهلسالگی وقت پتگگی است .من پتگگی انقالب را در این میبینم که دست از سنعی
و خطا برداریم .حدود توانایی خود را بشناسیم .پتگگنی انقنالب در اینن اسنت کنه مسنائل
اساسی خود را بشناسیم و رو آنها مگمرکز شویم و از دادن وعدنها شیرین اما مترب و
خانهبرانداز ،دست برداریم .تصمیمها درست اما ستگی را که باید اتتاذ کنیم تا جامعه ران
صال و تعالی بپیماید ،با مردم در میان بگذاریم و اعگماد ایشان را جل کنیم.
پتگگی یعنی یق آیندن معقول ،دستیافگنی ،امیدبتش و سنازگار بنا تجربنه بشنر بنه
مردم ارائه کنیم .حر ها زمینی بزنیم و وعدنها نجومی ندهیم .پتگگی یعنی برا مردم
آیندنا ترسیم کنیم که در آن خلق ثروت امکانپذیر باشد و در عین حنال چننان شنفافیت
محقق شود که حرکت به سمت جامعة عادانه برا مردم قابل قبول شود .پتگگی انقالب به
این است که نشان دهیم بین مردم خطکشی نمیکنیم و همه را یکسان میبینیم .قصد دارینم
همه زیر چگر قانون زندگی کنیم و همه در برابر قانون یکسنان باشنیم .نشنان دهنیم جامعنه و
دولت 100درصد هسگیم .دولگی برا همه هسگیم ،نه حگی دولت اکثریت .هر کز قنانون را
رعایت میکند ،از فرصتها عادانه نیز برخوردار شود .پتگگی انقالب به اینن اسنت کنه
ثابت کنیم درس یق قرنِ گذشگه را آموخگهایم و قصد داریم آن را بهکار ببندیم.
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برنامه دولت دوازدهم

من به شما مردم ایران اعم از جوانان ،زنان ،کارگران ،کارفرمایان ،اقوام ،پیروان ادینان و
مذاه  ،هنرمندان و دانشگاهیان ،قول میدهم ،برا ساخگن ایرانی کار کنم کنه درس اینن
قرن را آموخگه است و به اتکا آن و با پشگوانه پتگگی انقالب ،به قرن نو سالم میکند .من
تالش میکنم با تحقق «آزاد و امنیت» و در حرکت به سو «آرامش و پیشنرفت» دوبنارن
به ایران سالم کنیم.
میدانم که از کمبود آرامش خسگه شدناید .شما مردم اینران میخواهیند زنندگی بنرا
شما آرام و بیتنش و جامعه در آرامش باشد ،سیاست خارجی آرامش داشگه باشد و آرام و
بیدغدغه به آیندن بنگرید و در کنار فرزندان ،نونها و نسلها بعد زندگی کمدغدغها
را تجربه کنید .من برا آنکه در کنار یکدیگر برا ساخگن چنین آیندنا تالش کنیم ،پنا
به میدان انگتابات ریاست جمهور دوازدهم گذاشگهام.
من با توکل به خداوند منان ،اتکا بر حمایت و توانمند ها ملت رشید و شایسگه ایران،
در سایه هدایتها حکیمانه و شجاعانه مقام معظم رهبنر و بنا همکنار منردان و زننانی
ستتکوش در دولت تدبیر و امید ،در چهار سال گذشگه ،تمام توان خود را صر

کردم تا

با کمق یکدیگر میهن عزیزمان ایران را از سراشیبیها خطرناکی که در آن قنرار داشنت
برهانیم و زمینهها مساعدتر برا توسعه همهجانبه اقگصاد  ،سیاسی ،اجگماعی و فرهنگی
فراهم سازیم .کوششها بسیار و ستگیهایی که همگی در کنار یکدیگر تحمل کردیم به
موفقیتهننایی انجامینندن اسننت و اکنننون اگرچننه سننتگیها بسننیار پننیش رو ماسننت،
چشماندازها امیدوارکنندنا نیز نمایان شدن است.
مردم عزیز ایران ،مشکالت اقگصاد در عرصهها اشگلال ،نابرابر  ،فضا کس وکار،
و نظام بانکی؛ مسائل اجگماعی نظیر اعگیاد ،طنالق و سنایر آسنی ها اجگمناعی؛ مشنکالت
محیطزیسگی نظیر ریزگردها ،تتری

مناب آب و خاک ،خشکی تاابها و آلنودگی هنوا؛

مسائل سیاسی نظیر عدم رعایت برخی حقوق اساسی ملت که قانون اساسی آنها را تصریح
کردن است؛ مشکالت سیاست خارجی نظیر تنش با کشورها منطقه ،اجراییکردن برجنام،
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دوباره ایران

مبارزن با تروریسم و افراطیگر و شمار دیگر از مشنکالت ،وجنود دارنند؛ امنا اطمیننان
دارم که در چهار سال گذشگه گامها بزرگی در راسنگا حنل برخنی از اینن مشنکالت و
زمینهساز برا بهبودها بیشگر برداشگهایم .ما با کمق یکدیگر برخی از مسنائل را بهبنود
دادنایم و میتوانیم باز هم در این مسیر پیشرفت کنیم.
من اکنون با عملکرد که در چهنار سنال گذشنگه ملنت اینران شناهد آن بودنانند و در
جریان مبارزات انگتاباتی ابعاد بیشگر از آن را به مردم ارائنه خنواهم کنرد ،بنا اطمیننان بنه
درسگی مسیر که تاکنون پیمودنایم و ضرورت تالش بیشگر برا سری تر پیشرفگن در این
مسیر ،برنامه خود برا تشکیل دولت دوازدهم را با عنوان «دوباره ایران» بنه پیشنگان ملنت
ایران تقدیم میکنم.
میآیم تا با ادامه دولت «تدبیر و امید» و گفگمان «آزاد و امنینت؛ آرامنش و پیشنرفت»
مسیر را که تاکنون با همراهی شما طنی کنردنایم ،کامنل کننیم و بنا کمنق شنما ایراننی
شایسگه مردمانش بسازیم و در نیمهران نمانیم .ما با تداوم مسنیر عقالنینت میتنوانیم امنروز
بهگر برا مردم این سرزمین و آیندنا بسیار بهگر برا نسلها فردا رقم بزنیم.
کلیات برنامههایی که در نظر دارم در دولنت دوازدهنم پیگینر کننم ،در ننه بتنش بنه
همران یق فصل معرفنی مسنائل اساسنی کشنور ،بنه پیشنگان ملنت اینران تقندیم میشنود و
امینندوارم مننورد اعگمنناد و پننذیرش ایشننان قننرار گیننرد .بننه پشننگوانه تجربننه چهننار سنناله و
دسگاورددسگاوردها آن ،اطمینان دارم ،عمل به این برنامهها ،آینندنا بهگنر بنرا ایرانینان
پدید خواهد آورد.
حسن روحانی
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بخش اول .مسائل اساسی کشور

 .1-1مقدمه
هر انگتابات فرصگی برا

طر اصلیترین مسائل کشور ،ایجاد گفتوگو

اجگماعی

فراگیر دربارن آنها ،اولویتبند مسائل و در نهایت شکلگرفگن اجماع ملی برا حل
مسائل اولویتدار است .انگتابات فقط سازوکار برا کس

قدرت نیست؛ بلکه کس

قدرت برا حل مسائل و ارتقا سطح توسعه و کیفیت زندگی ایرانیان اهمیت دارد.
شناخت ما از اینکه اصلیترین مسائل کشور چیست ،جهتگیر ها دولت و کشور را
شکل خواهد داد و مشتص میکند که مناب باید در چه جهگی صر

شود .کشور در

فردا هر انگتاباتی باید با شناخت مسائل بنیادین خود ،گامی به سو بهبود سیاستگذار
برداشگه و عزم توسعه اسگوارتر از گذشگه شکل گرفگه باشد.
من به پشگوانه سیونه سال حضور در عرصهها متگل

سیاسی ،علمی ،تقنینی ،اجرایی،

دفاعی ،نظامی و امنیگی کشور و همچنین با اتکا به شناخگی که در دوران چهار ساله مدیریت
دولت یازدهم به دست آمدن است ،مسائل اساسی کشور را مشگمل بر موارد میدانم که
در ادامه تشریح میشود .برنامهها دولت دوازدهم ،در صورتی که مورد اعگماد مردم قرار
گیرم ،به گونها جهت دادن میشود که موج بهبود در وضعیت این مسائل شود.
 .1-2مسائل اقتصادی
اقگصاد ایران طی دههها گذشگه هموارن با مشکالت مگنوع و عمیقی مواجه بودن است و
برخوردار کشور از مناب  ،به ویژن درآمدها نفگی و چگونگی بهکارگیر آن ،بر تنوع و
عمق مشکالت تاثیر تعیینکنندن داشگه است .تحوات اقگصاد سالها نیمه دوم دهه
 1380و سالها ابگدایی دهه  1390که با وفور شدید درآمدها نفگی همران بود و روند
متربی که در آن دورن آغاز شد ،سب

ایجاد مسائل جدید و تعمیق مسائل اقگصاد ایران

شدن ،به گونها که با انباشگهشدن این مشکالت ،کشور هماکنون در وضعیت کمسابقها
از لحاظ حجم معضالت اقگصاد به سر میبرد .تشدید مشکالت اقگصاد همچنین در

برنامه دولت دوازدهم

سالها

اخیر معضالت اجگماعی را نیز به دنبال داشگه است.

شرایط اقگصاد ایران به گونها است که دیگر امکان آزمون و خطا در سیاستگذار
وجود ندارد .حساسیت شرایط فعلی بسیار بااست و احگراز از سیاستباز در اقگصاد و
هدردادن منابعی که در مقایسه با دوران وفور درآمدها نفگی بسیار کم شدن است ،دارا
اهمیت حیاتی است؛ اما اتتاذ رهیافگی صحیح با مبانی مسگحکم علمی ،به دلیل تعارض با
مناف کسانی که از وض موجود نف میبرند ،موان مهمی پیش رو دارد .در ادامه به برخی از
مهمترین معضالت اقگصاد ایران که اثر مسگقیمی بر رفان شهروندان ایرانی دارد اشارن
میشود.
 .1-2-1چالش رشد کم و پرنوسان اقتصادی

رشد اقگصاد در ایران طی سه دهه گذشگه چند ویژگی مهم داشگه است:
 .1مگوسط رشد اقگصاد ِ پایین :سالیانه  3.9درصد؛
 .2نوسان زیاد نرخ رشد اقگصاد بین منفی  6.8درصد تا مثبت  14درصد؛
 .3وابسگگی رشد اقگصاد ایران به رشد موجود سرمایه؛
 .4سهم اندک نیرو

کار و سایر نهادها ،بهخصوص بهرنور

در ایجاد رشد

اقگصاد .
مناب غیرنفگی در سه دهه گذشگة اقگصاد ایران ،نقش کمرنگی در تجهیز سرمایهگذار
داشگهاند ،به گونها که سرمایهگذار ها صورتگرفگه ،مسگقیم و غیرمسگقیم ،عمدتاً از
طریق مناب حاصل از درآمدها نفت تامین مالی شدن است .این موضوع سب
اقگصاد

ایران وابسگگی بسیار باایی به درآمدها

شدن تا رشد

نفگی داشگه باشد و با افزایش این

درآمدها ،رشد اقگصاد افزایش و با کاهش آن کاهش یابد .جزء اصلی در ایجاد نوسانات
درآمدها نفگی نیز غالباً تلییرات قیمت نفت بودن و تولید نفت بجز دو مقط اوایل پیروز
انقالب اسالمی و دورن تشدید تحریمها نفگی در ابگدا دهه  ،90نوسانات کمی داشگه
است؛ بنابراین نوسانات سرمایهگذار و نوسانات رشد در اقگصاد ایران عمدتاً تحت تاثیر
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تلییرات قیمت نفت و نحون مدیریت این درآمدها در دورنها متگل

قرار داشگه است.

تجمی سرمایه در اقگصاد ایران بر اثر عوامل فوق ،از طریق سرمایهگذار ها پرنوسان با
تحواتی خارج از اقگصاد و به صورتی «برونزا» (تلییرات قیمت نفت) شکل گرفگه است.
بتش اصلی رشد اقگصاد نیز در بنگانها بزرگ و سرمایهبر که مالکیت آنها در دست
دولت بودن یا دولت نقش مسگقیمی در مدیریت این واحدها داشگه ،ایجاد شدن است؛
بنابراین دولت به عنوان عاملی بیرون از بنگان که گان اهدافی غیراقگصاد را دنبال میکند،
نقش اساسی در عدم ارتقا بهرنور داشگه است.
عدم تامین بتشی از مناب ازم برا سرمایهگذار و رشد اقگصاد از مناب خارجی و
در نگیجه عدم ورود تکنولوژ ها جدید و روشها بهروز مدیریت و بازاریابی برا
تولید و عرضه کااها ایرانی در بازارها جهانی ،اقگصاد ایران را «درونگرا» کردن است.
اقگصاد ایران نگوانسگه است ،مانند کشورها درحال توسعها که در یق دورن بلندمدت
رشد اقگصاد باا و کمنوسان داشگهاند برونگرا شود؛ بنابراین اقگصاد ایران دارا دو
ویژگی است:
 .1برونزایی ،نفگی و دولگی؛
 .2درونگرایی ،با رقابتپذیر پایین.
نکگه قابلتوجه آن است که دسگیابی به رشد باا ،پایدار و اشگلالزا در ساخگار یق
اقگصاد برونزا و درونگرا غیرممکن و مگناقض است .ادامه این مسیر نیز با توجه به کاهش
قدرت خرید خانوارها در یق دهه گذشگه و نرخها باا

بیکار

بهخصوص برا

جوانان دارا تحصیالت دانشگاهی ،با هزینههایی برا خانوارها و کشور همران خواهد بود.
اصالحاتی در ساخگارها

بلندمدت اقگصاد ایران باید صورت گیرد تا دو مشکل

درونگرایی و برونزایی اقگصاد ایران حل شود .این اصالحات ،هر چند بسگرها و شرایط
مساعد آن در سه سال گذشگه فراهم شدن است ،با موان و مقاومتهایی مواجه خواهد شد و
همین امر دشوار سیاستگذار در شرایط موجود را بیشگر میکند.
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 .1-2-2وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی

نقطه شروع بتش مهمی از مشکالت اقگصاد ایران به چگونگی ورود درآمدها نفگی به
اقگصاد مربوط میشود .سازوکارها ایجاد تورم از طریق ورود درآمدها نفگی به بودجه
دولت به عنوان ریشه بسیار از مشکالت اقگصاد ایران شناسایی شدن است .نگاهی به روند
گذشگه بودجه دولت در اقگصاد ایران ،چند چالش جد را در فرایند بودجهریز نشان
میدهد که مهمترین آنها عبارتاند از:
 .1وابسگگی شدید هزینهها دولت به درآمدها نفگی؛
 .2وابسگگی درآمدها مالیاتی به درآمدها نفگی؛
 .3عدم کاهش هزینهها جار در پاسخ به کاهش درآمدها دولت.
مقایسه نرخ رشد هزینهها

جار

و رشد مناب بودجه عمومی نشان میدهد ،در

سالهایی که مناب بودجه عمومی کاهش یافگه است ،هزینهها جار کاهش نیافگه یا این
کاهش مگناس

با کاهش مناب نبودن است .دلیل این امر چسبندگی زیاد متارج جار

دولت است .وابسگگی زیاد به درآمدها نفگی ،مبیّن وابسگگی زیاد متارج دولت به منب
مالی ناپایدار است .مناب بودجه عمومی ناپایدار هسگند اما نهتنها برنامهریز هزینهها مگناس
با این ناپایدار و محگاطانه صورت نگرفگه ،بلکه هزینهها به طور مرت

رو به افزایش بودن

است.
اسگقاللنداشگن بانق مرکز سب

شدن ،دولتها در دورنها افزایش قیمت نفت ،با

فروش درآمدها ارز حاصل از صادرات نفت به بانق مرکز و تأمین متارج ریالی
دولت از این محل ،سب
بانق مرکز

افزایش پایه پولی شوند .بدین ترتی

خالص داراییها خارجی

که جزئی از پایه پولی است ،افزایش یافگه است .در دهه  80و پز از

ممنوعشدن اسگقراض دولت از بانق مرکز در برنامه سوم ،بدهی دولت به بانق مرکز
کاهش و در مقابل خالص داراییها خارجی بانق مرکز افزایش یافگه است؛ از طر
دیگر در شرایط کاهش درآمد نفگی ،از آنجا که دولت نمیتواند هزینهها جار خود را
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بهصورت مگناس

کاهش دهد ،برا تامین تعهدات خود ،عموماً ناچار به اسگقراض از

بانقها یا رانکارها دیگر میشود که این کار بهطور مسگقیم یا غیرمسگقیم ،منجر به
نوسانات پایه پولی خواهد شد .افزایش پایه پولی منشأ اصلی انگقال اثر نوسانات درآمدها
نفگی بر اقگصاد است؛ زیرا افزایش پایه پولی ،نقدینگی را زیاد میکند و انگظار میرود نرخ
تورم مگناس با نرخ رشد نقدینگی افزایش یابد.
 .1-2-3چالشهای اشتغال

بیکار و اشگلال اولویتها اقگصاد اول مردم است .بهبود وضعیت بیکار و در نگیجه
کاهش انواع فقر ،چالشها و فرصتهایی دارد .ویژگیها بازار کار ایران در شرایط
حاضر را میتوان این گونه خالصه کرد:
 .1همزمانشدن دوران تحصیل ،اشگلال و ازدواجِ جمعیت حاصل از انفجار جمعیگی
دهه  ،1360با اوج دوران عملکرد بد اقگصاد ایران در نیمه دوم دهه 1380؛
 .2افزایش عملکرد اشگلالزایی کشور و در عین حال افزایش بیکار به دلیل ورود
جمعیگی بسیار زیاد به بازار کار طی سالها 1395-1393؛
 .3افزایش بیکار

فارغالگحصیالن و زنان و عدم تناس

مشاغل ایجادشدن با

نیازمند ها اشگلال تحصیلکردگان و زنان.
طی سالها  1394و  ،1395حدود  1.3میلیون نفر به جمعیت شاغالن کشور افزودن
میشود .اشگلال ایجاد شدن در این دو سال حدود  2برابر کل تلییر خالص اشگلال در  8سال
قبل از آن بودن است .عبور موفقیتآمیز از شرایط نامناسبی که اقگصاد ایران در آن قرار
دارد ،مسگلزم تداوم مسیر اشگلالزایی طی شدن در سالها  1394و  1395با نیرو بیشگر
است تا بگوان برا خیل عظیم مگقاضیان جوان ورود به بازار کار در سالها آتی ،شللها
با کیفیگی فراهم نمود.
طی سالها  1384تا  ،1392جمعیت فعال کشور تقریباً ثابت باقی ماندن بود و در واق
نیرو کار با رصد شرایط بازار کار تصمیم بر عدم ورود به بازار گرفگه بود .عدم ورود
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جمعیت فعال به بازار کار باعث شد ،علیرغم عدم اشگلالزایی اقگصاد ،طی آن سالها نرخ
بیکار افزایش قابل مالحظها نیابد .طبیعی است که با ورود این جمعیت فعال به بازار
کار ،جمعیت بیکار و نرخ بیکار افزایش مییابد .این پدیدن موضوعی است که طی دو
سال و نیم منگهی به پایان  1395رخ دادن است .نرخ مشارکت ،یعنی نسبت جمعیت فعال به
کل جمعیت در سن کار (جمعیت فعال و غیرفعال) که با ثبات جمعیت فعال و افزایش
قابلتوجه جمعیت غیرفعال طی سالها  1384تا  ،1392روند نزولی داشت ،در فاصله
پاییز سال  1393تا فصل چهارم سال  ،1395روند افزایشی را طی کردن و طی این دورن در
حدود  3درصد افزایش یافگه است .افزایش  3درصد نرخ مشارکت در دو سال و نیم ،رقم
قابلتوجهی است و ناشی از تلییر همزمان تصمیم تعداد بسیار زیاد از افراد جامعه برا
اقدام به جستوجو شلل است.
عملکرد اشگلالزایی کشور در سه سال گذشگه ( ،)1395-1392بااترین میزان
اشگلالزایی در دوران بعد از جنگ (البگه پز از رکود سالها  1380تا  )1384است؛ اما با
این وجود ،همچنان میزان اشگلالزایی ،مگناس

با میزان ورود جمعیت فعال نیست و این

موضوع سب شدن است ،تعداد بیکاران و نرخ بیکار نیز در روند افزایشی قرار گیرد.
چالش بزرگ آن است که جمعیت فعال بسیار زیاد وارد بازار کار میشود و علیرغم
ایجاد شلل زیاد ،باز هم بر تعداد بیکاران افزودن میشود .این وضعیت ضرورت اصالحات
اساسی در ساخگار اقگصاد و افزایش ظرفیتها ایجاد اشگلال را الزامی میکند.
نکگه قابلتوجه دیگر آنکه ،نرخ بیکار جوانان تحصیلکردن و بهخصوص زنان ،در
مقادیر بااتر نسبت به میانگین کل کشور قرار دارد.
به طور خالصه ،چالشها اشگلال در ایران به شر زیر است:
 .1از نظر سطح اشگلال ،کشور نیازمند ایجاد اشگلال در مقیاسها باا یق میلیون
نفر در سال است که این خود نیازمند سرمایهگذار ها گسگردن و بهبود بهرنور
است؛
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 .2از نظر ترکی

اشگلال ،باید مشاغل ایجادشدن ،مگناس

کار باشد ،به طور ویژن مشاغل جدید بایسگی مگناس

با ورودها جدید به بازار
با فارغ الگحصیالن دانشگاهی

و زنان باشد؛
 .3از نظر پایدار

شلل ،این مشاغل باید از طریق شکلگیر

بنگانها

اقگصاد یا توسعه بنگانها ایجاد شدن باشد ،تا بگواند درآمد مناس

جدید

را برا فرد

ایجاد کند؛
 .4از نظر توزی جلرافیایی ،اسگانها مرز کشور به دلیل نرخ بیکار بااتر ،نیازمند
ایجاد اشگلال بیشگر در مقایسه با گذشگه هسگند.
 .1-2-4فقر و کاهش قدرت خرید خانوار

درآمد حقیقی خانوارها شهر و روسگایی ،از نیمه دهه  70تا سال  ،1386پیوسگه در حال
افزایش بود و طی یق دهه ،درآمد حقیقی خانوارها شهر بیش از  80درصد و درآمد
حقیقی خانوارها روسگایی بیش از  65درصد افزایش یافت .این روند اما از سال  1386به
بعد معکوس میشود و درآمد حقیقی خانوارها در روند نزولی قرار میگیرد ،بهطور که
در سال  ،1392قدرت خرید خانوارها شهر مشابه سال  1380و قدرت خرید خانوارها
روسگایی مشابه سال  1375شدن و تمامی افزایش قدرت خرید خانوارها روسگایی که در
فاصله سالها  1375تا  1386محقق شدن بود ،در فاصله سالها  1387تا  1392نابود
میشود.
کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها ایرانی اعم از شهر و روسگایی ،تحت تاثیر
دو پدیدۀ رشد پایین اقگصاد و تورم باا اتفاق افگادن است .تورم عالون بر آثار متربِ
گسگردنا که در حوزنها متگل

از خود بر جا میگذارد ،از طریق کاهش قدرت

خرید ،بهطور ملموس سطح زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد .یکی از دایل محکم
دولت یازدهم در تاکید بر کاهش هد گذار شدۀ تورم ،اثر آزاردهندۀ آن بر قدرت
خرید خانوار بودن است .شواهد نشان میدهد که کاهش تورم آثار مثبگی بر افزایش قدرت
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خرید خانوارها داشگه است ،به طور که از سال  1393به بعد روند درآمد حقیقی خانوار
معکوس میشود و در سیر صعود قرار میگیرد.
تقرقمیشدن تورم در سال  1395و رشد باا

اقگصاد

افزایش قدرت خرید خانوار در سال  1395بیش از سالها

در این سال سب

شدن

گذشگه باشد و این روند

میتواند با افزایش رشد اقگصاد و تداوم تورم تقرقمی در سالها آتی تسری شود.
افت سطح رفان مگوسط خانوارها ایرانی که طی سالها  1386تا  1392رخ دادن
است ،باعث شدن تقاضا داخلی در سطح پایینتر نسبت به گذشگه قرار گیرد؛ به همین
دلیل بهرنگیر از ظرفیت تقاضا خارجی به معنی صادرات ،تنها عاملی است که میتواند
کشور را از افگادن در تله «تقاضا کم  -تولید کم»« ،تولید کم  -درآمد پایین» و «درآمد
پایین  -تقاضا کم» خارج سازد.
کاهش سطح درآمد حقیقی خانوار (رفان اقگصاد ) در شش سال ( )1392-1386برا
گرونها پایین درآمد به معنا افزایش فقر است .مقابله با این فقر ،مسگلزم دسگیابی به
رشد اقگصاد پایدار و اشگلالزا و همچنین حمایت از گرونها آسی پذیر است.
 .1-2-5کسری مالی صندوقهای بازنشستگی

بازنشسگگان گرون دیگر هسگند که توجه به وضعیت رفاهی آنها حائز اهمیت است.
افزایش تعداد بازنشسگگان  -که ناشی از افزایش اسگتدامها دولگی و بزرگشدن دولت
در سالها دهه  60شمسی بودن است  -در کنار ثبات جمعیت شاغل در دهه  1384تا
 ،1393صندوقها بازنشسگگی را در وضعیت نامناسبی قرار دادن است .حال اگر وضعیت
یق دهه گذشگه در اقگصاد کالن ،محیط کس

و کار ،بازار کار و ...تداوم داشگه باشد،

وضعیت این صندوقها وخیمتر نیز خواهد شد.
عدم تعادل موجود در نظام مالی بازنشسگگی ریشه در بزرگشدن دولت و تعداد
نیروها مسلح در سالها دهه  1360دارد که همران با رسیدن این گرون بزرگ به سن
بازنشسگگی ،طی سالها دهه  ،1380امگیازات بازنشسگگان شامل سن بازنشسگگی و پاداش
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آن به ترتی

از کاهش و افزایش برخوردار شد .بروز این پدیدن همران با محدودشدن

اسگتدامها دولگی ،مناب ورود به صندوقها بازنشسگگی را با کاهش مواجه ساخت که
نگیجه آن بروز شکا

بزرگ در وضعیت مالی این صندوق ها بود.

دولت یازدهم از ابگدا شروع به کار ،تالشها زیاد را در جهت افزایش بهرنور
مناب در اخگیار صندوقها و افزایش میزان مشارکت دولت در تامین کسر فزایندن این
صندوقها بهکار بردن است؛ اما رف نقیصها

که طی سالیان مگماد

به وجود آمدن،

بهتدریج امکانپذیر است.
 .1-2-6کاهش کیفیت و کمیت ارائه خدمات دولتی

شدن است ،کیفیت و کمیت متارج دولت در

تنگناها بودجها دولت در دهه اخیر سب

زمینه عرضه کاا و خدمات عمومی روند کاهندن را طی کند؛ لذا از این زاویه نیز رفان
خانوارها در معرض متاطرن قرار گرفگه است.
پز از کاهش کمیت خدمات دولگی در دورن انقالب و جنگ ،از سال  1368تا 1385
روند سرانه هزینهها مصرفی دولت – که به معنی هزینه سرانه ارایه خدمات دولت است -
صعود میشود؛ اما از سال  1386به بعد ،این روند معکوس میشود و سطح متارج سرانه
دولت در سالها ابگدایی دهه  90به سطح سالها پایان جنگ تحمیلی میرسد .این
شاخص به خوبی بیانگر تحوات رفان عمومی خانوار طی بیش از سه دهه گذشگه است.
برخال

سالها  1386تا  1392و در شرایطی که قیمت نفت در سالها  1393و

 1394به یکی از کمترین مقادیر خود کاهش مییابد ،سرانه هزینهها مصرفی دولت مشابه
سالها بعد از جنگ و حگی با روند سری تر شروع به افزایش میکند .مقدار هزینها که
دولت به ازا هر نفر از ایرانیان صر

خدمات عمومی میکند ،از سال  1392به بعد روند

افزایشی را آغاز میکند .عملکرد دولت یازدهم از این نظر نیز در جهت افزایش رفان
خانوارها ایرانی بودن و سب

شدن است ،نهتنها روندها منفی سالها قبل مگوق

بلکه در جهت جبران خسارتها

ناشی از سیاستگذار
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بزرگی برداشگه شود.
 .1-2-7چالش نابرابری استانها

تولید سرانه اسگانها مرز در وضعیت پایینتر نسبت به اسگانها مرکز قرار دارد.
شاخصها بازار کار و فقر نیز به ترتی

در اسگانها غربی و شرقی در شرایط نامساعد

نسبت به سایر اسگانها کشور قرار دارند .بررسی روند توسعه در بسیار از کشورها بیانگر
آن است که ابگدا سواحل و نقاط مرز
مطلوبتر

به دلیل توسعه تجارت به شرایط اقگصاد

میرسند و سپز رونق ایجادشدن به مرکز تسر

مییابد؛ اما درونگرایی

اقگصاد ایران طی چند دهه گذشگه و خصوصاً در نیمة دوم دهه  80باعث شدن است که
تحرک اقگصاد ابگدا در نقاط مرکز کشور شکل بگیرد و توزی جلرافیایی درآمد از
وضعیت مساعد برخوردار نباشد؛ از اینرو یکی از تحواتی که ازم است در آیندن و در
چارچوب اقگصاد مقاومگی اتفاق بیفگد ،طراحی سازوکارها
اسگانها مرز

برونگرایی با محوریت

کشور است.

 .1-3مسائل سیاسی-امنیتی
سیاست داخلی عالون بر آنکه با امنیت ،حقوق و آزاد ها شهروندان ارتباط دارد ،بسگر
تصمیمگیر دربارن اصلیترین مسائل کشور و حل آنها نیز هست .هی مسأله مهمی بدون
اجماع ملی و همسویی نیروها اجگماعی و سیاسی ،راهکار حل مرثر پیدا نمیکند .سیاست
داخلی جمهور اسالمی ایران باید زمینهساز انسجام و وحدت اجگماعی و اجماع سیاسی
برا حل بررسی و حل مسائل بنیادین باشد و از این منظر مسائل زیر پیش رو سیاست
داخلی قرار دارد.

 .1-3-1قطبیشدن رویکردهای جناحهای سیاسی
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میزان منازعه در بین گرونها سیاسی به شدت افزایش یافگه است به حد که برخی افراد
برا مقاصد جناحی حگی حاضر به علنیکردن مذاکرات محرمانه یا نادیدنگرفگن کلیه
دسگاورددسگاوردهایی هسگند که در نگان مبگنی بر مناف ملی ،دسگاورددسگاوردها کل نظام
و نه دولت یا جناحی خاص به حساب میآیند .این سطح از منازعه سیاسی مانعی پیش رو
رسیدن به اجماع برا بسیج اجگماعی و سیاسی و حل مسائل بنیادین جامعه ایران است.
 .1-3-2خشونت و افراطیگری

جمهور اسالمی ایران در منطقها قرار دارد که تقریباً در تمامی کشورها اطرافش
زمینههایی برا بروز خشونت و افراطیگر وجود دارد .اکثریت قربانیان جنگها داخلی
و خشونتها مذهبی در چند سال گذشگه در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بودناند.
تنشها در سیاست خارجی نیز برخی کشورها را به سوءاسگفادن از تنوعات فرهنگی داخل
ایران تشویق میکنند و آنها نیز تهدید خشونت و افراطیگر در ایران را فرصگی برا
خود میدانند .اگرچه ایران تاکنون امنترین کشور منطقه و موفق در برقرار ثبات بودن،
قرارداشگن در چنین منطقها  ،هموارن کشور را تا آیندنا دور در معرض خطرات امنیگی و
سیاسی ناشی از گسگرش خشونت و افراطیگر قرار میدهد.
 .1-3-3فقدان سازمانیافتگی سیاسی

جمهور
مردمساار

اسالمی ایران علیرغم تأکید قانون اساسی بر جمهوریت و دنبالکردن رویه
دینی ،هنوز در ایجاد سازمانیافگگی سیاسی برا

هدایت رقابت سیاسی

مشکالت جد دارد .فقدان پذیرش تحزب به عنوان رویها برا رقابت سیاسی ،مشکالت
بنیادینی برا شفافیت ،پاسخگویی ،ثبات و تربیت مدیران سیاسی کشور ایجاد کردن است.
این مسأله حگی در رخداد

نظیر ثبت نام کاندیداها

مگعدد برا

انگتابات ریاست

جمهور نیز بازتاب مییابد .فقدان سازمانیافگگی سیاسی ،گفتوگو منسجم و مرثر میان
نتبگان سیاسی را نیز متگل کردن و رسیدن به اجماع دربارن مسائل بنیادین کشور و
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رانحلها آنها را نیز دشوار ساخگه است.
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 .1-4مسائل فرهنگی
انقالب اسالمی ایران داعیهها

فرهنگی بسیار

داشگه و بتش مهمی از قدرت نظام

جمهور اسالمی ایران برآمدن از ویژگیها فرهنگی ایرانیاسالمی است .فرهنگ در
دنیا امروز بتشی از قدرت نرم کشورهاست و توجه به مسائل فرهنگی نیز بسیار ضرور
است .شمار زیاد

از مسائل فرهنگی دامنگیر جامعه ایران است؛ اما مهمترین مسائل

فرهنگی را که دولت نیز در قبال آنها مسوولیت مسگقیم دارد ،به شرحی که در ادامه آمدن
میتوان برشمرد.
 .1-4-1مشکالت آموزش و پرورش

نظام آموزش و پرورش کشور علیرغم همه تالشهایی که در چهار دهه گذشگه برا
اصال آن انجام شدن ،کماکان از مشکالت جد رنج میبرد .برخی از مهمترین مشکالت
این نظام عبارتاند از:
 فاصلة کیفیت آموزشها ارائهشدن با آموزش و پرورش مورد انگظار در آموزش وپرورش عمومی ،اعم از نظر و آموزشها مهارتی؛
 عدم هماهنگی سیاستها آموزش عمومی با سیاستها آموزش عالی که درموارد مانند آموزشها فنیحرفها  ،آزمونها ورود به دانشگانها ،مدارس
تتصصی و آموزشها ورزشی و هنر در مقایسه با جهان شکا

معنادار شکل

گرفگه است؛
 پایینبودن ارائه خدمات پرورشی ،هنر  ،تربیت بدنی و سالمت به دانشآموزان؛ پوشش ناقص تحصیلی در دورنها پیشدبسگانی و ابگدایی و مگوسطه و ناتوانی درریشهکنی بیسواد در آموزش بزرگساان؛
 -عدم تناس

میان آموزشها فنی و حرفها و کار و فناور با بازار کار واقعی و

در نگیجه اثربتشی محدود فارغالگحصیالن در حوزۀ اشگلال و اقگصاد کشور؛
 -توجه ناکافی به آسی ها اجگماعی که با توجه به ضرورت اجرا برنامهها
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کاهش آسی

در مدارس (اعگیاد) ،تنها  8درصد از دانشآموزان تحت پوشش این

برنامهها هسگند و در  92درصد از مدارس چنین برنامههایی به اجرا در نمیآید؛
 تأمین مالی ناپایدار کل نظام آموزش و پرورش؛ -ضع

مشارکت در ادارن آموزش و پرورش و ضع

در مردمیکردن آموزش و

پرورش؛
 فقدان انسجام بین برنامهریز توسعه با برنامهریز آموزشی ،درسی و نیرو انسانی عدم نگرش نظاممند به مناب انسانی ،در تأمین ،تربیت ،نگهداشت و حفظ منزلتاجگماعی معلمان و ارتقا علمی و حرفها آنان؛
 عدم تبعیت از شیون بودجهریز علمی و عملیاتی و عدم همتوانی و هماهنگیبودجه آموزش و پرورش با مأموریتها و حجم و اندازن آن؛
 کمتوجهی به آموزشها فنی و حرفها علیرغم نقش مرثرشان در توسعه ،اشگلالو عدالت اجگماعی؛
 فقدان اسگانداردها علمی و آموزشی در ارکان نظام آموزشی از تجهیزات تا ابزارآموزشی و کمق آموزشی؛
 فرسودن و ناایمنبودن تأسیسات و ساخگمانها مراکز آموزشی؛ نارسابودن نظام مشاورن و نظام هدایت تحصیلی دانشآموزان.نگیجه این مشکالت آن است که آموزش و پرورش کشور قادر نیست شهروندان مسوول
و مشارکتجو ،دارا خالقیت و مهارتها ازم ،مگناس

با نیازمند ها اقگصاد کشور،

و آمادن برا پذیرش نقشها اجگماعی ،اقگصاد و سیاسی مگناس

با ملزومات عصر

حاضر تربیت کند.
 .1-4-2مشکالت آموزش عالی

نظام آموزش عالی کشور از مشکالت جد رنج میبرد و با توجه به جایگاهی که آموزش
عالی در جهان امروز برا تربیت نیرو انسانی خالق ،مشارکتجو و تربیت شهروندان
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مسوول بر عهدن دارد ،توجه به اصال ساخگار آموزش عالی ضرور است.
 عدم توافق یا سردرگمی بر سر سیاست آمایش آموزش عالی و عدم توجه بهپگانسیلها و ویژگیها

بومی و محلی در تعری

دروس ،پذیرش دانشجو و

ارزیابی؛
 توجه سطحی و شعار به «تحقیقات و فناور » که منجر به کاهش توجه به آموزشو تنزل کیفیت آن شدن است و سازوکارها مشوق در حوزۀ تحقیقات و فناور ،
توجه به موضوع آموزش را کاهش دادن است؛
 هجوم گسگردن دانشجویان برا ورود به مقاط تحصیالت تکمیلی؛ عدم تعادل میان جمعیت دانشجویان کاردانی و کارشناسی؛ عدم تطابق و هماهنگی میان فعالیت دانشگانها علمی و کاربرد و مراکز فنی وحرفها در راسگا افزایش آموزشها مهارتی؛
 عدم توفیق در جذب فارغالگحصیالن دانشگانها برتر جهانی به عنوان اعضاء هیاتعلمی در دانشگانها کشور؛
 رشد صرفاً کمی مرسسات آموزش عالی غیرانگفاعی و فقدان برنامه مشتص جهتارتقاء رشد کیفی آموزش در این موسسات؛
 -عدم تعیین تکلی

وضعیت روسا و سرپرستها دانشگانها کشور ،بیتوجهی به

برنامهها توسعه بتش و ادارن دانشگانها و موسسهها آموزش عالی کشور بر
حس

عالیق ،اقگضائات و سیاستها فرد و گروهی؛

 سیطرن تقاضا اجگماعی بر اجرا طر توسعه هدفمند آموزش عالی و بهتب آنافزایش بیرویه و نامگوازن مرسسات آموزش عالی؛
 عدم اسگفادن از ظرفیتها هیوتها امنا دانشگانها؛ تعدد مراج سیاستگذار و مجر در حوزن علم و فناور .بررسی وظای

شورا عالی انقالب فرهنگی ،نقشه جام علمی کشور ،مأموریتها
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معاونت علمی و فناور  ،اهدا  ،وظای
فناور و شورا عالی عگ

و مأموریتها

وزارت علوم ،تحقیقات و

و قوانین مصوب مجلز شورا اسالمی ،نشان میدهد که در

تقسیم کار ملی مدیریت علم و فناور کشور هماهنگی ازم وجود ندارد .اخگالل ناشی از
همپوشانی وظای

و اخگیارات این نهادها را میتوان بهکرات در دسگگانها

متگل

مشاهدن کرد.
 .1-4-3مشکالت حوزه فرهنگ و هنر

حوزن فرهنگ و هنر و بهطور خاص عرصههایی نظیر موسیقی ،تواتر ،سینما ،نقاشی،
مجسمهساز  ،و سایر هنرها و همچنین حوزن رسانهها ،مطبوعات و کگاب از مشکالت
جد رنج میبرند که میتوان آنها را بهطور کلی در محورها زیر خالصه کرد.
 سیطرن نگان سلیقها و تنگنظرانه و گان امنیگی به حوزن فرهنگ و هنر که مان ازشکوفایی و خالقیت میشود؛
 -تصد گر

دولت در این عرصه و نیازمندبودن فعالیت فرهنگی و هنر

به

مجوزها مگعدد دولگی که تأثیر متربی بر خالقیت ،آزاد بیان هنر و اقگصاد هنر
و فرهنگ دارد؛
 فقدان قوانین حمایتکنندن که تضمینکنندن اقگصاد پویا فرهنگ و هنر باشد؛ نابهسامانی و عدم شفافیت در میزان و نوع حمایتها دولگی از فرهنگ و هنر کهگان با رانت نیز همران است؛
 عدم توازن در توزی بودجهها دولگی حوزن فرهنگ و هنر؛ -ضع

تشکلها صنفی حوزن فرهنگ و هنر؛

 -فقدان امنیت شللی برا فعاان فرهنگی و هنر در همه اصنا

و شاخهها این

گونه فعالیتها؛
 -شکلگیر

برخی انحصارها در عرصه فرهنگ و هنر و مجبورشدن بتش

خصوصی به رقابت با سرمایهها دولگی یا مگعلق به نهادها عمومی غیردولگی در
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حوزن تولید محصوات فرهنگی و هنر ؛
 -ناکافیبودن ارتباطات میان صنای فرهنگی و هنر

ایران و بازار جهانی این

محصوات؛
 ناکافیبودن مشارکت تشکلها فرهنگی و هنر در سیاستگذار حوزن فرهنگو هنر.
 .1-5مسائل اجتماعی
اگرچه مسائل اقگصاد در صدر فهرست مسائل مردم قرار دارند و در فضا عمومی نیز
بیشگر به آنها پرداخگه میشود ،لیکن مسائل اجگماعی و فرهنگی هم تحت تأثیر مسائل
اقگصاد و هم به عنوان عوامل مرثر بر مسائل اقگصاد اهمیت دارند.
 .1-5-1آسیبهای اجتماعی

آسی ها اجگماعی از مهمترین مسائل اجگماعی جامعه امروز ایران هسگند و شدت اهمیت
آنها به حد است که مقام معظم رهبر از سال  1394شتصاً اهگمام ویژن نسبت به بررسی
راهکارها تعدیل آسی ها داشگه و بر دولت نیز تکلی

شدن که اقدامات اساسی در این

بتش انجام دهد .برخی از واقعیتها که اهمیت آسی ها اجگماعی را نشان میدهند به
شر زیر است:
 طبق آمار سگاد مبارزن با مواد متدر تعداد معگادین در کشور حدود  2325000نفرهسگند که با احگساب میانگین بعد خانوار  3.5نفر در کشور میتوان گفت بهطور
مسگقیم جمعیگی معادل  8.137.500نفر در کشور به نوعی درگیر مشکالت ناشی از
مواد متدر هسگند؛
 58 -درصد از معگادان زیر  34سال سن دارند و الگو مصر

مواد متدر کشور در

چند سال گذشگه به سمت مواد صنعگی تلییر کردن است .کاهش سن ابگال به اعگیاد و
همچنین زنانه شدن این پدیدن نیز از دیگر خطرات وضعیت فعلی است؛
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 نسبت طالق به ازدواج دائماً افزایش یافگه است و این در حالی است که حدود 11میلیون نفر در سن ازدواج در کشور وجود دارند؛
  31950نفر مبگال به ایدز تا پایان سال  1394در کشور شناسایی شدناند و این درحالی است که سازمان بهداشت جهانی معگقد است بیش از  100هزار نفر در ایران
مبگالبه ویروس مولد ایدز هسگند؛
 -حاشیهنشینی اگرچه به خود خود آسی

اجگماعی نیست ،زمینهساز آسی ها

اجگماعی است .حدود  11میلیون نفر حاشیهنشین در کشور وجود دارند و بتشی از
آنها از خدمات عمومی مناس

بهرن ندارند؛

 صورتها دیگر آسی ها اجگماعی نظیر خشونت ،کودکآزار  ،روابط جنسینامشروع و پرخطر نیز در جامعه وجود دارد و اغل

روند روبهرشد داشگهاند.

مهمترین نکگه دربارن آسی ها اجگماعی ،شکست در اثربتشکردن سیاستها و اقدامات
پیشگیرانه و مقابله با آسی هاست .تجربهها گذشگه و از جمله ایجاد نهادها و سازمانها
مگولی مقابله با آسی ها ،سب

بهبودها ملموس در روند آسی ها نشدن است.

 .1-5-2تهدیدهای امنیت انسانی

یکی از مشکالت کشور افزایش خطراتی است که امنیت انسانی را تهدید میکنند .شاخص
توسعه انسانی ایران در سال  1395در جایگان  69جهانی قرار گرفت که جزو کشورها با
توسعه انسانی باا محسوب میشود .این شاخص در ایران از سال  1370به این سو ،بهطور
مگوسط ساانه 0/67درصد رشد داشگه که بیشگرین رشد به بازن زمانی 1370 -1380
اخگصاص دارد که بهطور میانگین ساانه 1/62درصد رشد داشگه است؛ لیکن برخی
مشکالت تهدیدکنندن رشد توسعه و امنیت انسانی است .برخی عواملی که امنیت انسانی را
تهدید میکنند عبارتاند از:
 افزایش بیمار ها قلبی و عروقی شامل سکگه قلبی و سکگه ملز  ،سرطان ،دیابت،بیمار ها تنفسی و حوادث ترافیکی؛
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 -حدود  50درصد از مرگومیرها در ایران از بیمار ها

قلبی و عروقی ناشی

میشود 20 .تا  30درصد مرگومیرها نیز ناشی از انواع متگل

سرطان است.

حدود  80درصد از بیمار هایی که به مرگومیر ایرانیان منجر میشود غیر واگیرو
نیمی از آنها نیز قابلپیشگیر هسگند؛
 در حال حاضر  4/6میلیون نفر از جمعیت کشور به دیابت مبگال هسگند که  40درصد(حدود نیمی از آنها) از بیمار خود مطل نیسگند .سن ابگال نیز همانند سن ابگال به
سکگه 10 ،تا  15سال پایینتر از میانگینها جهانی است؛
 حدود  10میلیون ایرانی به فشار خون مبگال هسگند ،هرچند بسیار از آنها از این امرآگاهی ندارند؛
 حدود  70درصد تهرانیها اضافه وزن دارند .رژیمها غذایی پرچرب ،کمخوابی،عادات غذایی نامناس

و عدم تحرک کافی ،از جمله علل اصلی اضافه وزن عنوان

شدن است 18 .میلیون ایرانی بر اساس برآوردها

وزارت بهداشت ،دچار

کمتحرکی هسگند؛
 بیمار ها روانی در جامعه روند رشد سریعی داشگهاند .پیمایشها معگبر نشانمیدهد حدود  23درصد از جمعیت  15تا  64ساله کشور (حدود  15تا 17میلیون
نفر) درجها از بیمار یا اخگاللها روانی را تحمل میکنند؛
 مشکالت محیطزیسگی نظیر ریزگردها ،آلودگی هوا ،مشکالت تأمین آب وآلودگیها ناشی از مواد سمی سالمت میلیونها نفر را در ایران تهدید میکند.
 .1-5-3فرسایش سرمایه اجتماعی

مطالعات اجگماعی نشان میدهد میزان اعگماد عمومی مردم به یکدیگر ،اعگماد مردم به
نهادها رسمی جامعه و اعگماد مردم به نظام سیاسی دچار اخگالل و نقصان جد است.
بررسیها داخلی و همچنین بینالمللی نشاندهندن رتبه نامناسبی برا سرمایه اجگماعی
ایران در بین کشورها جهان است.
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فرسایش سرمایه اجگماعی در ایران بااخص دارا یق وجه خاص ،یعنی کاهش اعگماد
به نهادها مرتبط با دیندار نیز هست که با توجه به جایگان رفی دین در نظام جمهور
اسالمی ایران ،این واقعیت هشداردهندن و مسگلزم توجه است.
اعگماد بین مردم و حاکمیت ،و همچنین اعگماد مردم به نهادها رسمی بنیان انسجام نظام
اجگماعی و همچنین بسیج توان جامعه برا

انجام اقدامات توسعها

ضرور

است.

فرسایش سرمایه اجگماعی و اعگماد بااخص در مقطعی که کشور دارا مشکالت اساسی
است و باید تصمیمها بزرگ اخذ شود ،اهمیت بسیار زیاد دارد.
 .1-5-4نظام حمایت اجتماعی

هر جامعها نیازمند نظام حمایت و تأمین اجگماعی است تا بگواند اقشار ناتوان خود را در
برابر ناخرسند ها زندگی توانمند کردن یا حمایت نماید و سطحی از کیفیت زندگی را
برا ایشان تأمین کند .علیرغم آنکه نظام تأمین و حمایت اجگماعی در ایران بودجهها
بسیار زیاد را مصرو

خود میکند ،وجود دسگگانها مگعدد و پراکندن حمایگی در

حوزن حمایتها اجگماعی موج

بروز ناهماهنگی در ارائه خدمات به گرونها هد

و

در نهایت کاهش بهرنور شدن است .جزیرنا عملکردن این نهادها از دیگر مشکالت
است .شباهتها زیاد بین فعالیتها ،مأموریتها ،اهدا  ،وظای

و تکالی

سازمانها و

نهادهایی همچون سازمان بهزیسگی ،کمیگه امداد امام خمینی (رن) ،بنیاد مسگضعفان انقالب
اسالمی ،شهردار ها و ...وجود دارد که موج

شدن وظای

هرکدام کامالً مشتص نشود

و خروجی کار آنها در هالها از ابهام باشد .این نظام همچنین به دلیلِ نداشگن اطالعات
کافی از گرونها

هد

و نگایج ناشی از مسیرها

طیشدن در گذشگه ،دارا

ناکارآمد هایی است که ضمن هدردادن مناب  ،باعث میشود خدماتی مگناس با هزینهها
صر شدن به گرونها نیازمند حمایت و تأمین اجگماعی ارائه نشود .برخی از مهمترین
محورها مشکالت در نظام حمایت اجگماعی به شر زیر است:
 -فقدان بانقها اطالعاتی ضرور برا ساماندهی برنامهها حمایت اجگماعی؛
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 -کاسگی شدید اطالعات برا

هدفمندساز

یارانهها و تأخیر در اجرا

هدفمندساز ؛
 فقدان جامعیت و کفایت حمایت از بتشها آسی پذیر؛ سوءتلذیه گرونهایی از اقشار آسی پذیر خصوصاً اطفال و دانشآموزان؛ فقدان امکانات ازم برا توانبتشی معلوان؛ حمایت ناکافی از سالمندان؛ نقصان در جل -عدم تناس

مشارکت نهادها مدنی در نظام حمایت اجگماعی؛
میان درآمدها و هزینهها

خدمات تأمین اجگماعی ،براثر کاهش

درآمدها و افزایش هزینهها ،بهواسطه افزایش تعهدات؛
 انباشت بدهی دولت به سازمان تأمین اجگماعی؛ افزایش تعهدات دولت در قبال بازنشسگگان؛ مداخالت غیرکارشناسی در صندوقها و برهمخوردن تعادل مناب و مصارسازمان تأمین اجگماعی؛
 پوشش ناکافی بیمهها درمانی؛ ناپایدار مالی عمدن صندوقهایی که کارکرد حمایت و تأمین اجگماعی دارند. .1-5-5کاستیهای نظام سالمت

نظام سالمت در جمهور اسالمی ایران علیرغم همه دسگاورددسگاوردهایی که در گذشگه
داشگه و خدماتی که در چارچوب طر تحول جام نظام سالمت به مردم ارائه شد ،هنوز با
مشکالتی ساخگار مواجه است .برخی چالشها نظام سالمت عبارتاند از:
 ناپایدار مناب مالی؛ افزایش کسر اعگبارات سازمانها بیمهگر؛ پرداختها غیررسمی (علیرغم کاهش آن در دولت یازدهم)؛ -نظام پرداخت با آثار انگیزشی ناهماهنگ؛
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 بیعدالگی در بهرنمند از خدمات سالمت؛ تمرکز بر درمان و کمتوجهی به پیشگیر ؛ کمتوجهی به مرلفهها اجگماعی سالمت و تمرکز بر وجون پزشکی سالمت وغفلت از ابعاد غیرپزشکی سالمت؛
 تمرکز بر بتش درمان و اجرانشدن الزامات قانونی از جمله نظام ارجاع ،سطحبندخدمات و خرید راهبرد ؛
 در اولویت بودنِ خدمات بیمارسگانی تتصصی و فوقتتصصی در برابر مراقبتهاسرپایی؛
 بروز تقاضا القایی در بتشها تشتیصی و درمانی به دایلی از قبیل عدم اجرانظام ارجاع ،اصال نظام پرداخت و ابالغ راهنماها بالینی؛
 هدفمندنبودن مناب بتش سالمت به سمت دهقها پایین درآمد ؛ نبود برنامهها جامعهمحور برا کنگرل عوامل خطر سالمگی در اولویت منطبق با باربیمار ها کشور؛
 ورود بیرویه ارائهکنندگان خدمات سالمت به بازار و ایجاد تقاضا القایی؛ -نظام پرداخت نامناس

و هزینهزا؛

 -فقدان راهنماها بالینی و تأثیرات نامناس

آن بر درمان و هزینهها بتش سالمت؛

 نبود نظارت مرثر بر شیون ارائه خدمات در بتشها متگل ؛ ناهماهنگی و ناپایدار بین مناب با بسگه خدمت مورد نیاز و مصار .دولت یازدهم از طریق اجرا طر تحول سالمت تالش کرد تا فشار هزینهها ناشی از
درمان بر مردم را کاهش دهد و با توجه به وضعیت بحرانی ایجادشدن در پایان دولت دهم،
این اقدام ضرور بود؛ اما کماکان ضرورتها جد برا اصالحات ساخگار در نظام
بهداشت و درمان وجود دارد.
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 .1-6مسائل حوزه علم و فناوری
علم ،فناور و نوآور بیگمان از مهمترین منشأها قدرت کشورها بودن و در جهان
امروز اهمیت آن بیشگر شدن است .جمهور اسالمی ایران نیز با اتکا بر جمعیت جوان و
تحصیلکردن و هزینهها سنگینی که در دو دهه گذشگه صر

توسعه آموزش عالی شدن

است ،در مقطعی از تاریخ خود قرار دارد که باید زیرساخت انسانی ایجادشدن را با اتکا بر
سیاستها درست در حوزن علم ،فناور و نوآور به توانمند بالفعل در این حوزن
مبدل سازد .مهمترین مسائلی که در این مسیر پیش رو قرار دارند به شر زیر هسگند.
 رشد کمی مرسسات آموزش عالی و کمتوجهی به رشد کیفی؛ رشد بسیار نامگوازن دورنها تحصیالت تکمیلی بدون توجه به ظرفیتها واقعیدانشگانها و مرسسات آموزش عالی؛
 کمتوجهی به مأموریتها آموزشی دانشگانها کشور در سایه توجه نامگوازن بهحوزن پژوهش؛
 تأکید بیش از اندازن و نامگوازن بر مقالهنویسی به عنوان شاخص اصلی تولید علم؛ رعایتنشدن اصول آزاد و اسگقالل آکادمیق در محیطها دانشگاهی و مداخلهسیاست در عرصه دانشگان و فعالیتها علمی و آموزشی؛
 نقش کمرنگ هیوتها امنا در ادارن دانشگانها؛ -عدم تعری

مشتص جایگان ساخگار

بازیگران نظام

مرثر و همافزا برا

سیاستگذار و اجرا در حوزن علم ،فناور و نوآور و عدم ارتباط مکمل و
سازندن وزارت علوم ،تحقیقات و فناور  ،شورا عالی عگ  ،شورا عالی انقالب
فرهنگی و نحون هماهنگی با سایر بازیگران؛
 -ضع

قوانین در حوزن شرکتها دانشبنیان و عدم تناس

قوانین کس وکار

(اعم از قانون تجارت ،قوانین بیمه و مالیات و )...با ویژگیها
دانشبنیان؛
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 فقدان گفگمان اقگصاد در حوزۀ علم و فناور و نگان دانشگاهیمحور به تولیدفناور (غلبة مفهوم پژوهش و فناور دانشگاهی بر کل حوزن علم و فناور ) که با
واقعیت جهانی که تولید فناور در بنگان است تفاوت دارد؛
 چالشها مربوط به صیانت از حقوق متگرع ،از ثبت تا تجار ساز اخگراعات ونیاز به انگقال سازمان مالکیت فکر از قون قضائیه به قون مجریه؛
 -چالشها

مربوط به مسوله تجار ساز

و عملیاتیساز

اعطاء تسهیالت و

مشوقها به شرکتها دانشبنیان؛
 کوچکی و نوپایی  70درصد شرکتها دانشبنیانِ شناساییشدن ،در حالی کهعمدن توسعه فناور در صنای بزرگ اتفاق میافگد نه بنگانها کوچق؛
 مشکل صادرات محصوات فناورانه و ازدستدادن بازارها صادراتی برا برخیشرکتها دانشبنیان به دلیل نداشگن اسگانداردها ازم و نداشگن برندها بزرگ
و در تراز جهانی برا صادرات محصول؛
 محدودیتهایی در فرایندهاشرکتها

بزرگ صاح

انگقال فناور  ،ارتباطات تجار
فناور

و همکار

با

و مراکز علمی در جهان (محدودیت در

همکار فناورانه)؛
 مشکالت تأمین مالی پروژنها علمی و فناور و چگونگی تحقق شفافیت در اینگونه پروژنها؛
 -تمرکز عمدن فعالیتها

علمی و فناورانه در تهران و چند شهر بزرگ و

برکنارماندن بقیه ظرفیتها نتبگی کشور از مشارکت جد در فرایندها علمی
و پژوهشی؛
 -ناکارآمد

در تعامل سازندن با دانشمندان ایرانی خارج از کشور و گان غلبه

رویکردها امنیگی که مان این گونه تعامالت هسگند.
 .1-7مسائل محیطزیست
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مناطق خشق جهان در دسگهبند فائو (سازمان غذا و کشاورز ملل مگحد) به چهار دسگه
خیلی خشق ،خشق ،نیمهخشق و نیمه مرطوب-خشق تقسیم میشوند .کل پهنه خاکی
ایران به عنوان منطقه خشق شناخگه شدن و به جز مناطق کویر که در دسگه خیلی خشق
قرار میگیرند ،حوضه آبریز ارومیه نیمهخشق و سایر مناطق ایران در دسگه خشق هسگند.
ویژگیها اصلی مناطق خشق را میتوان مگلیربودن باران ،مگداولبودن خشکسالی و
محدودیت مناب آبی برا

کشاورز

ذکر کرد که این مسائل خود منجر به کاهش

حاصلخیز خاک ،کاهش آب محلی در دسگرس ،ازبینرفگن تنوع زیسگی ،افزایش فقر
روسگایی ،فرسایش خاک و در مجموع آسی پذیر

بیشگر نسبت به تلییرات اقلیمی

میشوند.
در حالی که ایران دارا چنین وضعیگی بودن ،یکی از اشگباهات اسگراتژیق بلندمدت در
حوزن سیاستگذار کشور ،نگان رفاهی کوتانمدت و توزی محور از طریق عرضه مجانی
یا بسیار ارزان کمیابترین و گرانبهاترین منب طبیعی ،یعنی آب بودن است.
عرضه ارزان مناب انرژ کشور نیز در بلندمدت به مانند مشوقی برا مصر

بیشگر عمل

کردن ،بهگونها که کارایی بهرنبردار از حاملها انرژ در ایران ،در مقایسه با مگوسط
جهانی بسیار پایین است .میزان کارایی مصر
میزان مصر

انرژ  ،با شاخص شدّت انرژ به معنی

انرژ نسبت به میزان تولید ناخالص داخلی کشورها اندازن گرفگه میشود.

مقدار مطلق شدّت انرژ در سال  2010برا ایران معادل  11657 Btu/$بودن در حالی که
این شاخص برا کشورها اروپایی برابر  5427 Btu/$و برا مگوسط کشورها جهان
برابر  7452 Btu/US$است .این ارقام به این معناست که بهرنور مصر

حاملها

انرژ در ایران بسیار پایین است.
کارایی مصر
روند مصر

انرژ در جهان ،در سی سال اخیر بهبود یافگه و این در حالی است که

انرژ برا ایران افزایشی است و کارایی مصر

کاهش یافگه است .چنین وضعیگی در مصر
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تراکم جمعیت و خودرو بیشگر است ،آلودگی هوا ،بتصوص در فصول سرد ،به یق
معضل پایدار تبدیل شود.
ریزگردها و خشقشدن دریاچه ارومیه و سایر دریاچهها و تاابها در کنار آلودگی
هوا کالنشهرها ،سب

بروز مشکالت محیطزیسگی برا کشور شدن است .مشکالت

زیستمحیطی و مناب طبیعی در جایگاهی بااتر از مباحث بااهمیگی مانند رشد اقگصاد و
اشگلال قرار دارند و منشأ اهمیت آن پایدار و موجودیت کشور و سرزمین است .کمبود
آب به دلیل اینکه نابودکنندن امکان زیست در جلرافیا

کشور است ،از این ظرفیت

برخوردار است که بهوجودآورندن مناقشات و تنشها در مناطق متگل

کشور باشد.

وضعیت تشریحشدن نشان میدهد شاخصه مشگرک اقدامات توسعها در ایران در پنج
دهه گذشگه را میتوان بیتوجهی به تتری

محیطزیست بر اثر اقدامات انسانی و توسعه

ناپایدار دانست .دولت یازدهم درست در دورانی که مشکالت محیطزیسگی کشور به اوج
رسیدن بودند و روند تتری
اصالحات جد

و بازنگر

طبیعت شدت یافگه بود ،تالش کرد تا با برخی اقدامات و
در رویهها

آگاهی عمومی دربارن محیط زیست ،جل

صدور مجوزها

اقدامات توسعها  ،ارتقا

مشارکت عمومی و مگعهدکردن نهادها دولگی

به رعایت حقوق محیطزیست ،برخی روندها را اصال کردن و گامهایی در مسیر توسعه
پایدار بردارد .مسائل جد

محیط زیست اما کماکان باقی است و بهواق بحرانها

محیطزیسگی از جد ترین مسائل کشور هسگند که آیندن تمدنی و ظرفیت زیستپذیر
کشور را تهدید کردن و میتوانند به سرعت به مشکالت امنیت ملی بدل شوند .سه مسأله
مهم و در اولویت محیطزیسگی در کشور عبارتاند از وضعیت مناب آب ،فرسایش خاک و
آلودگی هوا که البگه خود تحت تأثیر سایر مسائل محیطزیسگی ،اقگصاد و سیاسی نیز
هسگند و اقدام برا بهبود وضعیت این مشکالت به معنا اقدامات همهجانبه و پایدارساز
است که از حد این مسائل محیطزیسگی فراتر میرود.
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 .1-7-1منابع آب

شاخص بهرنور آب در ایران بسیار پایین است و اسگفادن از مناب آب به شکل خطرناکی
صورت گرفگه است .بیش از  90درصد مناب آب تجدیدپذیر کشور اسگفادن میشود که بر
اساس اسگانداردها نباید این رقم بیش از  40درصد باشد .کمبود مناب آب به یکی از
اصلیترین محدودیتها و مشکالت برا اقگصاد ،جامعه و سیاست در کشور بدل شدن
است.
بسیار از تاابها ثبت شدۀ کشور در کنوانسیون رامسر ،از جمله دریاچة ارومیه،
تاابها هامون ،پریشان ،شادگان و گاوخونی خشق شدن یا با بحران کمآبی و کاهش
شدید کیفیت آب مواجهاند .برداشتها بی رویه ،حفر چانها غیرمجاز و نبود نظارت
کافی بر بهرنبردار

طی دورن مورد بررسی ،موج

افت تراز و کاهش کیفیت آب

زیرزمینی ،نشست زمین در برخی دشتها و پایینآمدن محسوس آبدهی چانها شدن و
تعداد
مگرمکع

از آبتوانها

کشور را در معرض نابود

قرار دادن است .ساانه  27میلیارد

زهاب کشاورز مناب آب کشور را آلودن میکند و  500مگرمکع

در روز

شیرابه زباله وارد آبها کشور میشود .شور بیش از  50درصد آبتوانها کشور بیش
از  2000میکروزیمنز بر سانگی مگر است؛ یعنی در حد بحران قرار دارد .رتبه ایران در
مدیریت مناب آبی نیز از بین  133کشور  132است.
یکی از مهمترین قیود که بر اساس مشکالت موجود باید در هد گذار رشد
اقگصاد

مدنظر قرار گیرد ،محدودیت مناب آبی و در نگیجه تالش در جهت افزایش

بهرنور در اسگفادن از مناب آبی است .کشور به صورت جد نیازمند بازنگر جد در
مباحث برنامهریز و مدیریگی آب کشور بر اساس اصول توسعه پایدار با حفظ مرلفهها
محیطزیست است .چالشها عمدن مدیریت مناب آب کشور نیز عبارتاند از:
 .1اتکا اقگصاد بر مناب آبی بیش از ظرفیت اکولوژیق کشور؛
 .2عدم ارتباط و هماهنگی منسجم بین دسگگانها متگل

و عدم وجود یق پایگان

اطالعاتی منسجم در بتش آب و آبفا در راسگا حکمرانی مرثر؛
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 .3عدم برنامهریز و تطبیق با خشقسالی و تلییر اقلیم؛
 .4تنشها ناشی از تشدید رقابت بین مگقاضیان و ذینفعان مناب آب؛
 .5تعارضات منطقها برا اسگفادن از مناب آبها مرز و مشگرک؛
 .6بحران دسگرسی کمی و کیفی به آب ناشی از پایینبودن بهرنور آب و عدم
وجود الگو مصر

بهینه آب در بتشها متگل

مصر ؛

 .7کاهش ذخایر آبها زیرزمینی و افت سطح آبتوانها؛
 .8محدودیتها طبیعی و کاهش مناب آب تجدیدشوندن؛
 .9تلییر اقلیم و آثار آن بر مناب آب کشور؛
 .10کاهش مناب ازم برا تأمین آب شرب در برخی مناطق کشور؛
 .11ناکارآمد ها در هر سه بتش کشاورز  ،صنعت ،خدمات و آب شرب شهر که
باعث هدررفت مناب آب میشود؛
 .12افزایش آایندنها در محیطها آبی.
 .1-7-2آلودگی هوا

آلودگی هوا یکی از مشکالت جد در کالنشهرها و همچنین واردکنندن خسارات زیاد به
سالمت ،امنیت انسانی و اقگصاد شهروندان و کشور است .ترکیبی از عق ماندگی فناور ،
مدیریت شهر نامناس  ،فقدان نظامها حمل و نقل عمومی پیشرفگه ،بهکارگیر گسگردن
سوختها فسیلی و شدت باا مصر

انرژ در کشور بر آلودگی هوا تأثیر گذاشگه

است .ریزگردها و اثرات ناشی از خشقشدن تاابها و پدیدن بیابانزایی نیز بر دیگر
وجون آلودگی هوا افزودن شدن است.
طی دو دهه اخیر ،شمار زیاد خودرو و موتورسیکلت بهواسطه کیفیت پایین ساخت،
احگراق ناقص و کیفیت پایین سوخت و مناب ساکن (واحدها صنعگی ،مصار
توقفگانها اتوبوس ،پایانهها ،ساختوسازها سطح شهر ،کارخانهها
ریزگردهایی مقطعی) نقش بنیاد

در آلودنساز
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کالنشهرها داشگهاند.
بر پایه آمارها موجود ،نزدیق به  99درصد مصر

سوخت کشور فسیلی است .همین

امر علت بنیاد آلودگی هواست .در این میان 70 ،درصد سهم آلودگی هوا در پیوند با
وسایل مگحرک (خودروها و موتورسیکلتها) بودن است.
سرانه تولید کربند اکسید در ایران به ازا هر نفر ،هفت تن است؛ در حالی که
میانگین جهانی آن  6/4است .همچنین ،میزان ذرات معلق کمتر از  2/5میکرون در شهرها
بیش از  100هزار نفر در ایران  115/4است .این در حالی است که میانگین جهانی عدد
 61/4است ،یعنی در ایران ،نزدیق به دو برابر میانگین جهانی .بر پایه آمارها ،ساانه
نزدیق به  45هزار تَن بر اثر آلودگی هوا جان میسپارند که از این میان 6 ،هزار تَن در
پیوند با آلودگی هوا تهران هسگند.
دادنها نشان میدهند نزدیق به  80درصد گرد و غبار کشور خاسگگان برونمرز دارند
و مابقی ریزگردها برخاسگه از ناکارآمد مناب آب و خشکیدن هورها و تاابها خاسگگان
درون کشور دارند که نشاندهندن پیامدها ناگوار سیاستها توسعه ناپایدار در سطح
حوضهها آبریز بر وضعیت تاابها و تأمیننشدن حقابه تاابها طی چند دهه گذشگه
است.
آلودگی هوا بااخص آن بتش که ناشی از ریزگردهاست به شدت بر اسگانهایی از
کشور اثرگذار است و به تدریج به مسألها با ابعاد گسگردن تبدیل شدن و باید با راهبردها
همهجانبه و مبگنی بر توسعه پایدار نسبت به حل آن اقدام شود.
 .1-7-3فرسایش خاک

آمارها بینالمللی نشان میدهند که ایران اولین کشور جهان از نظر فرسایش خاک است.
فرسایش خاک تأثیرات بسیار شدید بر امنیت غذایی ،تولید ریزگردها ،ازبینرفگن پوشش
گیاهی و ظرفیت زیستپذیر کشور دارد .سالیانه وسعگی بالغ بر  400هزار هکگار ارضی
حاصلخیز کشور دسگتوش فرسایش میشوند .میزان فرسایش ساانة خاک از  19.7تن در
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هکگار در سال 1381به  25.8تن در هکگار در سال  1390افزایش یافگه است که رشد 31
درصد را نشان میدهد .براساس بررسیها انجامشدن به طور مگوسط ساانه  4.3میلیارد
تن خناک کنشنور بر اثر فرسنایش از دست میرود و میزان فرسایش خاک در ایران حدود
 3برابر مگوسط آسیاست .مقابله با فرسایش خاک بر اساس شدت این مسأله و تأثیراتی که بر
ظرفیت زیستپذیر کشور دارد و میتواند در آیندن به تهدید برا امنیت غذایی و
امنیت همهجانبه کشور تبدیل شود ،در اولویت قرار دارد.
 .1-8مسائل بینالمللی و سیاست خارجی
دولت یازدهم تحت تأثیر شرایط حاکم بر کشور که از اثرات بحرانیشدن وضعیت پروندن
هسگها

ایجاد شدن بود ،اقدامات گسگردنا در سیاست خارجی انجام داد و اوج این

اقدامات در برجام خود را نشان داد .دسگاورددسگاوردها بسیار دولت یازدهم در سیاست
خارجی و پیشبرد سیاست تعامل سازندن ،اگرچه در قال

برجام ،رف تحریمها هسگها ،

للو قطعنامهها شورا امنیت سازمان ملل مگحد ،تثبیت حقوق هسگها ایران و بااخص
غنیساز  ،بسگه شدن پروندن پیامد  ،سفر هیوتها اقگصاد و سیاسی خارجی به ایران و
آغاز همکار ها گسگردنتر ،آغاز همکار ها فناورانه ،قراردادها خرید هواپیماها
تجار و بسیار موارد دیگر تجلی یافگه ،کماکان مشکالتی باقی است و تحوات فزایندن
در روابط بینالمللی چالشهایی پیش رو سیاست خارجی ایران قرار میدهد .مسائل
اساسی سیاست خارجی ایران در دولت دوازدهم را باید در چارچوب روندهایی که بر
جهان ،مسائل ایران در روابط بینالمللی و منطقها حاکم است مشاهدن کرد.
ایران کماکان به خاطر مسائل مربوط به حقوق بشر تحت فشارها بینالمللی قرار دارد و
این فشارها هرچند ظالمانه و غیرمشروع هسگند ،تأثیر واقعی خود را بر تعامالت ایران و
جهان باقی میگذارند .تالش دولت یازدهم برا رونمایی از منشور حقوق شهروند و
اجراییشدن آن گام بلند برا مقابله با این وضعیت بودن؛ اما اصالحات در رویهها
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جار برا رعایت بیشگر حقوق بشر که از اهمیت دینی و اخالقی نیز برخوردار است و
کاسگن از بهانهها برا فشار بینالمللی علیه ایران ،ضرور است.
رابطه تنشآمیز ایران و عربسگان کماکان به قوت خود باقی است و مسائلی نظیر بحران
در سوریه ،یمن و مناطقی از خاورمیانه و شمال آفریقا برا جمهور اسالمی ایران اهمیت
دارند .رژیم اشلالگر قدس بهطور فعال برا اخالل در امنیت و موقعیت راهبرد ایران
تالش میکند و برخی ائگال ها منطقها علیه ایران نیز شکل گرفگه است.
مسأله داعش و سایر نیروها جهاد و تکفیر  ،علیرغم تضعی

آنها ،کماکان باقی

است و بعید به نظر میرسد که در کوتان یا میانمدت راهکارها جد برا رف این
مشکالت وجود داشگه باشد .این مسائل امنیت ایران را نیز تحت تأثیر قرار میدهند و تا
آیندن قابل توجه ،امنیت کماکان از مسائل اولویتدار کشور باقی خواهد ماند.
روندها

موجود جهانی به سمت «تلییر» و نه تداوم نظم بینالمللی پیش میروند.

برگزیت و رو کار آمدن دونالد ترامپ ،تحوات مهمی در عرصه بینالمللی هسگند و
خیزش جنبشها راست افراطی و پوپولیسم اروپایی ،وضعیت جدید برا نظم جهانی
ایجاد میکند .تضعی

اتحادیه اروپا با برگزیت و تعامالت روسیه با اروپا و آمریکا و

همچنین خیزش چین در عرصه جهانی ،حاو

فرصتها و تهدیدهایی برا

جمهور

اسالمی ایران است که دولت دوازدهم باید مواجهه عقالنی و بر محور عزت ،حکمت و
مصلحت در چارچوب مناف ملی با آنها داشگه باشد.
تنش در روابط ایران و آمریکا کماکان تداوم دارد و با آغاز ریاست جمهور دونالد
ترامپ و باور بیشگر و به اسگفادن از رویکردها ستتگیرانه و ستتافزار  ،برآورد
تهدید علیه مناف ملی ایران بر اثر اقدامات آمریکا بیشگر شدن است .ویژگیها دولت
ترامپ و رویکردها آن ،رقبا منطقها جمهور اسالمی ایران را نیز نسبت به تهدید
بیشگر علیه کشور امیدوارتر ساخگه است.
سیاست خارجی جمهور اسالمی ایران کماکان تحت تأثیر وجود اسرائیل در منطقه و
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تالشها آن برا ضربهزدن به مناف ایران خواهد بود .پیدایش دولت جدید آمریکا و
گسگرش همکار ها

عربی-عبر

در بسگر پرتنش خاورمیانه و غرب آسیا ،اهمیت

تحرکات اسرائیل را بیشگر میسازد.
تروریسم کماکان موضوع حساس عرصه مناسبات بینالمللی خواهد بود و تمرکز
افراطیگر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ،حاو تهدیدها جد برا ایران و
همکار ها منطقها جمهور اسالمی ایران است.
 .1-8-1تداوم اجرای برجام

برجام در دولت دوازدهم نیز مسأله سیاست خارجی ایران خواهد بود و به عنوان تعهد
بینالمللی ایران در دسگور کار خواهد بود .مسأله این است که چگونه کشورها 1+5
مجبور به ایفا تعهدات خود در قبال ایران شوند.
انگظار اصلی و اساسی ایران در ازا پایبند به تعهدات فنی و هسگها  ،للو ،تعلیق و
ازمیانبرداشگن عملی تمامیها تحریمهایی است که در مگن برجام بهصراحت مورد توافق
قرار گرفگه است .تحریمها هسگها عمدتاً بر سه حوزن اصلی شامل حوزن نفت و گاز،
حوزن بانکی ،مالی و بیمه و حوزن حملونقل مگمرکز بود .عالون بر سه حوزن اصلی مورد
اشارن ،تحریمها بر حوزنها

فرعی نظیر صنعت و تجارت و سالمت و بهداشت نیز

تأثیرگذار بود.
حوزن بسیار مهم دیگر ،رف تحریم در امور بانکی ،مالی و بیمه است .بهرغم وجود برخی
مشکالت (که عمدتاً مرتبط با برجام نیسگند و به تحریمها اولیه و غیرهسگها آمریکا،
قوانین پولشویی و ...مربوط میشوند) ،با گذشت یق سال از اجرا برجام ،سیسگم بانکی
کشور با مان تحریمی جد – در مقایسه با گذشگه  -مواجه نیست؛ ولی باید روند تهسیل
در مراودات بانکی و اسگفادن از شبکه بانکی بینالمللی را ادامه داد .بهموج

برجام ،کلیه

محدودیتها بانکی منبعث از تحریمها مرتبط هسگها اتحادیه اروپا ،شورا امنیت
سازمان ملل مگحد و تحریمها ثانویه آمریکا رف شدن است .از مهمترین شاخصهها رف
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تحریمها ،دسگرسی بانق مرکز به وجون مسدودشدن خود در زمان تحریمهاست .این
دسگاورددسگاوردها باید تا عاد شدن کامل روابط بانکی ایران ادامه پیدا کند.
برجام باید به گونها تداوم یابد که ضمن ارائه تصویر جمهور اسالمی ایران به عنوان
کشور مگعهد به تعهدات بینالمللی ،مسیر عاد ساز همه روابط ایران با جهان طی شود و
محدودیتها موجود در زمینه همکار ها همهجانبه برداشگه شود.
 .1-8-2سیاست منطقهای

برجام جایگان مهمی در تعامل سازندن ایران با غرب و قدرتها
روندها

جهانی داشت؛ اما

منطقها از قبیل بحران در سوریه و یمن و رویکردها غیرسازندن عربسگان

سعود و نوسان در سیاست خارجی ترکیه ،موقعیت حساسی برا سیاست منطقها ایران
ایجاد کردن است .دولت دوازدهم با مسأله کاهش تنش در روابط خود با کشورها منطقه،
منطقها  ،کاهش هزینه ناشی از رقابتها

افزایش ثبات بر اثر توسعه همکار ها

منطقها بر کشور و حرکت به سمت نقشآفرینی مثبت در بهبود روابط و ایجاد منطقه قو
مواجه خواهد بود.
مسأله سوریه هنوز تا رسیدن به رانحلی دیپلماتیق فاصله دارد و علیرغم برخی
دسگاورددسگاوردها دولت سوریه در تضعی

گرونها تروریسگی و معارض ،چشمانداز

روشنی برا حل و فصل مسأله پدیدار نیست .جمهور اسالمی ایران در دوران دولت
دوازدهم نیز با مسأله سوریه و چگونگی حفظ تمامیت ارضی این کشور ،حفاظت از مناف
راهبرد ایران در این کشور ،مقابله با خشونت و افراطیگر که از گرونها حاضر در
این کشور نشأت میگیرد و تالش غرب برا تهدید مناف ایران در این کشور مواجه
خواهد بود.
 .1-9مسائل نظامی-دفاعی
بودجه ها دفاعی و نظامی در جهان دائماً در حال افزایش بودن و بااخص در منطقه
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پیرامونی ایران میزان باایی از هزینهها نظامی صورت میگیرد .بیشگرین میزان منازعات
نظامی نیز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در چند سال گذشگه صورت گرفگه است .قارن
آسیا عمدتاً به دلیل افزایش هزینهها نظامی چین ،هند ،روسیه و کشورها حاشیه خلیج
فارس شاهد بیشگرین افزایش هزینهها نظامی در جهان بودن است و این نشانی از افزایش
رقابتها در منطقه و همچنین وجود رشد اقگصاد قابل توجه در این منطقه است که امکانی
برا هزینهها نظامی فزایندن ایجاد میکند .حضور نظامی غرب و بهویژن آمریکا کماکان
تهدید برا امنیت ملی جمهور

اسالمی ایران است و روندهایی از افزایش حضور

فرانسه و انگلسگان نیز مشاهدن میشود.
هزینهها نظامی در منطقه در حالی افزایش یافگه که به دلیل تحریمها بینالمللی ایران
از دسگرسی آزاد به بازار تسلیحات در جهان محروم و برا تقویت توان دفاعی بهطور کامل
به داخل مگکی است .جمهور اسالمی ایران در چنین وضعیگی ،با مسائل زیر روبهروست.
 .1-9-1ارتقای کیفیت نظامی و دفاعی

خریدها

تسلیحاتی کشورها

حوزن خلیجفارس در زمینهها

متگل

و برهمخوردن

توازن نظامی در کیفیت و کمیت تسلیحات در منطقه ،ضرورتهایی برا تقویت کیفیت
نظامی و دفاعی کشور ایجاد کردن است .برخی تلییرات کیفی در تسلیحات راهبرد نظیر
افزایش دقت و هد زنی موشقها ،ساخت تجهیزات دفاع موشکی ،ساخت رادارها و
پهپادها در کشور صورت گرفگه است ،لیکن دولت دوازدهم به صورت جد با مسأله
ارتقا کیفیت تسلیحات کشور و دسگرسی به بازارها جهانی برا تأمین تجهیزات غیرقابل
ساخت در کشور مواجه خواهد بود.
دولت یازدهم زیرساختها ازم را در برنامه ششم توسعه برا ارتقا کیفیت دفاعی
و نظامی کشور لحاظ کردن است و تأکید بر سیاست تعامل سازندن ،همکار ها فناورانه،
سیاست خارجی مبگنی بر منطقه قو و کاهش ایرانهراسی ،زمینهها مناسبی برا ارتقا
کیفیت دفاعی و نظامی کشور ایجاد کردن است.
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 .1-9-2تهدیدات سایبری

سابقه تهدیدات سایبر

از جمله اقدام علیه تأسیسات هسگها

ایران از طریق ویروس

اسگاکزنت و همچنین سرمایهگذار کشورها رو توانمند ها دفاع و حمله سایبر ،
نشان میدهد که افزایش توان دفاعی کشور نیازمند تمرکز بیشگر بر توسعه ظرفیتها دفاع
سایبر است.
تهدیدها سایبر میتواند مگوجه تأسیسات نیروگاهی ،پاایشگاهی ،زیرساختها
خدمات شهر و بسیار از مراکز حساس کشور شود و همین امر ضرورت توجه به
تهدیدات سایبر در دولت دوازدهم را افزایش میدهد.
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بخش دوم .برنامه اقتصادی و توسعه اشتغال
برنامه اصالحات اقتصادی در نیمه دوم دهه 1390
با هدف
«توسعه پایدار و اشتغال فراگیر ضدفقر»

 .2-1مقدمه
اقگصاد ایران در سال  1392با انباشت مگراکمی از مشکالت مواجه بود که بتشی از آن در
تصمیمات نادرست و سیاستها ناصحیح اقگصاد طی سالیان مگماد ریشه داشت ،برخی
نگیجه نحوۀ هزینه کردن درآمدها سرشار نفگی طی سالها  1384تا  1390بود و برخی را
نیز میتوان برآمدن از رویکرد نادرست سیاست خارجی و البگه توطوه دشمنان ایران در
عرصه بینالمللی دانست که به شکلگیر تحریم ها ظالمانه علیه جمهور اسالمی ایران
خگم شد .از جمله مشکالت اقگصاد در ابگدا شروع به کار دولت یازدهم میتوان به
بیثباتی شدید در فضا اقگصاد  ،تحریمها اقگصاد گسگردن ،تورم باا  40درصد،
بدهی سنگین دولت به پیمانکاران و مواجه ساخگن نظام پیمانکار کشور با مشکالت
بزرگ مالی ،ازهمگسیتگگی نظم ادار

و مالی دولت بهویژن پز از انحالل سازمان

مدیریت و برنامهریز  ،نهادینهشدن بیانضباطی مالی و پولی و اسگفادن آزادانه از مناب
سیسگم بانکی و بانق مرکز در امور مالی کشور ،رکود شدید اقگصاد با رشد اقگصاد
 -6.8درصد در سال  1391و همچنین تحلیلرفگن بدنه کارشناسی کشور اشارن کرد.
دولت یازدهم در چنین شرایطی شروع بهکار کرد و بهطور طبیعی ناچار از اولویتبند
مسائل بود تا بگواند با رف حادترین مشکالت ،زمینه را برا پرداخگن به سایر مسائل آمادن
نماید .دو مساله در میان انبون مشکالت بزرگ ذکرشدن ،از اولویت بااتر برخوردار بود.
اولی بحران روابط خارجی و قرارداشگن در عمیقترین و وسی ترین تحریمی که تا آن مقط
زمانی یق کشور با آن مواجه شدن بود و دوم بیثباتی شدید اقگصاد کالن که خود را در
نرخ باا تورم به ویژن تورم مواد خوراکی و سایر اقالم مورد نیاز زندگی جار مردم و
جهش و تالطم باا نرخ ارز منعکز کردن بود.
بنابراین دولت تدبیر و امید با اولویتدادن به رف دو مشکل فوق در برنامه اقگصاد
خود ،علیرغم شرایط ستت آغازین ،توانست با اتتاذ یق سیاست اقگصاد مشتص به
دسگاوردها قابلتوجهی در عرصه اقگصاد دست پیدا کند .ازم به توجه است که این
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دسگاوردها در شرایطی حاصل شد که تحریمها و فضا نااطمینانی همران آن تا سال 1394
(یعنی نیمهها عمر دولت) تداوم داشت و عالون بر آن از نیمه سال  ،1393اقگصاد ایران با
یکی از بزرگترین شوکها منفی قیمت نفت در چند دهه اخیر مواجه شد به نحو که
قیمت نفت در فاصله چندمان بیش از  60درصد کاهش پیدا کرد و درآمدها ارز کشور
و درآمدها دولت را با افت قابلتوجه روبرو نمود.
 .2-2آنچه انجام شد
از جمله مهمترین دسگاوردها اقگصاد دولت یازدهم ،میتوان به موارد زیر اشارن کرد:
 .1دولت یازدهم از بدو فعالیت خود ،تاکید ویژنا

بر مهار و کنگرل تورم داشت.

همانطور که رئیزجمهور در ابگدا شروع به کار دولت اعالم کرد که تا پایان دورن
دولت یازدهم تورم را تقرقمی خواهد کرد ،روند کاهشی تورم بر اساس سیاست
اتتاذشدن ،مسگمراً و بهطور پایدار از نیمه سال  1392تا پایان سال  1395ادامه پیدا کرد
و ایران پز از  26سال به جرگه کشورها دارا تورم تقرقمی پیوست .مگوسط
تورم مواد خوراکی و آشامیدنی نیز با کاهش بیشگر همران شد و از حدود  51درصد
در سال  1392به حدود  6درصد در پایان سال  1395کاهش یافت.
 .2قیمت ارز نیز بر اثر سیاستها اتتاذشدن از سو دولت ،کاهش تورم و ایجاد ثبات
در اقگصاد ،از ثبات قابل قبولی برخوردار شد ،در عین حال که سیاستگذار اجازن نداد
تا ذخائر ارزشمند بانق مرکز از طریق مداخله بیثمر در بازار ارز به هدر برود؛ چنان
که نرخ دار از هفگه منگهی به انگتابات ریاست جمهور در خرداد سال  1392تا
اسفندمان  ،1395تنها  3.2درصد افزایش یافت و این در حالی بود که در فاصله سالها
 1390تا  ،1391افزایش  200درصد را تجربه کردن بود.
.3

دورن دولت یازدهم علیرغم پابرجابودن تحریمها تا سال  1394و کاهش شدید قیمت
نفت ،عملکرد قابلقبولی در زمینه ایجاد اشگلال طی سالها  1393تا  1395داشگه
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است .میزان اشگلال ایجادشدن طی این فاصله یق رکورد برا اقگصاد ایران تلقی
میشود (البگه بعد از دورن  )1384-1380و تداوم ایجاد اشگلال در این ابعاد طی سالها
آیندن موضوع محور در سیاستگذار ها خواهد بود.
 .4عملکرد دولت یازدهم عالون بر ایجاد اشگلال و کاهش تورم ،در زمینه افزایش رشد
اقگصاد نیز چشمگیر است .بعد از رکود شدید و کمسابقه در سالها  1391و 1392
که به ترتی

با رشدها  -6.8درصد و  -1.9درصد همران بود ،رشد اقگصاد در سال

 1393مثبت شد و در ادامه ،در سال  1395با ظاهرشدن آثار اجرا برجام و همچنین
نگیجهدادن برنامهها دولت در زمینه توسعه تجارت ،افزایش تولیدات در بتش انرژ
و افزایش سرمایهگذار در بتشها متگل  ،رشد تولید به عدد کمسابقه  8.5درصد
رسید .عدد که بیشگرین رشد اقگصاد از سال  1369به بعد است و در دورن سند
چشمانداز  20ساله ،سال  95اولین سالی است که رشد باا  8درصد محقق میشود.
تداوم چنین رشدهایی که با اشگلال باا و تورم پایین همران بودن است ،میتواند
رف کنندن بسیار از مشکالت کنونی اقگصاد ایران و عاملی برا بهبود وضعیت
معیشت خانوارها ایرانی و کاهش فقر باشد.
 .2-3برنامه اصالحات اقتصادی در نیمه دوم دهه 1390
مشکالت اقگصاد ایران که به تفصیل ذکر شدند ،در یق سال یا در یق دورن ایجاد
نشدناند؛ بلکه هر کدام در زمانی مگفاوت و بنا بر دایل متگلفی به وجود آمدن و طی زمان
تلییر و تحول یافگهاند که در بتش قبل به زمینه و دایل ایجاد برخی اشارن شد .یکی از
خطاها تجربهشدن در چهار دهه سیاستگذار گذشگه اقگصاد ایران ،پرداخگن به یق
مشکل بدون توجه به سازوکار ایجادکنندن آن و ارتباط آن با سایر مسائل است .این خطا
سب

میشود در بسیار

موارد راهکارهایی پیشنهاد شوند که نهتنها راف مسوله اصلی

نیست ،بلکه میتواند تشدیدکنندن آن باشد .اگر با این رویکردِ نادرست به مشکالت

برنامه دولت دوازدهم

ذکرشدن نگان شود ،نگیجه آن خواهد بود که تجهیز مسگقیم مناب میتواند بسیار از مسائل
بیانشدن را حل کند و بر این اساس تزریق مناب بودجها

و مناب بانکی ارزانقیمت

سادنترین راهکارهایی هسگند که معموا تجویز میشود (راهکار

که هسگه اصلی

سیاستگذار در سه دهه گذشگه اقگصاد ایران بودن است) ،سیاسگی که نهتنها رانحل نیست
بلکه خود ایجادکنندن زنجیرنا از مشکالت بعد است .سیاستها کلی اقگصاد مقاومگی
به منزلة چگر فراگیر و منسجم برا هدایت اقگصاد کشور در سالها آتی ،میتواند محور
وفاق و وحدت رویکرد در اعمالِ اصالحات اقگصاد باشد.
اصال نحون مدیریت درآمدها نفگی با توجه به آنچه در بتش «مسائل اقگصاد »
مطر شد ،اولین گام برا پیگیر سیاستها اصالحی است .برا این منظور باید به این
نکگه توجه داشت که در سالها اخیر نیز با وجود کاهش قیمت نفت ،همچنان بیش از یق
نفگی تامین میشود؛ بنابراین قط ارتباط

سوم مناب بودجه بطور مسگقیم از درآمدها

درآمدها نفگی و بودجه در میانمدت دشوار و به عبارتی ناشدنی است .آنچه درخصوص
اصال مدیریت درآمدها نفگی اهمیت دارد این است که سه هد
 .1امکان مدیریت بودجه طی سالها

محقق شود:

آتی میسر باشد و مناب دولت برا

سطح

متارج کنونی آن کفایت کند؛
 .2نوسانات قیمت نفت و درآمدها نفگی موج

تالطم بودجه دولت نشود و مناب

دولت از درجه پیشبینیپذیر باایی در افق میانمدت برخوردار باشد؛
 .3مساله سلطه مالی دولت به معنی تأمین کسر بودجه از محل پایه پولی رف شود.
بدین معنی که سیاستها مالی و بودجها بهطور کامل از سیاستها پولی
تفکیق شود که از این طریق برنامه هد گذار تورم امکانپذیر باشد.
قید مهم دیگر ،بند دهم سیاستها کلی برنامه ششم توسعه است که به عنوان یق سند
باادسگی ازمااجراست .این بند چنین است« :تلییر نگان به نفت و گاز و درآمدها حاصل
از آن ،از منب تأمین بودجه عمومی به «مناب و سرمایهها زایندن اقگصاد » و دائمیشدن
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اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز ساانه  30درصد از مناب
حاصل از صادرات نفت و میعانات گاز و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و
افزایش حداقل  2واحد درصد سالیانه به آن» .سیاستها پیشنهاد برا اصال مدیریت
درآمدها

نفگی اواً باید سه هد

ذکرشدن را برآوردن سازد و ثانیاً با بند  10سند

سیاستها کلی برنامه ششم توسعه سازگار باشد .تحقق این امر در چارچوب اجرا
بسگها با عنوان «توانمندسازی دولت برای ارائه خدمات بهتر» به شرحی که ذکر خواهد
شد امکان پذیر است.
باید توجه داشت که نهتنها مجموعه سیاستهایی که تحت عنوان «توانمندساز دولت
برا ارائه خدمات بهگر» ارائه میشود ،نقطه شروعی بر برنامه جام اصالحی اقگصاد ایران
است ،بلکه این بسگه هسگه اصلی مجموعه اصالحات این برنامه و شرط ازم برا موفقیت
سایر اصالحات ساخگار و سیاسگی است .پز از اصال مدیریت درآمدها نفگی و رف
عامل اصلی ناتراز بودجه دولت که منشأ اصلی تورم مزمن و شروع یق سلسله مداخالت
دولت در اقگصاد ایران است ،میتوان به انجام اصالحاتی در سایر بازارها و بتشها مرتبط
مبادرت ورزید.
 .2-3-1توانمندسازی دولت برای ارائه خدمت بهتر

نوع مدیریت درآمدها نفگی دولت در نیمه دوم دهه  1380به گونها بودن که تالطم
بودجه دولت ،عدم ثبات اقگصاد کالن ،ناکارآمد سرمایهگذار ها عمرانی و انگقال
مسگقیم شوک درآمدها نفگی به تمامی بتشها بهرنمند از نفت ایجاد شدن است .دولت
اگر از ثبات نسبی برخوردار نباشد و هموارن تحت تاثیر قیمت نفت و میزان تولید و
صادرات نفت کشور باشد ،نمیتواند با برنامهریز بلندمدت عمل کند و همین عامل باعث
بروز بیثباتی در کشور میشود« .قاعدن مالی» 1به قاعدنمندساز بودجه ساانه دولت با
1. Fiscal Rule

برنامه دولت دوازدهم

پایدارساز میانمدت و بلندمدت بودجه گفگه میشود و محور اصلی برنامه مدیریت

هد

صحیح درآمدها نفگی و بهبود توان مدیریگی و کارشناسی دولت برا ارائه خدمات بهگر و
با کیفیتتر به تمامی ایرانیان در تمامی پهنه کشور است.
 .2-3-1-1سیاستهای قاعده مالی و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی

قاعدۀ فعلی تقسیم درآمدها نفگی که در آن درآمدها به صورت درصد مشتص بین
بودجه ،صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت توزی میشود ،شوکها ناشی از نوسانات
درآمدها نفگی را به تمامی بتشها به صورت مسگقیم منگقل کردن و همة آنها را تحت
تأثیر قرار میدهد .درآمدها نفگی که پایین باشد ،سطح درآمد هر سه بتش دولت ،نفت و
صندوق توسعه ملی کاهش مییابد و در شرایطی که درآمدها نفگی باا میرود افزایش
بیشازحد متارج در هر سه بتش اتفاق میافگد .عالون بر موارد گفگهشدن ،نحی شدن
بودجه بدون ازبینبردن نوسانات آن ،به قشر بیشگرین آسی

را میرساند که بهطور مسگقیم

از بودجه دولت بهرنمند میشوند .کاهش درآمدها نفگی و ایجاد خالء درآمد برا
دولت ،البگه در بتش سرمایهگذار ها دولگی مانند بودجه عمرانی بیشگر حز میشود.
بازنگر

در وضعیت فعلی و اتتاذ تدابیر و سیاستها

مناس

در زمینه مدیریت

درآمدها نفگی میتواند مان پیدایش چنین اثراتی بر اقگصاد کشور شود.
براساس این برنامه ،میزان ارز حاصل از صادرات نفت که به بودجه دولت وارد میشود
فارغ از نوسانات قیمت نفت تعیین میشود و ثباتساز در سهم بودجة دولت و شرکت
ملی نفت انجام میگیرد و در نگیجه یق عامل نااطمینانی و عدم قطعیت مهم از بودجه
حذ

خواهد شد .این اقدام این امکان را فراهم میکند که دولت بگواند با ضری

اطمینان

باایی از ابگدا سال بودجه را به اجرا درآورد و مان از آن شود که به خاطر عدم قطعیتها
در اقگصاد کشور و بهویژن در نظام بانکی اخگالل و تشدید مجدد تورم ایجاد شود .البگه
ممکن است منشأها دیگر نظیر مالیات و سایر درآمدها برا عدم قطعیت در درون سال
همچنان وجود داشگه باشد که اوراق اسالمی میتواند نوسانگیر سایر اجزا درآمد
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دولت باشد.
یکی دیگر از ارکان این برنامه ممنوعیت اسگقراض از بانقها توسط دولت است که با
تثبیت سهم دولت از مناب نفگی و بهرنمند

از ابزار اوراق اسالمی برا

هموارساز

نوسانات کوتانمدت بودجه ،زمینهها اجرا آن نیز فراهم میشود .اجرا این سیاست
یکی از ارکان سیاستها کلی اقگصاد مقاومگی را در نظام مالی کشور نهادینه میکند و از
طریق مقاومساز بودجه در برابر نوسانات بیرونی قیمت نفت ،اقگصاد را مقاوم و درونزا
میسازد.
 .2-3-1-2بهبود توان مدیریتی و کارشناسی دولت

عالون بر ثباتساز در بودجه دولت ازم است توان کارشناسی و مدیریگی دولت نیز طی
سالها آتی بهطور قابل توجه ارتقا یابد؛ چراکه طی یق دهه گذشگه به دایل متگل
توان کارشناسی و مدیریگی دولت به شدت افول کردن است .یکی از مصادیق این امر،
انحالل سازمان برنامه و بودجه کشور است که نقش بازو کارشناسی سایر دسگگانها
اقگصاد را ایفا میکرد .جذب مگتصصان ،کارشناسان و مدیران در زمینهها متگل
اصلیترین برنامهها دولت برا افزایش کارایی وظای

از

و سیاستها دولت و در نگیجه

کیفیت و کمیت خدمات دولگی است.
یکی دیگر از برنامهها
فعالیتها

دولت در این زمینه گسگرش رویکرد خرید خدمت در

مبگنی بر بودجه عمومی است که از این طریق بتش خصوصی را نیز در

مدیریت فعالیتها این حوزنها درگیر کند و کارایی خدمات عمومی خود را افزایش
دهد.
 .2-3-1-3تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغالآفرین (اصالح نقش صندوق توسعه ملی)

صندوق توسعه ملی در چارچوب رویکرد پیشنهاد و با تلییر نام به صندوق ثروت ملی ،به

برنامه دولت دوازدهم

نهاد مهم برا توسعه بتش خصوصی و جذب سرمایهخارجی تبدیل میشود .تلییر نقش
صندوق توسعه ملی از تأمین مسگقیم به اهرم برا جذب سرمایه خارجی و بتش خصوصی
باعث خواهد شد که جذابیت برا
زیرساختها افزایش یافگه و از طر

بهکارگیر

سرمایه بتش خصوصی در تجهیز

دیگر سرمایه خارجی نیز با ریسق کمتر به کشور

وارد شود .وجه مهم دیگر مربوط به کارکرد صندوق آن است که باید در فعالیتهایی وارد
شود که بگواند سود مگعار
برا

سرمایهگذار ها

و قابلرقابت را از کارکرد مالی خود کس کند.
عمرانی و زیرساختها

کشور نیز راهکارِ سرمایهگذار

مشگرک بین صندوق توسعه ،دولت و بانق در نظر گرفگه شدن است .این سرمایهگذار
مشگرک مکانیزمی است که از طریق آن ،دولت میتواند به روش اهرمکردن سرمایه در
پروژنها

عمرانی از بتش خصوصی کمق بگیرد .یکی از عناصر مهم در رشد

زیرساختها کشور ،بودجه عمرانی است که در سالها اخیر در مقایسه با بودجه جار ،
حجم نسبی کمتر و نوسان بیشگر داشگه است .حجم باا پروژنها نیمهتمام عمرانی
نشان میدهد نوسانات فراوان این بتش از بودجه تأثیر مترب بر زیرساختها دارد.
بتش خصوصی در حال حاضر به سرمایهگذار

در پروژنها

زیرساخگی عمرانی

تمایلی ندارد ،زیرا بسیار از پروژنها عمرانی انگفاعی نیسگند و از آنها نمیتوان به
سودآور مناسبی دست یافت ،برخی نیز که تا حد انگفاعی و سودآور هسگند بازگشت
سرمایه کافی ندارند .دلیل دیگر اینکه برخی از پروژنها

عمرانی از ریسق باایی

برخوردار هسگند که از توان بتش خصوصی خارج است.
چارچوب تهیهشدن در این برنامه برا سرمایهگذار مشگرک دولت ،صندوق توسعه و
بانق در جهت ایجاد بسگهها جذاب پروژنها عمرانی برا مشارکت بتش خصوصی
میتواند یکی از محور ترین عوامل ضع

بودجهها عمرانی یعنی سازوکار تأمین مالی

آنها را بهبود ببتشد و در جهت توسعه و آبادنی کشور نقشی بسیار کلید ایفا نماید.
 .2-3-1-4صیانت از کاهش تورم
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کشور را نمیتوان در عرصه تجربه جهانی پیدا کرد که توانسگه باشد با حفظ تورم دو
رقمی به رشد اقگصاد پایدار و بیکار پایین دست پیدا کند .تورم از جمله شاخصها
اقگصاد کالن است که بر خال

شاخصهایی مانند نرخ رشد اقگصاد  ،برا افراد جامعه به

طور مسگقیم ملموس بودن و ارتباط مسگقیمی با سطح رفان مردم و فعالیتها

فعاان

اقگصاد دارد و لذا از این ظرفیت برخوردار است که پایهگذار سرمایه اجگماعی برا تحقق
رشد اقگصاد

باشد .نوسانات نرخ تورم به عنوان شاخصی از عدم قطعیت ،بر فعالیت

بنگانها اقگصاد تأثیر دارد .افزایش نوسانات نرخ تورم موج

کاهش قدرت پیشبینی

نرخ تورم آیندن توسط فعاان اقگصاد و افزایش نااطمینانی نسبت به آیندن میشود.
کاهش چشمگیر تورم طی سالها

گذشگه یق دسگاورددسگاورد بزرگ برا

اقگصاد

کشور تلقی میشود که تحقق آن به دلیل پیشبینیپذیرکردن اقگصاد کالن ،اثرات شگرفی
بر سرمایهگذار و دسگیابی به رشد باا اقگصاد خواهد داشت .عواملی که میتواند به
صورت بالقون تهدید
بودجه از یق طر
با اجرا

برا

بازگشت سیسگماتیق تورم عمل کند ،مهارنشدن کسر

و حلنشدن مشکالت نظام بانکی از طر

دیگر است.

برنامه ارائه شدن در بند  1-1-3-2برا ایجاد ثبات و پیشبینیپذیرکردن

بودجه ،تهدید بودجه برطر

خواهد شد .با اجرا برنامه اصال نظام بانکی و تحت کنگرل

درآوردن اثرات پولی عملکرد نظام بانکی ،به شرحی که در بند  1-2-3-2ذکر خواهد شد،
امکان هد گذار تورم نیز فراهم میشود و میتوان دسگاورد تورم تقرقمی را تثبیت
نمود .بانق مرکز
سیاستها

بر اساس اصالحات ذکرشدن میتواند مسگقالً نسبت به اصال

پولی و هد گذار

تورم اقدام نماید .بدون رف مسأله سلطه مالی،

سیاستگذار پولی در انفعال قرار داشگه و تصمیمات دولت در زمینه میزان متارج جار
و عمرانی اجزاء متگل

پایه پولی را تعیین میکردناند؛ در حالیکه میتوان با رف

سازوکارها و رویهها نادرست از طریق الزام دولت به پایبند به یق قاعدن مالی شفا ،

برنامه دولت دوازدهم

سلطه مالی را مگوق

کرد و از نظر کارکرد (و نه قانونی) بانق مرکز را در موض

اسگقالل در تصمیمگیر و اجرا سیاست پولی قرار داد.
 .2-3-2تأمین مالی تولید و اشتغال

تأمین مالی تولید و اشگلال که یکی از ضرورتها جد ایجاد اشگلال و کاهش بیکار
است ،خود شامل دو برنامه اصال نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه است.
 .2-3-2-1اصالح نظام بانکی

اقگصاد ایران از نظر تأمین مالی اقگصاد بانقمحور است .نظام بانکی طی چند دهة اخیر
علیرغم آنکه در ایفا نقش واسطهگر مالی ،موظ
بهطور مسگمر طی احکام متگل

به حفظ ارزش سپردنگذاران بودن،

بودجها و غیربودجها  ،بتشهایی از مناب خود را به

صورت تکلیفی و با نرخهایی به مرات کمتر از تورم به امور اخگصاص میدادن که بهطور
کامل یا ناقص ،بدون بازگشت بودناند .بتشی از این مناب به دولتها دادن شدن و عمالً
کارکرد سیاسی و بودجها داشگه و بتشی نیز به فعالیتها و بنگانهایی اخگصاص پیدا
میکردن که بازهم به دلیل نرخها دسگور  ،انگیزنا برا بازگشت ایجاد نمیکردن
است.
حجم پول در اخگیار نظام بانکی با منشا بانق مرکز  ،با رشد بسیار باا نقدینگی در
دورن وفور درآمدها نفگی ،به شدت افزایش پیدا کرد و از طر

دیگر با وارد آمدن

شوک کاهش دسگور نرخ سود بانکی ،عمالً نسبت مطالبات غیرجار در سال  ،1386از
مرز  20درصد عبور کرد که نشانه شکلگیر بحران نهفگه در نظام بانکی بود .واحدها
تولید در چنین شرایطی از عملکرد نظام بانکی و با بروز بحران بزرگ ارز در سال
 1390و  ،1391با افزایش شدید هزینهها مواجه شدند که این خود عاملی تشدیدکنندن برا
تثبیت شرایط مطالبات معوق و تعمیق مشکالت نظام بانکی شد.
موسسات زیاد بدون اخذ مجوز از بانق مرکز طی سالها نیمه دوم دهه 1380
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شروع به فعالیت کردند که به عاملی مهم در تتری نظام بانکی کشور تبدیل شدند.
دولت یازدهم برنامه عملیاتی را برا اصال نظام بانکی تهیه کرد که اجرا کامل آن
به دلیل بروز مشکالت مالی دولت تحت تاثیر کاهش قیمت نفت به تعویق افگاد .نقشه راهی
در این برنامه اصال نظام بانکی ،با توجه به معضالت شناساییشدن و نیز محورها
تعری شدن اصالحات ،برا هر یق از معضالت طراحی شدن است .این نقشه ران شامل،
دو برنامه «اصال

مقدماتی نظام بانکی» و «اصالحات بنیادین» است .برنامه اصالحی

مقدماتی مبگنی بر پنج محور اصلی است:
 .1تقویت نقش نظارتی بانق مرکز ؛
 .2سیاستگذار پولی؛
 .3بهبود محیط کس وکار بانکی؛
 .4انضباط مالی دولت؛
 .5افزایش قدرت وامدهی بانقها که با سه هد  .1 :بهبود وضعیت جریان نقد.2 ،
کاهش انجماد داراییها و  .3افزایش پوشش ریسق طراحیشدن است.
این برنامه بر اساس معضالت میانمدت شناساییشدن در نظام بانکی ،بهطور مشتص
شامل چهار برنامه بههمپیوسگه است که جهت تتفی

چهار معضل .1 :جریان نقد.2 ،

بدهیها دولت .3 ،افت سرمایه بانقها و  .4مطالبات غیرجار بانقها ارائهشدن است.
یکی از محورها برنامه اصال نظام بانکی تلییر ساخگار بدهیها دولت به نظام بانکی
است بهطور که بدهیها دولت به نظام بانکی به تدریج به طور کامل به اوراق تبدیل
میشود .این اوراق در تنظیم رابطه بانقها با بانق مرکز به کار گرفگه میشود و از این
طریق برا بانق مرکز در جهت اعمال هد

بر رشد نقدینگی ابزار فراهم میشود.

اصالحات بنیادین که مبگنی بر اصالحات ساخگار و نهاد

است ،با هد

نیل به

اسگمرار کاهش تورم ،ارتقا توسعه مالی و افزایش ثبات مالی در نظام بانکی کشور طراحی

برنامه دولت دوازدهم

شدناست.
 .2-3-2-2توسعه بازار سرمایه

نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توجه به بانقمحوربودن اقگصاد ایران طی سالها
گذشگه بسیار محدود بودن و ضرور است این بازار بار بیشگر را در تامین مناب برا
سرمایهگذار  ،به ویژن در بنگانها بزرگ ،به دوش بکشد .لذا ،سیاست قطعی دولت
دوازدهم ،تقویت این نهاد به منظور نقشآفرینی مرثرتر در روند توسعه اقگصاد ملّی است.
بتش مهمی از تسهیالت بانکی اعطاشدن در دههها گذشگه نصی

تعداد کمی بنگان

بزرگ شدن است و در نگیجه بنگانها کوچق و مگوسط امکان بهرنمند از مناب محدود
نظام بانکی کشور را نداشگهاند .بتش اصلی اشگلال کشور در بنگانها کوچق و مگوسط
مگمرکز است و این بنگانها بیشگرین آسی
در نیمه دوم دهه  80و سالها

ابگدا

را از بیثباتیها اقگصاد کالن و بیمار هلند
دهه  90مگحمل شدناند و ازم است مسیر

سیاستها اصالحی بهگونها باشد که توسعه و رشد بنگانها کوچق و مگوسط را در
پی داشگه باشد .بر این اساس یکی دیگر از مولفهها اصلی برنامه تامین مالی تولید و
اشگلال ،جهتگیر در خصوص تامین مالی بنگانها کوچق و مگوسط توسط بانقها و
هدایت بنگانها بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منب است.
مجموعه سیاستهایی برا توسعه بیشگر بازار اوراق بهادار و بورسها کاایی در
چارچوب برنامه اصالحات اقگصاد حاضر ،تهیه شدن است .مجموعه سیاستها دولت
برا توسعه بازار سرمایه با رویکرد تحقق اهدا

تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه،

گسگرش بازار اوراق بهادار دولگی ،جذب سرمایهگذار خارجی در بازار اوراق بهادار،
افزایش نقش تأمین مالی مبگنی بر کاا ،کمق به تأمین مالی بنگانها اقگصاد از طریق
اوراق بهادار و تنوعدادن به ابزارها و نهادها تامین مالی به منظور پوششدادن کلیة نیازها
سرمایهگذاران و شرکتها سرمایهپذیر طراحی شدناند.
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 .2-3-3افزایش اشتغال با بهبود کیفیت زندگی

کاهش قابلتوجه آلودگی هوا کالنشهرها و صرفهجویی در مصر

انرژ ضمن ارتقا

کیفیت زندگی میتواند باعث ایجاد اشگلال شود .این برنامه شامل دو محور اصلی
«صرفهجویی انرژ » و «اصال بازار انرژ » است .برنامه «صرفهجویی انرژ » با هد
کاهش معادل یق میلیون بشکه نفت خام از مصر

داخلی انرژ به اجرا در میآید.

براساس این برنامه و با محوریت بتش خصوصی و مشارکت سرمایهگذار خارجی ،الگو
حمل و نقل درونشهر مگحول شدن و انرژ صرفهجویی شدن در قال

نفت خام صر

بازپرداخت به سرمایهگذار میشود .برنامه ذکرشدن از ظرفیت باایی برا اشگلالزایی و
افزایش رشد اقگصاد برخوردار است.
اصال بازار انرژ بهگونها که بگواند به افزایش تولید بتش یا بهرنور کل منجر
شود ،در اقگصاد ایران که تولید و صادرات انرژ و مناب حاصل از آن نقش مهمی در
عملکرد بتشها متگل

ایفا میکند ،بر رو رشد اقگصاد تاثیر مسگقیم دارد .رابطه

مالی دولت و شرکتها بتش انرژ در این برنامه اصال میشود ،به گونها که این
شرکتها بگوانند در چارچوب سیاستها کلی اصل  44قانون اساسی ،به بتش خصوصی
واگذار و از سودآور مناس برخوردار شوند.
 .2-3-4اصالح محیط کسب و کار و نظام بنگاهداری (اشتغال درآمدآفرین)

بررسی تحوات رشد اقگصاد در جهان نشان میدهد ،در بازن سالها  1980-1989تعداد
کشورها با رشد باا چهار درصد  38کشور بودن و با طیکردن روند افزایشی در
سالها  ،2000-2014این تعداد بالغ بر  80کشور شدن است .کشورها بیشگر نیز در
سالها  2000تا  2014نسبت به سالها  1980تا  1989رشدها باا  6درصد را تجربه
کردند .تکثر کشورها
اقگصاد

با رشدها

باا و مسگمر به همران جلرافیا

گسگردن و تنوع

زیاد این کشورها مبین این نکگه کلید است که دسگیابی به رشدها باا

برنامه دولت دوازدهم

اقگصاد  ،به مانند حل مساله تورم ،از قواعد روشنتر نسبت به گذشگه برخوردار شدن
است و همین امر به کشورها کمق کردن است تا بگوانند با رسیدن به رشدها باا ،سطح
رفان اقگصاد

شهروندان خود را افزایش دهند .مطالعه تجربه کشورها

متگل

نشان

میدهد دو عامل اصلی برا دسگیابی به رشدها اقگصاد باا و پایدار قابل شناسایی است:
 .1برونگرایی؛
 .2توسعه بتش خصوصی.
بررسیها انجامشدن نشان میدهد نمیتوان کشور را یافت که در دورنا بلندمدت
رشد اقگصاد باا داشگه باشد ،اما این مهم با درونگرایی اقگصاد یا دولگیبودن اقگصاد
حاصل شدن باشد؛ بنابراین یکی از مهمترین برنامهها در زمینه افزایش تولید و اشگلال
افزایش سرمایهگذار و بهرنور با اسگفادن از دو اسگراتژ «توسعه بتش خصوصی» و
«برونگرایی» است.
 .2-3-4-1توسعه بخش خصوصی

رف موان توسعه بتش خصوصی از جمله مهمترین الزامات دسگیابی اقگصاد ایران به رشد
اقگصاد باا و پایدار است .موان توسعه بتش خصوصی در این برنامه در چهار محور:
 .1وضعیت محیط کس وکار؛
 .2خصوصیساز ها

انجامشدن در دهه  80و شکلگیر

نظامات جدید

از

بنگاندار ؛
 .3گسگرش بتش غیررسمی؛
 .4ضع ها نظام حقوقی کشور؛
تحلیل شدن و راهکارهایی برا رف هر یق طراحی شدن است .این برنامه با اصال محیط
کس

و نظام بنگاندار چارچوبی ترسیم میکند که دسگیابی به سطح باایی از رقابت در

بازارها متگل

را فراهم میآورد و اقگصاد ایران از یق اقگصاد برونزا که اواً تحت تاثیر

شوکها بیرونی است و ثانیاً فعالیتها اقگصاد آن نه با تصمیمساز از درون بنگان،
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بلکه توسط مداخالت و مصوبات دولگی ادارن میشود ،به یق اقگصاد درونزا ،با مشارکت
فعال بتش خصوصی و در یق ساخگار رقابگی سوق مییابد و این امر کامالً با سیاستها
کلی اقگصاد مقاومگی سازگار است.
اقگصاد ایران از تعداد محدود بنگان بزرگ و انبوهی از بنگانها در مقیاس خرد و
کوچق تشکیل شدن است .بتش اصلی درآمد در بنگانها بزرگ ایجاد میشود ،در
حالی که بتش اصلی اشگلال در بنگانها خرد و کوچق است .عدم ارتباط میان این دو
دسگه بنگان باعث شدن است که سطح درآمد شاغالن مطلوب نباشد و بتش بزرگی از فقرا
را شاغالن تشکیل دهند .پز از ابالغ سیاستها کلی اصل  44قانون اساسی فرصت
مناسبی برا

اصال ساخگار بنگانها در اقگصاد ایران فراهم شد؛ اما نحون اجرا

این

سیاستها عمدتاً جهتگیر ها مدنظر را نقض کرد و باعث شد که مهمترین بنگانها
اقگصاد کشور که همان بنگانها بزرگ هسگند از هویت قبلی خود به عنوان شرکتها
دولگی جدا شدن و هویگی جدید تحت عنوان شرکتها حاکمیگی غیردولگی پیدا کنند و
عمالً در مقایسه با حالت قبل ،از بتش خصوصی و سازوکارها اقگصاد دورتر شدن و به
سیاست و ناکارایی نزدیقتر شوند.
اینق که تحقق رشد اقگصاد باا از اهمیت ویژنا برخوردار است ،در کنار اتتاذ
سیاستها ازم برا افزایش سرمایهگذار  ،بهرنبردار با بهرنور باا از سرمایهها
موجود دارا اهمیت زیاد است و ایجاد تلییرات مورد نیاز برا بهبود بهرنبردار از
بنگانها مگعلق به نهادها عمومی غیردولگی ضرورت زیاد پیدا میکند.
باز تعری

نقش و ماموریت بنگانها عمومی غیردولگی ،شامل نهادها نظامی که

فعالیت اقگصاد دارند و بنگانها
محیط مناس
اسگراتژ ها

غیرنظامی عمومی غیردولگی ،به منظور فراهمآوردن

و قابلرقابت برا بتش خصوصی از یق طر
صنعگی کشور از طر

و تبعیت از سیاستها و

دیگر ،در همین چارچوب ،اهمیت زیاد

پیدا
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میکند .شرکتها واگذارشدن در قال

رد دیون و بنگانها تحت مالکیت یا مدیریت

دولت نیز باید در مسیر اصال ساخگار و خصوصیساز واقعی حرکت کنند.
دولت یازدهم از ابگدا فعالیت ،هی گونه واگذار به غیر بتش خصوصی واقعی را
انجام ندادن است .همچنین ،با تاکید دولت بر صیانت از کاهش تورم ،محیط کس وکار در
جهت آرامش و بهرنمند مصر کنندن از این آرامش حرکت کردن است.
 .2-3-4-2برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه (شغلهایمان را پس میگیریم)

دسگیابی به رشد باا اقگصاد در چند دهة گذشگه به ویژن از ابگدا دهه هشگاد میالد ،
با برونگرایی اقگصاد همران بودن است و کشورها با رشد باا و پایدار اقگصاد  ،حداقل
در دورنهایی ،سیاستها برونگرایی را در پیش گرفگهاند و سعی کردناند تا از مناب و
فرصتها اقگصاد جهانی در جهت افزایش بهرنور  ،دسگرسی به تکنولوژ و بهبود در
قواعد ادارۀ اقگصاد بهرنمند شوند.
سیاستها کلی اقگصاد مقاومگی نیز بر دو محور اساسی شکل گرفگه است :درونزایی و
برونگرایی .برونگرایی به دو شکل میتواند تجلی پیدا کند :اول ،برونگرایی وارداتی با
تمرکز بر افزایش فروش نفت و افزایش واردات مبگنی بر آن؛ دوم ،برونگرایی مبگنی بر
افزایش صادرات غیرنفگی با ارزش افزودن باا .شکل اول ضداشگلال بودن و شکل دوم
اشگلالزا است .سیاستها کلی اقگصاد مقاومگی برونگرایی نوع دوم را مدنظر دارد.
آمار عملکرد اقگصاد طی سالها نیمه دوم دهه  1380نشان می دهد که اقگصاد کشور با
شدت به کام برونگرایی از نوع اول رفگه و به همین علت است که عمالً رشد اقگصاد
کشور باعث ازدسترفگن تعداد بسیار زیاد

از مشاغل صنعگی شدن است .برنامه

سیاستها برونگرایی دولت دوازدهم بر پایه بازپزگیر شللها ازدسترفگه بنا شدن
است.
یکی از اولویتها

اصلی اقگصاد ایران در جهت افزایش رشد اقگصاد  ،طراحی

چارچوبی باثبات و تعری شدن برا بهرنبردار از مناب بینالمللی است؛ بنابراین یکی از
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اسگراتژ هایی که در برنامه اصالحات اقگصاد حاضر برا دسگیابی به رشدها باا و
پایدار مورد تاکید قرار گرفگه و یکی از محورها

اصلی سند اقگصاد مقاومگی است،

برونگرایی و تعامل با جهان برا جذب مناب و دسگرسی به بازارها جدید است .این
برنامه میتواند اقگصاد ایران را از یق اقگصاد درونگرا به یق اقگصاد برونگرا تبدیل کند
که نقشآفرینی قابل توجهی در سطح اقگصاد جهانی و منطقها خواهد داشت .این برنامه
شامل  4محور زیر است:
 .1ترسیم نقشه تعامل با کشورها متگل

و انگتاب شرکا تجار پایدار؛

 .2اصال سیاستها تجار و تسهیل در تجارت؛
 .3حضور در زنجیرن ارزش تولید جهانی؛
 .4جذب سرمایهگذار خارجی با محوریت صرفهجویی انرژ .
اقگصادها چین ،هند ،ژاپن و اندونز طی دو دهه آیندن در جرگه پنج اقگصاد بزرگ
دنیا قرار خواهند گرفت؛ لذا جلرافیا برونگرایی با محوریت مشارکت در زنجیرن تولید
صادراتگرا از طریق همکار با بنگانها بزرگ کشورها ذکرشدن ،به اضافه کشورها
منگت

اروپایی ،میتواند به تحقق رشد اقگصاد صادراتگرا که با افزایش قابل توجه

اشگلال همران خواهد بود ،کمق موثر کند .برونگرایی منطقها نیز میتواند اسگانها
مرز کشور را که اتفاقا از محرومترینها هسگند به رفان مطلوب برساند .تعیین ماموریتها
محور

مشتص برا

مشارکت در برقرار

اسگانها

مرز

در توسعه تبادل با کشورها

همجوار و نیز

ارتباطات شرق با غرب و شمال با جنوب با نقطه اتصال ایران،

میتواند توسعه اسگانها محروم مرز را تسهیل کند و نظام مبادله سالم را جایگزین شکل
آزاردهندن موجود قاچاق کاا نماید.
 .2-3-5بهبود عدم توازنهای منطقهای (عدالت منطقهای)

ایران کشور با اقلیم گسگردن و تنوع باا فرهنگی است .ادارن مگمرکز و سیاستگذار
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مرکز

و ابالغ بتشنامهها

فراگیر برا

این حد از تفاوت میان اسگانها ،اثربتشی

سیاستها را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد .مسائل اسگانها متگل

کشور بعضاً با

یکدیگر بسیار مگفاوتاند .تفکیق کشور به پنج منطقه نسبگا همگن و تعیین وزرا منطقها
با حداقل تشکیالت و جابهجایی مگناوب مرکز اسگقرار در اسگانها هر منطقه ،این امکان را
فراهم میکند که انعطا

ازم در جهت انطباق با شرایط مگفاوت هر منطقه بگواند شکل

بگیرد.
اجرا این برنامه میتواند با تعیین دسگیاران ویژن رئیزجمهور برا هر یق از مناطق
آغاز شود تا پز از آن ،ترتیبات قانونی ازم فراهم شود .با شکلگیر نظام مدیریگی
جدید ،این امکان فراهم میشود که در راسگا سیاستها کلی اقگصاد مقاومگی ،برا
هریق از اسگانها مبگنی بر مزیتها آن اسگان ،ماموریتها مشتص و مگمایز تعری
شود و نهادها اسگانی شامل دانشگانها در خدمت تحقق ماموریتها تعیینشدن قرار
گیرند .مگناس

با این شرایط نظام درآمد-هزینه اسگانها در راسگا ایجاد انگیزن برا کس

درآمدها محلی و برقرار ارتباط ملموس میان درآمدها مالیاتی و مصار

آن ،توسعه

پیدا میکند.
 .2-3-6سیاستهای کاهش فقر (عدالت درآمدی)

اجماعی در میان اقگصاددانان در دو دهه گذشگه به وجود آمدن است که اگرچه رشد
اقگصاد شرط ازم کاهش فقر است ،شرط کافی نیست و ضرور است دولتها برا
کاهش آسی پذیر خانوارها فقیر برنامهها حمایگی مناسبی طراحی و اجرا نمایند .بر
این اساس باید سبد نیازها پایها خانوارها فقیر تأمین شود تا آنان نیز بگوانند در فرایند
رشد و توسعه شرکت جویند .شدت رشد نیز باید در بتشهایی که خانوارها فقیر از آن
منگف میشوند بیشگر باشد و در نهایت از آنجایی که فرایند رشد ،زمانبر و بلندمدت است
باید در میانمدت و کوتانمدت پرداختها عمومی به منظور افزایش مصر
خانوارها ارائه شود.
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اجرانمودن این طر برا کاهش فقر ،نیاز به دسگرسی به فقرا دارد .این دسگرسی تا
حد میتواند از طریق هزینهکردن در آموزش ابگدایی سراسر که گسگرن بزرگی از
جامعه از جمله فقرا را دربرمیگیرد ،به دست آید .مناب محدود دولگی نیز باعث شدناند
تالشها بیشگر در راسگا تمرکز مناب بر «گرونها هد »  -خانوارها یا افراد فقیر  -باشد.
این موضوع در ادبیات اقگصاد فقر معرو

به هد گیر  2است.

آنچه تاکنون در اقگصاد ایران انجام گرفگه است ،با وجود سالها بحث در محیط علمی و
سیاستگذار
است .بدین ترتی

دربارن روشها

حمایگی از خانوارها ،در عمل بدون هد گیر

بودن

بحث شناسایی و هد گیر خانوارها نیازمند همچنان پز از دههها

تالش و کوشش موضوعی حلنشدن باقی ماندن است .مهمترین نف اسگفادن از ابزارها
هد گیر افزایش کارایی برنامه حمایگی با ثابتنگانداشگن بودجه یا کاهش بودجه برنامه
بدون کاهش کارایی آن است .مهمترین ناکاراییها برنامه حمایگی بدون هد گیر ،
بهرنمند ناکافی افراد فقیر و بهرنمند (ناازم) افراد غیرفقیر از مناف برنامه است.
بسیار

از سیاستهایی که به منظور انگقال درآمد به خانننوارها

میشوند از هدفمننند مناس

فقیننر طراحی

برخوردار نیسگند .خانننوارها فقیننر غالباً از محل کس

درآمد از مشاغل مزد و حقوقبگیر در بتش خصوصی امرار معاش میکنند بیشگرین
توجه سیاستها حمایگی به مزد و حقوقبگیران بتش عمومی است .هنر چند غال
خاننوارها فقیر شاغل هسگند اما شلل دائمی ندارند .توجه صر

به افزایش سطح دسگمزد

و حفظ دسگور شلل شاید فرد شاغل را منگف کند؛ اما مان از اشگلال جدید میشود و
شللها پارنوقت را نیز کاهش میدهد یا از بین میبرد.
دسگیابی به رشد باا اقگصاد به افزایش سطح درآمد در کل اقگصاد کمق میکند،
امّا در صورتی که بهرنمند گرونها کمدرآمد در چارچوب نظام موجود توزی درآمد

2 targeting

برنامه دولت دوازدهم

صورت گیرد ،فرایند بهبود وضعیت قشر کمدرآمد بسیار کند خواهد بود؛ لذا ضرور است
همزمان با اجرا سیاستها توسعها که منجر به رشد بااتر اقگصاد میشود ،برنامهها
حمایگی (و نه یارانها ) به منظور بهبود شرایط زندگی گرونها فقیر به اجرا در آید.
در همین راسگا ،در دولت دوازدهم ،برنامها به منظور بهبود شرایط زندگی  10میلیون
کمدرآمدترین جمعیت کشور مورد نظر قرار گرفگه است .این برنامه طی سه مرحلة مشتص
زمانی به اجرا در خواهد آمد .در مرحلة اول که از ابگدا سال  1396و در چارچوب قانون
بودجه سال اجرا میشود ،میزان مقرر مدجویان کمیگه امداد امام خمینی(رن) و سازمان
بهزیسگی به میزان قابلتوجهی (به عنوان مثال برا خانوارها چهار نفر بیش از  5.4برابر)
افزایش پیدا میکند (این کار انجام شدن است) .در مرحلة دوم ،مقادیر اعمالشدن در سال
 ،1396به عنوان مبنا اسگاندارد زندگی همه شهروندان ایرانی در سال  1397تعیین و اعالم
میشود .بر این اساس ،هر خانوار ایرانی که خود را مسگحقّ دریافت مقرر ذکرشدن
میداند ،با مراجعه به سازمانها حمایگی ،ثبتنام کردن و خود را در معرض بررسی و
راسگیآزمایی قرار میدهد .چنانچه درخواست ارائهشدن مورد تائید این سازمانها قرار
گیرد ،مقرر مربوطه به میزان مابهالگفاوت درآمد فرد (یا خانوار) و سطح زندگی تعری
شدن ،برقرار میشود.
در مرحلة سوم که از سال  1398به بعد خواهد بود ،اسگاندارد زندگی تعیینشدن مگناس
با رشد اقگصاد و سیاستها حمایگی ،افزایش پیدا میکند .آهنگ افزایش به گونها
خواهد بود که در پایان سال  ،1399سطح معیشت  10میلیونِ فقیرترین جامعه ،حداقل به
میزان  5برابر وض موجود ارتقا پیدا کند.
این برنامه در چارچوب یق نظام جام تامین اجگماعی با شناسایی دقیق خانوارها
فقیر که حگی در فرآیند ایجاد رشد اقگصاد نگوانسگهاند به سطو بااتر درآمد دست
یابند ،به بهبود وضعیت آنها از طریق مناب عمومی کمق خواهد کرد .مناب محدود فعلی
با این روش به شکل کارآتر

به سمت خانوارها
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توانمندساز آنان ،سب

ارتقا کیفیت زندگی آنان در سطوحی اسگاندارد میشود .رئوس

سایر برنامهها حمایگی به شر زیر است:
 .1تبدیل سازمان هدفمندساز یارانهها به صندوق رفان ملی؛
 .2افزایش تلذیه مدارس واق در نوار مرز کشور؛
 .3بازساز کامل مدارس آسی پذیر کشور؛
 .4فراهمساز امکان اسگفادن از یارانه نقد به عنوان وثیقه برا دریافت وام بانکی
توسط خانوارها.
 .2-4برنامههای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری
بیکار در صدر مسائلی قرار دارد که مردم آن را احساس میکنند و ایشان را نگران کردن
است .دولت دوازدهم عالون بر آن که با برنامه «توسعه اقگصاد در نیمه دوم دهه  »1390به
دنبال توسعه اقگصاد و ایجاد اشگلال از مسیر افزایش رشد اقگصاد است ،برنامه ویژنا نیز
برا کاهش بیکار و افزایش اشگلال خواهد داشت .جزئیات این برنامه در ادامه تشریح
شدن است.
 .2-4-1وضع فعلی بازار کار

جمعیت فعال کشور طی یق روند صعود از  23818000نفر در سال  1393به 25791000
نفر در سال  1395رسیدن است و با توجه به اینکه نرخ مشارکت نیز تصویر مشابهی با
جمعیت فعال دارد ،طی یق روند صعود از  37.2درصد در سال  93به  39.4درصد در
سال  1395افزایش یافگه است و به بااترین حد خود طی سالها

اخیر رسیدن است.

بر اساس آخرین آمار طر آمارگیر نیرو کار مرکز آمار ایران ،طی یق سال منگهی به
سال  1395بیش از  1090هزار نفر وارد بازار کار شدناند و بنابراین با وجود آن که به طور
خالص تعداد  616هزار فرصت جدید شللی در مقایسه با سال گذشگه ایجاد شدن 474 ،هزار
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نفر بر تعداد بیکاران کشور نیز افزودن شدن و منجر به افزایش نرخ بیکار به  12.4درصد در
سال  1395شدن است .به عبارت دیگر علیرغم افزایش قابل مالحظه تعداد شاغالن در سال
 ،1395نرخ بیکار نسبت به سال قبل به میزان  1.4واحد درصد افزایش یافگه است .این
وضعیت ناشی از آن است که در سال  ،1395افزایش جمعیت فعال ،تأثیر مثبت افزایش قابل
توجه تعداد شاغالن را در کاهش نرخ بیکار خنثی کردن است.
جمعیت فعال کشور در سال  1395نسبت به فصل مشابه سال قبل  1090هزار نفر افزایش
یافگه است که از این میزان سهم زنان  597هزار نفر و سهم مردان  494هزار نفر بودن است.
تفکیق جنسی نرخ مشارکت نیز بیانگر آن است که روند نزولی نرخ مشارکت زنان طی دو
سال اخیر مگوق

شدن و تصمیم جمعیت غیرفعال زنان برا خارجماندن از بازار کار تلییر

کردن و بتشی از این جمعیت تصمیم به جستوجو برا

یافگن شلل گرفگهاند .نرخ

مشارکت زنان طی یق روند صعود از  12درصد در سال  1393به  14.9درصد در سال
 1395رسیدن است .نرخ مشارکت مردان نیز در این دورن  1.6درصد افزایش یافگه است.
جدول  .1شاخصهای کلیدی بازار کار (جمعیت 10ساله و بیشتر) طی سالهای 1390-1395
واحد
اندازهگيري

1390

1391

1392

1393

1394

1395

هزار نفر

63347

62712

63356

64017

64663

65459

جمعيت فعال

هزار نفر

23387

23476

23835

23818

24701

25791

تغييرات ساالنه

هزار نفر

-487

88

358

-16

883

1090

تعداد بيكاران

هزار نفر

2878

2848

2488

2514

2729

3203

تغييرات ساالنه

هزار نفر

-340

-30

-360

26

215

474

تعداد شاغلين

هزار نفر

20510

20628

21346

21304

21972

22588

تغييرات ساالنه

هزار نفر

-147

118

718

-42

668

616

درصد

217

261.9

-42.1

107.1

54

68.2

درصد

-117

-162

142

-7

46

32

شاخصها
جمعيت ده ساله و
بيشتر

سهم زنان از اشتغال
جديد
سهم مردان از اشتغال
جديد
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نرخ مشاركت نيروي
كار
نرخ بيكاري
نرخ بيكاري جوانان
 29-15سال

درصد

36.9

37.4

37.6

37.2

38.2

39.4

درصد

12.3

12.1

10.4

10.6

11

12.4

درصد

24

24.4

21.2

21.9

23.3

25.9

ماخذ :مركز آمار ايران -چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي كار

نرخ بیکار در ردن سنی  15تا  29سال در حال حاضر حدود دو برابر نرخ بیکار است.
اگر چه در تمامی دنیا و حگی کشورها پیشرفگه تعداد جمعیت بیکاران جوان نسبت به رقم
عمومی بیکار آن کشور بااتر است ،این اخگال

رقم در ایران بسیار بااتر و نگرانکنندن

است .بر اساس اسگانداردها بینالمللی ،نرخ بیکار جوانان به نرخ بیکار کل کشور باید
 1.5برابر باشد؛ در صورتی که در شرایط فعلی این نرخ در کشورمان بیش از دو برابر است.
رشد قابلتوجه عرضه نیرو کار در کشور شدن که با رشد

افزایش جمعیت جوان موج

ناچیز تقاضا جذب نیرو کار بر عمق مشکالت اشگلال افزودن است.
جدول  .2تحوالت اشتغال و اشتغال جدید بر حسب بخشهای عمده اقتصادی

بخش

تعداد شاغلين (به

تغييرات

سهم اشتغال بخشهاي

تغييرات سهم اشتغال

هزار نفر)

شاغلين سال

اقتصادي از كل شاغلين

بخشهاي اقتصادي در

 1395نسبت به

سال 95

1394

1395

كشاورزي

3961

4061

100

صنعت

7147

7200

53

32.5

خدمات

10860

11323

463

49.5

50

كل

21968

22584

616

100

100

سال 1394

1394

1395

18

18

16.2

32

8.6
75.2
100

ماخذ :مركز آمار ايران -طرح آمارگيري نيروي كار

بر اساس جدول  2و به اسگناد نگایج طر آمارگیر نیرو کار مرکز آمار ایران ،تعداد
شاغالن گرون «کشاورز » در سال  1395نسبت به سال قبل به میزان 100هزار نفر افزایش
یافگه است .به نظر میرسد این افزایش ناشی از رونق نسبی گرون «کشاورز » و رشد حدود

برنامه دولت دوازدهم

 5.7درصد این گرون در نه ماهه اول سال  1395باشد .ازم به ذکر است در همین دورن
روند صعود تعداد شاغالن گرون «صنای و معادن» مگوق

شدن است .تعداد شاغالن گرون

«صنای و معادن» در سال  1395نسبت به سال قبل افزایش کمی به میزان  53هزار نفر داشگه
است ،به طور که علیرغم تنحقنق رشد بتش صنعت در نه ماهه اول سال  ،1395تنها 53
هزار نفر بر شاغلین این بتش در دورن مورد بررسی افزودن شدن است .ازم به ذکر است
تعداد شناغنالن گرون «خدمنات» در سنال  1395ننسبت به فصل مشابه سال قبل به میزان
 463هزار نفر افزایش یافگه است.
جدول شماره  .3شاخصهای دستمزد در بازار کار در ایران طی سالهای 1390-95
واحد
شاخص

1390

1391

1392

1393

1394

1395

هزار ريال

3303

3897

4871.3

6089

7124.3

8121.6

هزار ريال

39636

46764

58455

73068

85492

97459

هزار ريال

39636

35834

33236

35959

37578

39689

-

100

133.9

182.8

219.2

247.5

*255.1

اندازه گيري
حداقل دستمزد
اسمي(ماهانه)
حداقل دستمزد اسمي
(ساالنه)
حداقل دستمزد واقعي به
قيمت ثابت سال (1383ساالنه)

شاخص دستمزدكارگران
ساختماني

ماخذ :وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،بانك مركزي ج.ا.ايران
* مربوط به يازده ماهه سال 1395

دسگمزد ،به دلیل دووجهیبودن آن ،یعنی به عنوان قیمت عامل نیرو

کار برا

تصمیمگیر بنگان اقگصاد و به عنوان منب اصلی درآمد خانوارها ،امروزن بیش از هر
مقوله دیگر مورد توجه است .در اقگصاد ایران ،دسگمزدها به تناس

مزد و حقوقبگیران

(بتش خصوصی و دولگی) از طریق شورا عالی کار ،قانون مدیریت خدمات کشور و
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برخی از قوانین خاص ،تعیین میشود .حداقل دسگمزد سال آتی در اقگصاد ایران در پایان هر
سال مشتص میشود؛ بنابراین مزد هر سال طبق تورم دوازدن ماهه سال قبل محاسبه شود .بر
این اساس طبق آمار دریافگی از بانق مرکز  ،بررسی تناس

تعیین میزان حداقل دسگمزد با

نرخ تورم طی سالها  1390الی  1395حاکی از آن است که به دلیل کنگرل سطح عمومی
قیمتها در دو سال اخیر و کاهش تدریجی نرخ تورم و افزایش حداقل دسگمزد اسمی
مگناس

با واقعیتها اقگصاد کشور ،موج

گردید رشد مثبت حداقل دسگمزد واقعی

طی این سه سال اخیر را شاهد باشیم.
 .2-4-2دستاورددستاوردهای دولت در حوزه بازار کار

دسگاورددسگاوردها دولت در حوزن بازار کار و اشگلال را میتوان در دو دسگه «اقدامات و
کارکردها» و «نگایج و عمکردها بازار کار» طبقهبند کرد.
 .2-4-2-1اقدامات و کارکردها

دولت یازدهم برا توسعه اشگلال و کاهش بیکار اقداماتی به شر زیر انجام دادن است.
اقدامات زیر در راسگا مدیریت بازار کار و توسعه کارآفرینی انجام شدن است.
 .1مطالعات دینامیکی رسگهها شللی بر اساس ظرفیتها منطقها به منظور توسعه
کس وکار و اشگلال پایدار (تکاپو)؛
 .2اجرا آزمایشی طر کارورز فارغالگحصیالن دانشآموخگه در  8اسگان کشور و
جذب تعداد  1150نفر کارورز تا پایان سال 95؛
 .3ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی؛
 .4ایجاد  178مرکز مشاورن ،اطالعرسانی و خدمات کارآفرینی؛
 .5برگزار  388رویداد آموزشی و ترویجی کارآفرینی؛
 .6برگزار  4دورن جشنوارنها کارآفرینان برتر ملی و اسگانی؛

برنامه دولت دوازدهم

 .7ایجاد  31کانون کارآفرینی در اسگانها کشور؛
 .8اسگفادن از تجربیات کارشناسان بینالمللی برا

پیادنساز

نظام جام آمار و

اطالعات بازار کار؛
 .9فراهمنمودن زمینهها توسعه و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی از طریق برنامهها
رسانه ا و...؛
 .10اجرا طر تامین مالی خرد با رویکرد بانکدار پیوند (مدل تاک) در  15اسگان
کشور که در آن تاکنون حدود  2000گرون خودیار شامل  30.000نفر عضو ایجاد
شدن است؛
 .11اشگلال  562.420نفر جویندن کار از طریق بکارگیر برنامه بند «و» مادن  80قانون
برنامه پنجم توسعه (مشوقها کارفرمایی).
اقدامات زیر برا توسعه اشگلال تعاونیها انجام شدن است.
 .1تدوین و اجرا راهبردها هفگگانه تحول در حوزن تعاون؛
 .2افزایش صادرات به ارزش  390میلیون دار در سال  1393به میزان  573ملیون دار
در سال  94توسط تعاونیها مرزنشین کشور؛
 .3افزایش اشگلال ایجادشدن در تعاونیها از  1.363.033نفر در سال  91به
 3.383.390نفر در سال .95
اقدامات زیر در راسگا افزایش و ارتقاء آموزشها مهارتی نیرو کار انجام شدن
است.
 .1ارائه آموزشها

زنان سرپرست خانوار ،بدسرپرست و

فنی و حرفها

خودسرپرست؛
 .2اجرا طر توانمندساز و آموزش مهارتی روسگائیان عشایر و ساکنان مناطق
محروم و مرز با رویکرد اشگلال پایدار؛
 .3ارائه آموزشها مهارتی به بیش از  4میلیون و  500هزار نفر-دورن و  567میلیون و
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 563هزار و  232نفر-ساعت؛
 .4اعگبارسنجی تعداد  9540واحد آموزشگانها فنی و حرفها آزاد؛
 .5نیازسنجی آموزشی جوام روسگایی و عشایر بیش از  380شهرسگان در کشور؛
 .6پیادنساز سامانه الکگرونیکی و دریافت نیازها آموزشی بنگانها اقگصاد ؛
 .7در راسگا صیانت از نیرو کار؛
 .8حفظ اشگلال تعداد  1.717.954کارگر با حمایت از  6هزار و  869کارگان و واحد
تولید مشکلدار؛
 .9افزایش افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجگماعی از  37میلیون و  547هزار و 508
نفر در سال  91به  41میلیون و  380هزار نفر در سال 94؛
 .10افزایش بیمهشدگان صندوق بیمه روسگائیان و عشایر به یق میلیون و  500هزار
خانوار.
اقدامات زیر برا انعطا پذیر بیشگر مقررات مرتبط با بازار کار انجام شدن است.
 .1تسهیل در گذار از اقگصاد غیررسمی به اقگصاد رسمی از طریق پیشنهاد اجرا
برنامهها حمایگی نظیر پرداخت بیمه بیکار به سیصد و بیست و پنجمین اجالس
هیأت مدیرن سازمان بینالمللی کار؛
 .2تهیه و تنظیم پیشنویز ایحه اصال

قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه

کارفرمایانی که حداکثر  5نفر کارگر دارند» با رویکرد کاهش بار مالی اجرا
قانون ،افزایش دامنه شمول و ارتقا اثربتشی آن که نهایگاً موج

افزایش جذب

بیکاران جویا کار در بنگانها اقگصاد خواهد شد؛
 .3ایجاد زمینهها توسعه اشگلال پارنوقت و مشارکگی.
 .2-4-2-2نتایج و عمکردهای بازار کار

اقدامات انجامشدن توسط دولت یازدهم باعث بروز نگایج و عملکردهایی در بازار کار شدن

برنامه دولت دوازدهم

است .مهمترین نگایج حاصلشدن در ادامه ارائه شدن است.
 .1ساانه بیش از یق میلیون نفر وارد بازار کار شدناند .اضافهشدن این میزان به تعداد
جمعیت فعال کشور بیسابقه بودن و نشان از افزایش نرخ مشارکت نیرو کار و
تمایل افراد برا ورود به بازار کار کشور دارد.
 .2با وجود آنکه نرخ بیکار از سال  94تا سال  95از  11درصد به  12.4درصد
افزایش یافگه است ،به تعداد شاغالن کشور بیش از  616هزار نفر افزودن شدن است.
سهم نیرو کار زنان از فرصتها شللی جدید در سال  1395به بیش از 68
درصد رسیدن است.
 .3بر اساس شواهد آمار  ،ورود زنان به بازار کار در نوع ایجاد شلل نیز تأثیرگذار
بودن است؛ به عبارت دیگر افزایش اشگلال زنان عمدتاً در بتش خدمات بودن و
شللها

این بتش نیز ماهیگاً تناس

بیشگر

 -نسبت به بتشها

صنعت،

ساخگمان ،کشاورز و - ...با اشگلال زنان دارند.
 .4افزایش تعداد شاغالن در سه بتش مهم اقگصاد (کشاورز  ،صنعت ،خدمات)
یکی از عالئم رونق تدریجی بازار کار و خروج اقگصاد از رکود است.
 .5حداقل دسگمزد واقعی طی سالها  1394 ،1393و  1395نسبت به سال ماقبل آن به
ترتی

 8.2درصد 4.5 ،درصد و  5.6درصد رشد داشگه است .بهبود نسبی در رشد

اقگصاد و کنگرل تورم ،این امکان را برا بنگانها اقگصاد فراهم نمودن است
که بهطور نسبی سطح جبران خدمات نیرو کار را نیز افزایش دهند یا مگقاعد به
افزایش دسگمزدها (فراتر از نرخ تورم) شوند.
دولت با اذعان به وجود برخی مشکالت و بحرانها پیش رو بازار کار ،به دنبال
مرتف کردن مسأله با همکار سایر قوا است و در راسگا تحقق هد گذار انجامشدن در
برنامه ششم برا رسیدن به نرخ بیکار تقرقمی ،برنامه ویژن اشگلال برا سال  1396را
در دسگور کار قرار دادن است و طر ها مگنوعی را در سه ایه کالن ،میانی و خرد
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معطو

به اشگلال در سطح ملی و اسگانی تدوین و تنظیم نمودن است .برخی از این طر ها

در آخرین جلسه اخیر شورا عالی اشگلال مصوب و زمینه اجرا آنها فراهم شدن و سایر
طر ها مورد نظر نیز به تدریج به تصوی

شورا خواهد رسید و در سال جار اجرایی

خواهد شد.
 .2-4-3چالشهای پیش روی بازار کار

شناخت چالشها بازار کار زمینها برا برنامهریز و رف این مشکالت فراهم میکند.
مشکالت بازار کار ایران به شر زیر است.
 .2-4-3-1طرف عرضه نیروی کار

وجود تنگناها و محدودیتهایی در ساخگار اقگصاد و اجگماعی کشور از جمله موارد زیر
موج

شدن است که مناب انسانی کشور به نحو مناسبی مورد اسگفادن موثر در فرآیند تولید

قرار نگیرد.
 .1کمبود نیرو انسانی ماهر و عدم تناس

بین تتصصها و نیازها بازار کار؛

 .2ناکارایی نهادها آموزش مهارت و مراکز کاریابی؛
 .3مهاجرت نیرو کار آموزش دیدن و مگتصص به خارج از کشور؛
 .4پایینبودن سهم شاغالن زن و. ...
 .2-4-3-2طرف تقاضای نیروی کار

وجود تنگناها و محدودیتهایی از جمله آنچه در بندها زیر آمدن ،موج
بازار کار کشور در یق افق بلندمدت از پویایی ازم برخوردار نباشد.
 .1قاچاق کاا؛
 .2پایینبودن تولید سرانه ایران؛
 .3عملکرد زیر ظرفیت یا توق

فعالیتها تولید؛

شدن است که

برنامه دولت دوازدهم

 .4کاهش رقابتپذیر کااها داخلی به کااها وارداتی؛
 .5پایینبودن قدرت خرید نیرو

کار موجود و گرایش بیشگر برا

دو یا

چندشللهبودن؛
 .6نامناس بودن فضا کس وکار؛
 .7عدم توزی مناس

ظرفیتها

اشگلال در بتشها

اقگصاد  ،ضع

ساخگار

اقگصاد و ادار کشور برا مشاغل کوچق و پارنوقت برا زنان؛
 .8توسعهنیافگگی بازارها مالی؛
 .9عدم اسگفادن از ظرفیتها منطقها  ،بافت سنگی تولید و ناکارایی سرمایهگذار ها؛
 .10باابودن سهم اشگلال بتش غیررسمی بازار کار و. ...
 .2-4-3-3مدیریت بازار کار

مدیریت بازار کار از بعد سیاستگذار  ،برنامهریز  ،اجرا و نظارت حائز اهمیت است .این
در حالی است که به دلیل فقدان مدیریت مشتص برا بازار کار ،سیاستها و برنامهها
اشگلال به صورت خوشها عمل میشود که نهتنها کار او اثربتش نتواهد بود ،بلکه در
جهت اهدا

توسعه اشگلال و کاهش بیکار حرکت نمیکنند .ضمن این که عدم ضمانت

اجرایی کافی در جریان سیاستگذار اشگلال موج

شد مدیریت حاکم بر بازار کار

ناکارآمد جلون دهد .این در حالی است که با توجه به مشگقهبودن بازار کار ،سیاستها و
برنامهها

آن نیز از چنین ویژگیهایی نیز برخوردارند که ضرورت وجود هماهنگی

بازارها

و

اقگصاد

(بازارها

پول ،کاا و خدمات ،سرمایه و کار) از یق طر

هماهنگی بازار کار با سایر مباحث اجگماعی ،فرهنگی و محیطی ،وظیفه مدیریت بازار کار
را دو چندان ساخگه است.
 .2-4-4برنامه ویژه اشتغال

دولت دوازدهم برا اجراییشدن برنامه ششم توسعه و تحرکبتشی در بازار کار برا
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ایجاد فرصتها شللی بهخصوص برا جوانان و فارغالگحصیالن دانشگاهی ،سیاستها،
اقدامات و طر ها

اشگلالزایی را در قال

سال جار

«برنامه ویژن اشگلال» برا

و

سالها آتی در دسگور کار قرار دادن است.
به پرداخت وام و

سیاستها و مداخالت برا ایجاد اشگلال در گذشگه ،بیشگر معطو

تعهد اشگلال دسگگاهی بودن است؛ حال آنکه در این برنامه سطح مداخله برا ایجاد اشگلال
و کاهش بیکار مورد بازنگر قرار گرفگه و کوشش شدن است تا با درنظرگرفگن و
آموخگن از تجارب بینالمللی و بهویژن تجربه کشور و رف چالشها پیش رو ،چارچوبی
فراگیر از مداخله برا ایجاد اشگلال تنظیم شود که بگواند هم در طر
تقاضا

طر

بازار کار مداخله نمودن و مبگنی بر ظرفیتها

عرضه و هم در
کشور و از مسیر

هماهنگساز همه دسگگانها و بتش خصوصی و تعاونی با مسأله اشگلال در کشور مواجهه
نماید.
در این بازنگر به ایهها کالن ،از لحاظ اشگلال بهعنوان یکی از مرلفهها اصلی و
حگی نقطه آغاز بسیار سیاستها کالن اقگصاد -اجگماعی میانی ،بهکارگیر ابزارها
از مجوز و وام) و خرد،

نهاد در توسعه کس وکار و اشگلال پایدار (بهجا اسگفادن صر

مداخله دولت برا فعالساز  ،توسعه و مگعادلساز طرفین عرضه و تقاضا بازار کار در
سطح رسگهها پیشران و سرمایه انسانی موجود در سطح منطقها و محلی توجه میشود.
طی مطالعات اسناد و میدانی در سطح اسگانی و ملی ،زمینهها توسعه مهارتها و
توسعه کس وکارها

پراشگلال در حوزنها و بتشها

متگل

اقگصاد

شناسایی و

احصاء شدن که زمینه اجراییشدن آن از طریق همکار و برعهدنگرفگن مسرولیت اجرا
توسط دسگگانها اجرایی ذ ربط در حال شکلگیر است.
بنابراین در این برنامه ،طیفی از طر ها و پروژنها معطو

به ایجاد اشگلال یا تقویت

مهارتها نیرو کار کشور با تأکید بر «حفظ و صیانت از اشگلال موجود و توسعه اشگلال

برنامه دولت دوازدهم

پایدار» با مشارکت و همراهی دسگگانها اجرایی و نهادها عمومی غیردولگی طراحی
شدن و به اجرا درخواهند آمد که دارا بازدهی اشگلال در دورنها کوتانمدت ،میانمدت
و بلندمدت هسگند و در عین حال از فعالساز و اشگلال نیرو کار آغاز شدن و در بازنها
زمانی طوانیتر ،اشگلال پایدار از طریق توسعه کس وکار و کارآفرینی را مورد توجه قرار
میدهد.
مهمترین طر ها و اقدامات ذیل برنامه ویژن اشگلال شامل موارد زیر است.
طر ها مربوط به توسعه کس وکارها اقگصاد در رسگهها منگت

و

پراشگلال در:
 oتوسعه کس وکارها

اقگصاد

بتش خدمات نظیر آ تی،

گردشگر  ،لجسگیق و حملونقل؛
 oتوسعه کس وکارها بتش صنعت نظیر صنای پوشاک ،مبلمان ،و
قطعات خودرو؛
 oتوسعه کس وکارها بتش کشاورز نظیر گیاهان دارویی ،صنای
تبدیلی و تکمیلی؛
 oتوسعه زیربناها اقگصاد نظیر برق ،جادن و سایر.
طر ها مربوط به مداخالت سیاسگی و توسعه نهاد :
 oطر کارورز دانشآموخگگان دانشگاهی؛
 oطر مشوقها کارفرمایی (معافیت بیمه کارفرما)؛
 oطر مهارت آموز در محیط کار (آموزشها حین کار)؛
 oطر بازنگر آموزش فنی و حرفها ؛
 oطر معافیت کارگانها زیر  5نفر از شمول قانون تامین اجگماعی؛
 oطر توسعه کارآفرینی؛
 oتوسعه رویدادها (اسگارت آپ) و مشاغل نوآورانه؛
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 oکلینیقها کس وکار (شگابدهندنها و مراکز خدمات مشاورن)؛
 oطر نظام اطالعات بازار کار و هدایت شللی؛
 oطر ساماندهی اشگلال اتباع خارجی؛
 oطر ساماندهی بیمه بیکار و اشگلال مجدد.
طر ها اشگلال حمایگی:
 oطر تأمین مالی خرد با رویکرد بانکدار پیوند (مدل تاک)؛
 oطر توسعه اشگلال عمومی؛
 oطر توسعه فرصتها شللی اقشار معلولین و زنان سرپرست خانوار؛
 oطر ها

توسعه فرصتها

شللی اقشار کمدرآمد تحت پوشش

نهادها حمایگی؛
 oطر ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی؛
 oطر توسعه فرصتها شللی ایثارگران و فرزندان شاهد؛
 oطر توسعه فرصتها شللی در مناطق روسگایی محروم.
 .2-4-5کارانه اشتغال جوانان (کاج)

بازار کار در برنامه ششم توسعه ،از جمله محورها مهم کالن اقگصاد محسوب میشود و
بهعنوان یکی از موضوعات خاص کالن فرابتشی در برنامه گنجاندن شدن است؛ بنابراین،
نوع و رویهها سیاستگذار در حوزن اشگلال و بازار کار برنامه ششم از ابعاد متگل
میتواند حائز اهمیت باشد.
دولت یازدهم با اولویتدادن به اشگلال جوانان «طر کارانه اشگلال جوانان» را طراحی
کردن تا فرصتها شللی مناس
نیازمند شناسایی گرونها هد

و پایدار ایجاد شود .اجرا این طر از یق طر
و از جان

دیگر اعمال حمایتها مورد نظر توسط

دولت است .ساز وکار اجرایی «طر کارانه اشگلال جوانان» به شر ذیل است.

برنامه دولت دوازدهم

این طر عبارتاند از:

اهدا

 .1افزایش مهارت و اشگلالپذیر جوانان؛
 .2تسهیل در جذب و بهکارگیر جوانان در بنگانها اقگصاد ؛
 .3کمق به کاهش هزینهها نیرو کار در بنگانها اقگصاد ؛
 .4هدایت هدفمند مناب هدفمندساز یارانهها در جهت توسعه اشگلال جوانان.
گرون هد

طر نیز جوانان جویا کار فارغالگحصیل دانشگاهی گرون سنی 34-25

سال و فاقد سابقه بیمه تأمین اجگماعی هسگند.
 .2-4-5-1سازوکار اجرایی طرح

طر کارانه اشگلال جوانان براساس دورن کارورز دانشآموخگگان ،مصوب 1395/11/5
شورا عالی اشگلال ،اجرا میشود.
هر ساله تعداد زیاد از افراد وارد نظام آموزش عالی میشوند که به فاصله چند سال
فارغالگحصیل شدن و به بازار کار روانه میشوند .این در شرایطی است که رشد اقگصاد و
ظرفیت اشگلالزایی جامعه مگناس

با رشد دانشآموخگگان نیست .یکی از دایل این امر

نداشگن مهارت کافی از سو دانشآموخگگان برا جذب در بازار کار است .بررسیها
انجامشدن نشان میدهد در حال حاضر تعامل عرصهها کار و دانشگان ،از وضعیت چندان
مطلوبی برخوردار نیست و از سو دیگر سایر آموزشها فنی و مهارتی موجود نیز
نگوانسگه نیاز بتشها تعاونی و خصوصی را بهطور کامل برآوردن سازد .ایجاد زمینهها
ازم برا

برقرار

تعامل میان فارغالگحصیالن دانشگاهی با واحدها

فعال اقگصاد

میتواند زمینهساز آموزش مهارتها مورد نیاز در فضاها شللی و همچنین فراهمآوردن
زمینهها نوآور در مسیرها شللی باشد« .ایجاد زمینهها ازم به منظور بهکارگیر
نیروها تحصیلکردن با هد

مهارتآموز و هدایت آنها به سمت بازار کار از طریق

اجرا دورن کارورز » در دسگور کار دولت یازدهم قرار گرفگه است و در دولت دوازدهم
اجرا تداوم خواهد داشت.

92

برنامههای فرهنگی

اجرا دورن کارورز با توجه به باابودن نرخ بیکار دانشآموخگگان در مقایسه با
نرخ بیکار کل کشور ،بهعنوان یکی از راهکارها مرثر بر میزان اشگلالپذیر و توسعه
اشگلال توأم با مهارتآموز برا دانشآموخگگان دانشگاهی محسوب میشود .این دورن
از طریق ایجاد بسگرها ازم جهت آموزش مهارتی در بنگانها اقگصاد  ،نتسگین بار به
صورت هماهنگ توسط وزارت تعاون کار و رفان اجگماعی و با همکار سایر دسگگانها
اجرایی مرتبط در سطح کشور به اجرا در آمدن است.
بررسیها حاکی از آن است که پز از پایان دورن حدود  40درصد کارورزان در همان
بنگان محل کارورز  ،مشلول بهکار و زمینه تسهیل ورود به بازار کار برا سایر کارورزان
نیز با ارتقا مهارت ،مهیا میشود .شایان ذکر است اجرا سراسر دورن کارورز در
هفگاد و پنجمین جلسه شورایعالی اشگلال مورخ  1395/11/5به تصوی

رسیدن و برا اجرا

به صورت ملی در سال جار برنامهریز ها ازم صورت پذیرفگه است.
 .2-4-5-2دستاورددستاوردهای طرح کارانه اشتغال جوانان

بررسیها انجامشدن و اجرا آزمایشی طر کارانه اشگلال جوانان نشان میدهد که این
طر میتواند دسگاورددسگاوردها زیر را داشگه باشد.
 .1ارتقاء مهارت ،خالقیت و اعگمادبهنفز از طریق آموزشها عملی در تعامل با
نیروها مگتصص و باتجربه؛
 .2کاهش نرخ بیکار و زمینهساز برا ایجاد اشگلال مولد دانشآموخگگان؛
 .3فراهمنمودن زمینهها فعالیت برا

نیرو کار توانمند ،باانگیزن و تحصیلکردن که

توان یادگیر باایی داشگه و قادر است به بهبود تولید و ارتقا بهرنور کمق
نماید.
 .2-4-5-3مراحل اجرای دوره کارورزی

برنامه دولت دوازدهم

کارورز در طر کارانه اشگلال جوانان در مراحل زیر انجام میشود.
 .1ثبتنام مگقاضی در دورن کارورز و سپر نمودن  4تا  6مان دورن آموزشی مذکور
در بنگانها اقگصاد واجد شرایط در کارگانها فعال بتش خصوصی و تعاونی؛
 .2پرداخت کمق هزینه دورن آموزشی کارورز توسط دولت ماهانه معادل یق
چهارم حداقل دسگمزد منوط به تأیید کارفرما و وزارت تعاون ،کار و رفان اجگماعی
است؛
 .3پرداخت بیمه مسوولیت مدنی برا هر کارورز توسط دولت از محل اعگبارات
عمومی پیشبینی شدن است؛
 .4دسگورالعمل اجرایی این بند تحت عنوان «دسگورالعمل اجرایی طر کارورز در
جلسه مورخ  95/11/5شورا عالی اشگلال» تصوی شدن است.
 .2-4-5-4برآورد ظرفیت دوره کارورزی

برا

برآورد تعداد مگقاضیان دورن کارورز

از بین جمعیت بیکار و غیرفعال دارا

تحصیالت عالی ،دو گزینه در نظر گرفگه شدن است:
 .1گزینه اول :با فرض  10درصد از جمعیت بیکار و  1درصد از جمعیت غیرفعال
دارا تحصیالت عالی کشور؛
 .2گزینه دوم :با فرض  15درصد از جمعیت بیکار و  2درصد از جمعیت غیرفعال
دارا تحصیالت عالی کشور؛
محاسبات نشان میدهد که در گزینه اول امکان مشارکت تعداد  170هزار نفر و در
گزینه دوم امکان مشارکت تعداد  284هزار نفر از دانشآموخگگان دانشگاهی به عنوان
کارورز وجود دارد.
میزان پذیرش کارورزان در بنگان ها اقگصاد نیز به اسگناد آمار کارگانها فعال
تحت پوشش سازمان تامین اجگماعی برا دو گزینه زیر در نظر گرفگه شدن است:
 .1گزینه اول :با فرض مشارکت  5درصد از بنگانها فعال تحت پوشش سازمان تامین
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اجگماعی در پذیرش کارورز؛
 .2گزینه دوم :با فرض مشارکت  10درصد از بنگانها فعال تحت پوشش سازمان
تامین اجگماعی در پذیرش کارورز.
امکان پذیرش کنارورز بنا توجنه بنه گزیننهها درنظرگرفگهشندن ،بنا مشنارکت  5و 10
درصد بنگانها به ترتی

 123هزار نفر و  250هنزار نفنر بنرآورد میگنردد .بندین ترتین

مالحظه میشود که امکان اجرا طر به لحاظ عرضه و تقاضا نیرو کار ساانه حنداقل
به میزان  123هزار نفر وجود خواهد داشت و در صورت ساماندهی بیشگر و اسنگفادن بهگنر از
ظرفیتها بنگانها موجود کشور امکان افزایش آن تا سطح  250هزار نفر وجود دارد.
جدول شماره  .4عرضه و تقاضای کارورز

گزينه اول (نفر)

گزينه دوم (نفر)

شرح
عرضه كارورز (مهارتپذير) – نفر

170000

284000

تقاضاي كارورز (بنگاههاي اقتصادي)  -نفر

123000

250000

72

88

نسبت تقاضاي كارورز به عرضه كارورز (درصد)
*

احتمال استخدام كارورز در واحد پذيرنده ( 70درصد)

6100

175000

جدول شماره  .5هزینههای اجرای کارانه اشتغال جوانان

کمق هزینه

جم اعگبار مورد

کارورز (میلیارد

نیاز (میلیارد

ریال)

ریال)
1971.5

تعداد کارورز

هزینه بیمه مسوولیت

(نفر)

مدنی (میلیارد ریال)

حداقل ظرفیت

123000

61.5

1910

حداکثر ظرفیت

250000

125

3875

4000

150000

50

1550

1600

گزینه اجرایی

اجرا دورن برا
 150هزار نفر

 .2-4-5-5برآورد هزینه اجرای دوره کارورزی

برنامه دولت دوازدهم

هزینه بیمه مسوولیت مدنی و پرداخت کمق هزینه کارورز برا کارورزان برا اجرا
دورن کارورز در نظر گرفگه میشود که با احگساب مبلغ  500هزار ریال هزینه بیمه برا
یق دورن با میانگین پوشش بیمه پنجماهه برا هر کارورز و پرداخت معادل یق سوم
حداقل مزد سال جار به مبلغ سه میلیون و یکصد هزار ( )3100000ریال مناب مالی مورد
نیاز اجرا

طر

برا

تعداد یقصد هزار نفر از دانشآموخگگان دانشگاهی معادل

یقهزار و ششصد میلیارد ریال (صدوشصت میلیارد تومان) برآورد شدن است .بدیهی است
در صورت تأمین اعگبار بیشگر امکان پوشش دانشآموخگگان بیشگر نیز فراهم میگردد.
 .6-4-2معافیت بیمهای سهم کارفرما

اجرا سیاستها فعال بازارکار که به عنوان یکی از سیاستها پیشرو در ایجاد تعادل در
بازار کار قلمداد میگردد و زمینه تحرکبتشی به بازار کار از طریق اسگفادن از ظرفیتها
بالقون واحدها تولید و خدماتی و تشویق کارفرمایان به اسگفادن از نیرو کار جدید را
فراهم مینماید ،از اهمیت قابلتوجه و غیرقابلانکار برخوردار است .یکی از نمونهها
موفق سیاستها فعال مورد اجرا در اغل

کشورها جهان ،اعمال حمایت در راسگا

کاهش هزینهها تمامشدن نیرو انسانی برا کارفرمایان جهت ترغی
اسگفادن از نیرو

و تشویق آنها به

کار جدید است تا بدین وسیله ضمن کاهش هزینهها

تولید و به

کارگیر نیرو انسانی بیشگر ،زمینه افزایش فرصتها شللی و کاهش بیکار در کشور
را فراهم نمایند.
وزارت تعاون ،کار و رفان اجگماعی بر همین اساس با هد

ایجاد فرصتها شللی

جدید با اسگفادن از ظرفیتها بالتصد موجود نزد واحدها اقگصاد و کاهش نرخ
بیکار در کشور و تحرکبتشی به بازار کار از طریق «ارائه مشوقها کارفرمایی» را در
دسگور کار قرار دادن و بر اساس مادن  71قانون برنامه ششم توسعه اقگصاد اجگماعی و
فرهنگی جمهور اسالمی ایران و همچنین بند  6جدول تبصرن  14قانون بودجه سال 1396
کل کشور پروژن معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در قبال بهکارگیر
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نیرو کار جدید از بین دانشآموخگگان دانشگاهی جوان را طراحی نمودن است.
اساس این پروژن بر پایه اسگفادن حداکثر از اعگبارات و ظرفیتها موجود در قانون
بودجه سال جار و همچنین ظرفیتها خالی و بالاسگفادن در بنگانها بتش خصوصی و
تعاونی طر ریز شدن است که این بنگانها بهدایلی همچون افزایش هزینهها حقوق و
دسگمزد و سایر هزینهها تولید قادر به اسگفادن از نیرو کار جدید نیسگند.
مطابق چارچوبها تعری شدن در این طر  ،مقرر است از طریق برقرار مشوق
معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما نسبت به ایجاد اشگلال برا  400هزار نفر
از دانشآموخگگان جوان در سال جار اقدام گردد.
وزارت تعاون ،کار و رفان اجگماعی موظ

است در چارچوب آییننامه «اعطا

مشوقها کارفرمایی اشگلالزا» نسبت به جبران بتشی از هزینهها اسگتدام و بهکارگیر
نیروها جدیدااسگتدام و تازنوارد که دارا قرارداد کار حداقل یقساله بودن و تحت
پوشش بیمه تأمین اجگماعی قرار میگیرند ،اقدام نماید.
 .2-4-6-1اهداف و استراتژی طرح

طر «معافیت بیمها سهم کارفرما» با اهدا

و راهبردها زیر اجرا میشود.

 .1ایجاد اشگلال جدید در بنگانها اقگصاد و کاهش نرخ بیکار در کشور؛
 .2افزایش تمایل صاحبان بنگانها اقگصاد به جذب نیرو کار جدید؛
 .3ترغی کارفرمایان و کارکنان به رسمیشدن کس وکار و اشگلال؛
 .4ترغی

و تشویق کارفرمایان واجد شرایط به اسگفادن از نیرو کار جدید از طریق

اعمال مشوقها اشگلالزا؛
 .5توانبتشی بنگانها کوچق و مگوسط در سالها نوپایی و جهتدهی بنگانها به
حضور در بازار جهانی و نوآور .

برنامه دولت دوازدهم
 .2-4-6-2دستاورددستاوردهای مورد انتظار

انگظار میرود با اجرا این طر  ،دسگاورددسگاوردها زیر حاصل شود.
 .1افزایش اشگلال در بنگانها از طریق ایجاد تحرک در بازار کار؛
 .2کاهش هزینهها تولید از طریق جبران بتشی از هزینهها مسگقیم و غیرمسگقیم
مشاغل جدید.
 .2-4-6-3جامعه هدف

جامعه هد

این طر شامل دو گرون زیر است.

 .1کلیه کارفرمایان واجد شرایط مگقاضی نیرو

کار جدید با اولویت بنگانها

کوچق و مگوسط و رسگهها پراشگلال؛
 .2کلیه جویندگان کار فاقد سابقه کار.
 .2-4-6-4منابع مورد نیاز

مناب مورد نیاز برا اجرا این طر در جدول شمارن  6نمایش دادن شدن است.
جدول شماره  .6منابع مورد نیاز اجرای معافیت بیمهای سهم کارفرما

سال

حداقل
دستمزد
(ريال)

 30درصد مزد
ماهانه (ريال)

هزينه سرانه در
سال (ريال)

جامعه هدف
(نفر)

بودجه
(ميليارد
ريال)

جمع كل
(ميليارد
ريال)

96

9.100.000

2.730.000

32.760.000

100000

3276

3276

تبصرن :ازم به ذکر است مناب مورد نیاز برا سالها آتی حس
مشوق برا رسگه فعالیتها محاسبه خواهد شد.
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 .2-4-6-5روش اجرای طرح مشوقهای کارفرمایی

بررسیها میدانی نشان میدهند که بتش قابلتوجهی از بنگانها خرد و کوچق به دلیل
ناتوانی در پوشش هزینهها جار خود ورشکست شدن یا بهطور موقت تعطیل شدناند.
سهم قابلتوجهی از بیکار ایجادشدن و بحرانها ناشی از آن متگص به این بنگانهاست.
بتشی از مشکالت این دسگه از بنگانها معطو

به هزینه نیرو انسانی شاغل در آنها است

که در برخی موارد بیشگرین سهم را در هزینهها جار بنگان دارد .اولین اقدام واحدها
خرد و کوچق در دورن رکود ،کاهش نیرو انسانی شاغل است و اگر بگوان با پوشش
بتشی از این هزینهها ،اشگلال موجود را تثبیت و کارفرمایان را به جذب نیرو جدید
ترغی نمود ،گام مرثر در این زمینه برداشگه خواهد شد.
سهم کس وکارها غیررسمی در اقگصاد کشور در دوران رکود افزایش قابل توجهی
مییابد و بنابراین یکی از مالحظات در سیاستگذار ها آن است که بنگانها و اشگلال
غیررسمی بهتدریج تمایل به رسمیشدن پیدا کنند.
کاهش بتشی از هزینهها نیرو کار برا کارفرمایانی که آمادگی بازگرداندن نیرو
اخیرا بیکارشدن ،حفظ نیرو کار در آسگانه بیکار و جذب نیرو کار جدید را دارند از
روشها مورد اسگفادن در این حوزن است .کس وکارهایی که در اولویت قرار میگیرند
عبارتاند از:
 .1کس وکارها خرد و کوچق محلی منطبق به رسگه فعالیتها دارا مزیت؛
 .2کس وکارها معطو

به صادرات و حضور در بازارها جهانی؛

 .3کس وکارها سرمایهگذار با مشارکت خارجی در ایران؛
 .4پروژنها صدور خدمات فنی؛
 .5کس وکارها دربردارندن اشگلال جوانان و زنان.
این طر کوشش میکند تا بنگانها غیررسمی به رسمی تبدیل شوند و تثبیت آنها
مورد حمایت قرار گیرد.

برنامه دولت دوازدهم

مهمترین ویژگی این طر نحون تتصیص مشوق بیمها به بنگان هایی است که دارا
ویژگیهایی مانند اتصال به شرکتها

صاح

برند ملی و بینالمللی ،سرمایهگذار

خارجی ،نوآور  ،اجرا پروژنها سرمایهگذار و عمرانی در خارج کشور ،صدور
خدمات فنی -مهندسی ،ایجاد برند و شع

فروش در بازارها بینالمللی هسگند .همچنین

شرکتها فعال در حوزن خدمات مولد از جمله فاوا ،صنعت ورزش ،گردشگر و...
تحت پوشش این نوع از مشوق ها قرار میگیرند .مشوقها درنظرگرفگهشدن نیز به شر
زیر هسگند:
کس وکار فعال در رسگهها

مادن  -1واحدها

منگت

در صورتی که نسبت به

افزایش  50درصد تعداد شاغالن خود اقدام نمایند ،مشمول دریافت مشوق بیمها به
میزان  100درصد در سال اول 50 ،درصد در سال دوم و  20درصد در سال سوم برا
شاغلین جدید میشوند.
مادن  -2به منظور افزایش توان رقابتپذیر شرکتها ایرانی فعال در خارج ،به ازا
جذب هر نفر نیرو کار ایرانی جدید با حداقل تحصیالت کارشناسی و در طی

سنی 20

تا  29سال که توسط شرکتها ایرانی در خارج از کشور برا مدت حداقل  3سال به کار
گرفگه شوند ،مشمول دریافت مشوق بیمها به میزان  100درصد به مدت سه سال میشوند.
مادن  -3در بنگانهایی که محصول خود را به عنوان تأمینکنندن شرکت صاح

برند

بینالمللی ،تحت لیسانز ،تحت برند ،سرمایهگذار مشگرک و مانند آن عرضه میکنند ،به
ازا هر نیرو کار تحصیلکردن بهکارگرفگهشدن جدید ،به مدت  3سال از  100درصد
مشوقها بیمها برخوردار خواهند شد.
مادن  -4با هد

تشویق واحدها صادراتی ،کارکنان جدید شرکتهایی که حداقل 5

درصد افزایش صادرات مطابق با اسناد مورد تأیید داشگه باشند از  100درصد مشوقها
بیمها برخوردار خواهند شد.
مادن  -5واحدها

تولید

که برا

اولین بار اقدام به صادرات کااها
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بسگهبند شدن (غیرفله) حداقل به میزان  80هزار دار در سال مینمایند ،مشمول دریافت
مشوق بیمها به میزان  100درصد در سال اول 50 ،درصد در سال دوم و  20درصد برا
سال سوم به ازا کارکنان جدیدااسگتدام میشوند.
مادن  -6واحدها خدمات فنی و مهندسی که کارکنان جدید با مدرک کارشناسی و
بااتر جذب نمایند ،مشمول دریافت بیمها به میزان  100درصد در سال اول 50 ،درصد در
سال دوم و  20درصد برا سال سوم به ازا کارکنان جدیدااسگتدام میشوند.
مادن -7کلیه واحدها فعال در حوزن خدمات گردشگر  ،ورزش ،حمل و نقل و تولید
محگوا فناور اطالعات در صورت جذب نیرو انسانی دارا مدرک کارشناسی و
بااتر مرتبط مشمول دریافت مشوق بیمها به میزان  100درصد در سال اول 50 ،درصد در
سال دوم و  20درصد برا سال سوم به ازا کارکنان جدیدااسگتدام میشوند.
مادن  -8کلیه واحدها تولید  ،خدماتی ،کشاورز و صنفی که نسبت به بهکارگیر
زنان سرپرست خانوار اقدام نمایند ،مشمول دریافت مشوق بیمها به میزان  100درصد در
سال اول 50 ،درصد در سال دوم و  20درصد برا

سال سوم به ازا

کارکنان

جدیدااسگتدام میشوند.
مادن  -9واحدها فراور  ،تبدیلی و تکمیلی کشاورز و دامی روسگایی که نسبت به
تولید محصوات با مواد اولیه با منشأ روسگایی با شرط دریافت گواهیها کیفی مربوطه و
عرضه محصول به صورت بسگهبند مشمول دریافت مشوق بیمها به میزان  100درصد در
سال اول 50 ،درصد در سال دوم و  20درصد برا

سال سوم به ازا

کارکنان

جدیدااسگتدام به مدت سه سال میشوند.
مادن  -10واحدها تولیدکنندن صنای دسگی که محصوات آنها در بازار جهانی عرضه
میشود ،مشمول مشوق بیمها به میزان  100درصد در سال اول 50 ،درصد در سال دوم و
 20درصد برا سال سوم به ازا کارکنان جدیدااسگتدام میشوند.

برنامه دولت دوازدهم

مادن  -11واحدها مشاغل خانگی که در قرارداد با شرکتها بزرگ ،محلی ،ملی و
بینالمللی اقدام به تولید و عرضه محصول میکنند ،مشوق بیمها به میزان  100درصد در
سال اول 50 ،درصد در سال دوم و  20درصد برا

سال سوم به ازا

کارکنان

جدیدااسگتدام میشوند.
 .2-4-6-6منابع مالی اجرای طرح

مناب مالی موردنیاز اجرا این طر از محل اعگبارات اجرا قانون هدفمندساز یارانهها و
تبصرن  14قانون بودجه سال  1396کل کشور تأمین میگردد.
 .2-4-7طرح اشتغال امید

«طر اشگلال امید» نیز برنامه دیگر است که در دولت یازدهم طراحی شدن و مطالعات
اولیه آن نیز انجام شدن است .بهبود مهارتها

گرونها

بازماندن از رشد (جوانان

تحصیلکردن و جوانان شهرها کوچق و روسگاها) و تشویق ارزشآفرینی برا مدیریت
بحران بیکار در کشور از طریق برنامهها موقت کارورز و اشگلال عمومی برا هر
جوان جویا کار در زمرن اهدا
اشگلال با کمقهزینه تا سق

این طر است .تضمین چهار مان فرصت کارآموز

 600هزار تومان برا جوانان هد

و

این طر است.

 .2-4-7-1پیشزمینه اشتغال امید

رشد اقگصاد ایران ،هرچند برا  600هزار نفر در سال ایجاد فرصت شللی مینماید ،اما به
دلیل ورود بیش از ظرفیت نسل جوان مگولد دهه  60و  ،70اقگصاد ایران نمیتواند با ابزار
مگداول این جوانان را وارد بازار کار کند .آمارها نشان میدهد که در تابسگان  1395دو
میلیون جوان زیر سی سال بیکار بودناند.
کشورها برا جبران این عدم تعادل در بازار کار معمواً فرصت مهارتآموز و معرفی
به بازار کار برا این دسگه فراهم میکنند تا جوانان در بنگانها خصوصی یا با کمق
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بتش عمومی و دولگی آموزش ببینند .این برنامهها در دنیا به عنوان کارورز یا اشگلال
عمومی معرفی میشوند .کشورها عضو اتحادیه اروپا بین سالها

 2014و  2016با

کمق این برنامهها توانسگند بیکار  24.4درصد جوانان را به  18.9درصد کاهش دهند.
 .2-4-7-2سازوکار اجرای طرح

این طر با اسگفادن از تجربیات کشورها توسعهیافگه و درحالتوسعه تدوین شدن است تا
دسگورات مندرج در بسگه رونق و اشگلال و سگاد اقگصاد مقاومگی و برنامه ششم توسعه را
اجرایی نماید .این برنامه با سازوکارها زیر اجرا میشود.
 .1تضمین چهار مان مهارتآموز و خدمت عمومی با کمق هزینه برا جوانان 25
تا  30سال و تشویق  2سال بیمه تامین اجگماعی شلل اولیها مشمول طر ؛
 .2اخگصاص مبلغ سی میلیون ریال «اعگبار امید» به هر جوان  25تا  30سال که در
صورت شرکت جوان در برنامه و براساس قواعد مشتصشدن قابلنقدشدن است.
جوانان جویا کار در صورتی از این اعگبار میتوانند بهرنمند شوند که به یکی از
اشکال زیر وارد چرخه فعالیت شللی شوند:
اسگتدام در یکی از کارگانها

دارا

کد کارگاهی در سازمان تامین

اجگماعی :جوانانی که تاکنون در هی کارگاهی به کار گرفگه نشدناند و فاقد
سابقه در سازمان تامین اجگماعی باشند ،اگر به اسگتدام بنگانها خصوصی
درآیند ،حق بیمه آنها به تدریج از محل اعگبار امید پرداخت میشود و
کارفرمایان آنها حداقل یقسال از پرداخت حق بیمه معا

خواهند بود.

بدیهی است حقوق و مزایا افراد شاغل در چارچوب مقررات جار کشور
پرداخت میگردد.
کارورز یا دورنها آمادگی شللی فارغالگحصیالن دانشگاهی :جوانانی که
تمایل دارند برا

کس

مهارتها

ازم و شناساندن توانایی خود به

برنامه دولت دوازدهم

کارفرمایان در دورنها کارورز و مهارتآموز وارد شوند ،در این طر
از کمقهزینه بهرنمند خواهند شد .نحون پرداخت به این صورت است که در
صورت تأیید کارورز توسط کارفرمایان واجد صالحیت ،از محل اعگبار امید،
کمقهزینه زندگی به کارورزان پرداخت میشود .کمقهزینه زندگی
مذکور هر مان قابل برداشت خواهد بود و مبلغ ماهانه آن حداکثر شش میلیون
ریال است.
مهارتآموز افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی در طر ها اشگلال عمومی:
منظور از طر ها

اشگلال عمومی ،طر هایی است نظیر خدمات اجگماعی

(نگهدار سالمندان و آموزشها بهداشت و سالمت) ،حفظ محیطزیست
(بیابانزدایی از طریق کاشت نهال و افزایش راندمان اسگفادن از مناب آبی با
آموزش صحیح کشاورزان) و تأمین زیرساختها (زیباساز فضاها روسگایی
و آموزش روسگائیان با هد
هزینهها

عمومی طر

جذب گردشگر) که حداقل  60درصد از

به نیرو

انسانی اخگصاص مییابد .شرکتها

خصوصی واجد شرایط در این بتش برنامه میتوانند با همکار نهادها
عمومی و دولگی که عالقمندند ،جوانان واجد شرایط را در چارچوب
پروژنها مصوب شورا عالی اشگلال آموزش دهند .جوانان شرکتکنندن در
این طر ها ،عالون بر آموزش به تدریج و بر اساس قواعد مشتصشدن در
شورا عالی اشگلال ،از کمق هزینه زندگی حداکثر تا سق

مشتص شدن

ماهانه اسگفادن نمایند.
 .3بنگانها

بتش خصوصی میتوانند نسبت به آموزش کارجویان ثبتنامشدن و

مورد تأیید در سامانه مشاغل و در پروژنها مورد تأیید شورا عالی اشگلال ،اقدام
نمایند .کارآموزان در این دورن ،از مزایا

مشتصشدن در پروژن شامل

کمقهزینه بیمه حوادث ،کمقهزینه بیمه تأمین اجگماعی به مدت دوسال (در
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صورت اسگتدام در بنگان) ،و کمقهزینه زندگی طی دورن آموزش (بر اساس
قواعد شورا عالی اشگلال تا سق

 600هزار تومان در مان) بهرنمند خواهند شد.

 .4مرحله اول طر که شامل آزمایش بتشها کدگذار و تطبیق کارجویان با
پروژنها بودن است برا  2000نفر در سه اسگان طی دو سال گذشگه انجام گرفگه که
هفگاد درصد کارورزان در همان بنگان که آموزش دادن شدناند ،جذب گردیدناند.
 .5مرحله دوم ،شامل آزمون در  31شهر  31اسگان به تعداد  30هزار نفر در صورت
تأمین مالی ،برا تهیه و تست زیرساختها ملی طی یق دورن  4ماهه از مهرمان
 1396قابلانجام است.
 .6طر اصلی در صورت موفقیت نگایج آزمون ،از فروردین  1397با مشارکت ملی
آغاز خواهد شد.
 .2-4-7-3منابع طرح اجرای اشتغال امید

محدودیتها به ارث رسیدن به دولت تدبیر و امید ،اجازن نمیداد طر «اشگلال امید» در
مقیاس ملی اجرا شود که خوشبتگانه با موفقیتها

بهدستآمدن در برجام و رسیدن

صادرات نفت به سطح قبل از تحریمها در پایان سال  ،1395مجموعه دولت میتواند این
طر را در چارچوب شعار «اقگصاد مقاومگی :تولید و اشگلال» محقق نماید .ازم به ذکر
است که مطابق محاسبات کارشناسان ،مجموع هزینه سالیانه این برنامه چهار هزار میلیارد
تومان در سال است .مناب این طر از طریق بندها  14و  18بودجه  1396قابل تأمین
هسگند .مادن  12برنامه ششم توسعه نیز مناب ازم برا اشگلالزایی را تعری

مینماید.

 .2-4-8طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو)

طر تکاپو مصوب شورا عالی اشگلال کشور و یکی از مهمترین برنامهها اصلی و
محور توسعه اشگلال در کشور میباشد.

برنامه دولت دوازدهم

این طر با نام «طر توسعه رسگهها پراشگلال منطقها » ذیل قرارگان اقگصاد مقاومگی
به عنوان یکی از طر ها توسعه اشگلال در سگاد اقگصاد مقاومگی در حال اجرا و پیگیر
است .طر

تکاپو توسط وزارت «تعاون ،کار و رفان اجگماعی» ذیل معاونت توسعه

کارآفرینی و اشگلال و با اسگفادن از تجارب بینالمللی در حال اجرا است .هد

این طر

ایجاد ساانه  445هزار شلل جدید در کشور است.
 .2-4-8-1راهبردهای طرح تکاپو

طر تکاپو با اتکا بر راهبردها زیر اجرایی میشود.
ایجاد تعادل و تعامل میان طر

عرضه و تقاضا نیرو کار برا فعالساز

نهاد کلیه امکانات و مناب (مالی و غیر مالی) در جهت توسعه کس وکار و
اشگلال پایدار؛
تحلیل و اصال دینامیق اشگلال اسگان؛
توسعه رسگهها پر ارزش و پراشگلال منگت در سطح ملی با گسگرن اسگانی؛
توسعه کس وکارها دارا مزیت بر توسعه اقگصاد محلی و دارا ظرفیت
اشگلالزایی مناس ؛
توسعه اشگلال پایدار از طریق بهساز دینامیق اشگلال در سطح مناطق و توسعه
رسگهها کس وکار منگت

و اولویتدار در سطح اسگانها؛

توانمندساز نیرو کار /نهادها پشگیبان و افزایش توان رقابگی در سطح ملی
و بینالمللی کس وکارها شناساییشدن مزیتدار در سطح اسگان؛
تحلیل و تقویت عوامل و شاخصها اثرگذار بر فضا کس

و کار به ترتی

در سه سطح منطقه ،اسگان ،کشور به منظور توسعه کس وکار و اشگلال
(رویکرد پایین به باا)؛
طراحی الگو مناس

به منظور انجام مداخالت توسعها در جهت توسعه

زنجیرن ارزش کس وکارها.
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جدول شماره  .7رستههای منتخب

صنعت

خدمات

کشاورزی

پوشاک

صنای مکمل و تبدیلی منگت

( ITتولید محگوا)

کفش

محصوات گلتانها

گردشگر (رسگهها منگت )

پرورش آبزیان

صنعت ورزش

صنای غذایی منگت
صنای دسگی

گیاهان دارویی

لجسگیق و حمل و نقل

صنای مبلمان

تولید محصوات گوشگی

صنعت تأمین خودرو
صنعت قطعات الکگریکی و
الکگرونیق

خدمات فنی و مهندسی کشاورز

مدیریت مصر

انرژ و محیطزیست

خدمات اجگماعی (رسگهها منگت )

تولید محصوات گوشگی

سالمت
خدمات فنی و مهندسی

طر تکاپو در سال  1396و منطبق بر فرمایشات مقام معظم رهبر با تأکید بر اقگصاد
مقاومگی ،تولید و اشگلال ،مطابق با مطالعات و بررسیها انجامشدن در سطح اسگانها و
خروجی مطالعات دینامیق اشگلال هر اسگان که در سال  1395انجام شدن است ،ظرفیتها و
رسگهها در اولویت و رسگهها پراشگلال منطقها را شناسایی نمودن و مطابق با برش
اسگانی و تفکیق و ظرفیت هر رسگه ،اقدام به توسعه رسگهها اولویتدار در هر اسگان و
منطقه مینماید.
پیشبینی اشگلال در کل طر تکاپو در سال  1396بیش از  445هزار شلل جدید و
پایدار مبگنی بر ظرفیتها منطقها در صنای خرد و کوچق و مگوسط و بتشی از صنای
بزرگ است .همچنین با توجه به تجارب سال  1395عالون بر رسگهها اسگانی ،برخی
رسگهها بهصورت ویژن و ملی در دسگور کار تکاپو قرار دارند .رسگهها منگت
جدول شمارن  7است .ظرفیت اشگلال در برخی رسگه ها به ترتی

زیر است.

 .1توسعه رسگه صنعت پوشاک (ایجاد  150هزار شلل جدید در سال )96؛

به شر

برنامه دولت دوازدهم

 .2توسعه رسگه صنعت مبلمان و دکوراسیون (ایجاد  30هزار شلل جدید در سال )96؛
 .3توسعه رسگه گردشگر و صنای دسگی (ایجاد  20هزار شلل جدید در سال )96؛
 .4توسعه رسگه صنای مکمل و تبدیلی کشاورز منگت

(ایجاد  60هزار شلل جدید

در سال )96؛
 .5توسعه رسگه فناور اطالعات و ارتباطات (ایجاد  60هزار شلل جدید در سال .)96
برا هر یق از رسگهها فوق ،اسگراتژ ها توسعه و اجرا در سطح منطقه و هماهنگی
اجرا در سطح ملی ،پیشبینی شدن است؛ به عنوان مثال در صنعت پوشاک برنامهها عملی
اجرایی به شر زیر است.
 .2-4-8-1مثال مداخله در صنعت پوشاک

طر تکاپو در صنعت پوشاک شروع شدن است .توضیحات متگصر که در ادامه ارائه
میشود ،قابلیتها این طر در بتش اشگلال را نشان میدهد.
هد

مداخله در این بتش ایجاد  150هزار شلل جدید و پایدار در صنعت و زنجیرن

ارزش پوشاک کشور در سال  96است .اسگانها سیسگان و بلوچسگان ،تهران ،خراسان
رضو  ،خراسان شمالی ،لرسگان ،خوزسگان ،گیالن ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی،
ایالم ،اصفهان و کرمانشان برا این اقدام در نظر گرفگه شدن است .برنامهها عمل مداخله
در صنعت پوشاک به شر زیر است.
 .1عقد  30قرارداد جدید تولید پوشاک بهصورت تضمینی و سفارشی از برندها
بینالمللی برا عرضه در بازار خارجی؛
 .2جذب حداقل  100میلیون دار سفارش خارجی و صادرات  120میلیون دار
پوشاک؛
 .3ایجاد مرکز جام و مشگرک توسعه تجارت و بازارها بینالمللی صنعت پوشاک
کشور؛
 .4ایجاد  2مرکز جام ارتقا مهارت و تربیت نیرو انسانی مگتصص در صنعت
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پوشاک؛
 .5ایجاد مرکز طراحی صنعت پوشاک کشور (انگقال دانش فنی از برندها
بینالمللی)؛
 .6ایجاد  60شبکه تولید پوشاک روسگایی در روسگاها هد

و مگصلکردن این

شبکهها به بازار؛
 .7ارتباط با  3برند جدید خارجی و تولید تحت سفارش و صادرات محصول و انگقال
دانش فنی و مهارت؛
 .8تقویت  5برند داخلی پوشاک و کمق به توسعه بازارها بینالمللی و منطقها
برندها داخلی؛
 .9ارتقا اسگانداردها و بهرنور صنعت پوشاک از طریق مراکز تتصصی ایجادشدن
در طر ؛
 .10ایجاد  5مرکز تولید پوشاک توسط خیرین اشگلال در  5اسگان هد

طر .

 .2-5مقابله با فساد
مجموع برنامههایی که در عرصه اقگصاد و سیاسی برا دولت دوازدهم تدوین شدن،
ظرفیت زیاد برا مقابله با فساد ایجاد میکنند .اصال ساخگارها اقگصاد که در برنامه
ارائهشدن مدنظر است ،فرصتها بروز فساد را کاهش میدهد .دولت دوازدهم اما به غیر
از اجرا برنامهها تشریحشدن ،راهکارها زیر را نیز برا مقابله با فساد دنبال خواهد
کرد.
 .1اجرا قانون «ارتقا سالمت نظام ادار و مبارزن با فساد»؛
 .2اجرا قانون انگشار و دسگرسی آزادانه به اطالعات؛
 .3گسگرش دولت الکگرونیق؛

برنامه دولت دوازدهم

 .4چابقساز دولت؛
 .5تسهیل مقررات و زمینهساز برا حذ

امضاها طالیی؛

 .6شفا ساز بودجهریز و ارزیابی عملکرد بودجه؛
 .7جلوگیر از اعطا هرگونه امگیاز انحصار در موضوعات اقگصاد .
 .2-6تقویت زیرساختهای اینترنت (توسعه اشتغال مبتنی بر اینترنت)
رساندن سرعت و کیفیت شبکه ملی اطالعات و اینگرنت همه اسگانها به سطح  3کشور
نتست خاورمیانه ،تا سال  1400با هد

دسگرسی آسان به اطالعات و گسگرش کس

و

کارها مبگنی بر اینگرنت ،میتواند در توسعه دانشبنیان کشور و ایجاد مشاغلی که مسگقیم
یا غیرمسگقیم بر زیرساختها اینگرنگی بنا میشوند مرثر باشد.
 .2-7اصالحات در بنگاههای کوچک و بزرگ
ارزش افزودن و اشگلال در بتش صنعت ایران در دو گرون مگفاوت از بنگانها مگمرکز شدن
است .بدین معنی که بنگانها خرد (دارا  1تا  9نفر کارکن) حدود  70درصد اشگلال
بتش صنعت را در اخگیار دارند و در مقابل بیش از  50درصد ارزش افزودن مگعلق به
کارگانها بزرگ صنعگی (دارا  400کارکن و بیشگر) است .دسگیابی به رشد اقگصاد باا
و اشگلالزا با توجه به هد

برنامه حاضر ازم میدارد که سیاستگذار برا ایجاد ارزش

افزودن و اشگلال برا دو خانوادن مجزا از بنگانها صنعگی صورت گیرد .بنگانها خرد و
کوچق (و مگوسط) دارا

ویژگیهایی هسگند که توجه به آنها برا

سیاستگذار

ضرور است:
 .1ساخگار مالکیت این نوع بنگانها خصوصی است و نظام تصمیمگیر سادنتر
دارند؛
 .2بدهی انباشگه و مشکالت ترازنامها این نوع بنگانها نسبت به بنگانها بزرگ کمگر
است؛
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 .3سهم این نوع بنگانها در صنای مصرفی که پگانسیل رشدها بااتر در آیندن
خواهند داشت ،بیشگر است؛
 .4امکان جذب مناب خرد خارجی برا این بنگانها با سرعت بیشگر فراهم است؛
 .5به دلیل تعداد زیاد این بنگانها ،پگانسیل افزایش اشگلال در فاصلها کوتان در این
بتش بسیار زیاد است .تجربه افزایش اشگلال در سالها  1395-1393نیز نشان
میدهد تلییرات سری اشگلال در اقگصاد ایران از مسیر بنگانها خرد و خصوصی
میگذرد.
باید به این نکگه توجه داشت که کارگانها خرد و کوچق صنعگی نسبت به بنگانها
بزرگ و مگوسط اثرپذیر شدیدتر از وضعیت اقگصاد کالن و محیط اقگصاد دارند و در
نگیجه احگمال خروج و تعطیلی آنها در صورت بروز شرایط نامساعد نیز بیشگر است .ثبات
اقگصاد کالن و بهبود محیط کس

وکار به همین دلیل برا توسعه پایدار این بنگانها بسیار

ضرور تر از بنگانها بزرگ است.
رکن دیگر توسعه بنگانها خرد و کوچق اقگصاد  ،تجهیز و توسعه بازارها مالی
کشور به گونها است که این بنگانها بگوانند دسگرسی به تأمین مالی داشگه باشند .بنگانها
خرد هم اکنون در اقگصاد ایران به روشها

شناخگهشدنا

برا

تأمین مالی رسمی

دسگرسی ندارند و تالشها گذشگه در این خصوص (مانند طر بنگانها زودبازدن) به
دلیل اشکاات اساسی در طراحی و اجرا موفق نبودناند.
رکن دیگر ،کاهش هزینه شناسایی فرصتها متگل

توسعه کس وکارها کوچق

و کاهش هزینه پیوند تولیدکنندگان خرد و عرضهکنندگان عمدن است .دسگیابی به
اطالعاتی مبنی بر اینکه هم اکنون چه کس وکارها و رشگه فعالیتهایی از فرصت توسعه و
تقاضا بالقون برخودار هسگند ،برا بنگانها خرد پرهزینه است .هم چنین در صورت
شناسایی و تولید ،امکان عرضه محصوات در سطح وسی داخلی و خارجی میسر نیست یا

برنامه دولت دوازدهم

هزینه باایی برا بنگانها خرد دارد.
رکن پنجم سیاستگذار

برا

توسعه بنگانها

خرد بهبود نظام آموزش فنی و

حرفها است .هشگاد درصد شاغالن کشور دارا تحصیالت دیپلم ،زیردیپلم و بیسواد
هسگند و ازم است آموزشها فنی در رشگه فعالیتها مناس

بازطراحی شود تا بگواند

کارایی بنگانها خرد را افزایش دهد .بهبود در توان مذاکراتی این بنگانها از طریق ایجاد
واحدها مشاورن در شهرکها صنعگی نیز ضرور است تا امکان اسگفادن بیشگر برا
بهرنمند این بنگانها از مناب و امکانات داخلی و خارجی و ایجاد پیوند بین تولیدکنندگان
خرد و عرضهکنندگان عمدن را فراهم نماید.
بنگانها بزرگ نیز دارا ویژگیهایی مشگرکی به شر زیر هسگند:
 .1ساخگار مالکیت یا مدیریت بنگانها بزرگ ،دولگی یا وابسگه به حاکمیت است؛
 .2ترازنامه این نوع بنگانها واقعی نیست و با مشکل بدهی انباشگه مواجه هسگند؛
 .3از حمایتها

تعرفها

و ساخگار

بازار انحصار

یا شبهانحصار

برخوردار

هسگند؛
 .4بنگانها بزرگ عمدتاً در رشگه فعالیتهایی مانند انرژ و فلزات اساسی مگمرکز
هسگند که رشد آتی جهانی کمتر خواهند داشت؛
بهبود فضا فعالیت این بنگانها نیز عالون بر ثبات اقگصاد کالن و بهبود محیط کس
وکار ،مسگلزم اصالحاتی در زمینه تأمین مالی ،ساخگار مالی داخلی بنگان و ایجاد شرایط
رقابگی برا افزایش بهرنور و ورود بنگانها جدید است .بر این اساس رئوس کلی
برنامه توسعه بنگانها بزرگ صنعگی به شر زیر است:
 .1اصال بازار سرمایه برا تامین مالی بنگانها بزرگ از طریق این بازار و انگشار
اوراق شرکگی؛
 .2بهروزرسانی ترازنامه ،اصال ساخگار مالی داخلی در جهت مدیریت هزینهها و
افزایش شفافیت؛
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 .3ایجاد شرکت مدیریت دارایی و بدهی برا بنگانها ورشکسگه.
 .2-8تقویت گردشگری
توسعه گردشگر از جمله ظرفیتهایی است که میتواند به مگنوعشدن اقگصاد ایران ،ایجاد
اشگلال – بااخص در مناطق کمبرخوردار – و رانانداز زنجیرنا از تولید و خدمات
کمق کند .ایران میتواند تا سال  1400به هد

جذب ساانه  9میلیون گردشگر خارجی

اعم از گردشگر مذهبی ،تفریحی و سالمت دست یابد .اقدامات صورتگرفگه در دولت
یازدهم برا نوساز ناوگان حملونقل هوایی و ریلی ،ساخت هگلها ،بهساز چهرن ایران
در عرصه بینالمللی و رف تحریمها ،زمینهها مساعد برا توسعه گردشگر فراهم
کردن است.

برنامه دولت دوازدهم

بخش سوم .برنامههای سیاسی
«اجرای منشور حقوق شهروندی»
«اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطالعات»
«تدوین و اجرای قوانین شفافیت همهجانبه»
و
«اجرای فصل حقوق ملت در قانون اساسی»
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 .3-1مقدمه
توسعه همهجانبه ایران نیازمند توجه همزمان به عرصهها اقگصاد  ،سیاسی ،اجگماعی و
فرهنگی است .مشکالت مردم در ابعاد اقگصاد سب

شدن که محورهایی نظیر بیکار ،

تورم ،هزینه مسکن و درآمدها ناکافی در صدر اولویتها شهروندان قرار گیرد؛ اما در
نگاهی پیچیدنتر ،بتش مهمی از مشکالت اقگصاد

برآمدن از مسائل سیاسی و عدم

حاکمیت قانون در کشور است .مشکالت دیگر نظیر فساد و نارضایگیها اجگماعی نیز از
نقصانها سیاسی و مربوط به حقوق و آزاد ها سیاسی شهروندان ناشی میشوند .توجه
دولت یازدهم به مسائل سیاسی و برنامه ارائهشدن برا دولت دوازدهم ،معطو

به شناخت

اهمیت فینفسه عرصه سیاسی و تأثیر عرصه سیاست بر سایر مسائل و بااخص اقگصاد است.
 .3-2دستاورددستاوردهای دولت یازدهم
اصلیترین اقدامات دولت تدبیر و امید در عرصه سیاسی به شر زیر بودن است:
تدوین منشور حقوق شهروند که در  29آذر  1395به مردم ارائه شد؛
افزایش اجراییشدن بتشهایی از فصل حقوق ملت در قانون اساسی نظیر:
 oتوسعه آزاد ها سیاسی و مدنی شهروندان و تالش برا ممانعت از تعد
سازمانها به حقوق سیاسی ایشان؛
 oافزایش دسگرسی آزادانه به اطالعات؛
 oمقابله با فیلگرینگ سلیقها فضا مجاز ؛
 oاحگرام به حقوق اقلیتها دینی و مذهبی؛
 oاحگرام به تنوع قومی جامعه ایران و رعایت حقوق اقوام؛
 oاحگرام به حقوق رسانهها و توسعه آزاد بیان؛
 oزمینهساز برا توسعه سازمانها مردمنهاد؛

برنامه دولت دوازدهم

 oمقابله با مداخله در زندگی خصوصی مردم؛
 oاحگرام به هر دو وجه جمهوریت و اسالمیت نظام و برگزار انگتابات باشکون
مجلز شورا اسالمی در هفگم اسفند 1394؛
 oحمایت از حقوق زنان و زمینهساز برا افزایش نقش ایشان در ادارن سیاسی
کشور و مشارکت در عرصه اجگماعی و اقگصاد ؛
 oبهرسمیتشناخگن کلیه نگرشها فکر و سیاسی و حمایت از فعالیت آنان در
چارچوب قانون اساسی؛
 oاحگرام به حوزۀ خصوصی زندگی شهروندان و عدم مداخله دولت در امور
فرد و خصوصی مردم؛
 oاحگرامنهادن به حقوق احزاب ،نهادها

صنفی و آحاد ملت برا

برگزار

تجم ها و تظاهرات قانونی به منظور بیان اعگراضات و دیدگانها صر نظر از
گرایش سیاسی ایشان؛
 oاسگیفا بتشهایی از حقوق مصر در قانون اساسی برا اقوام ایرانی از طریق
تضمین حقوق و آزاد ها مدنی ایشان و تقویت توسعه در مناطق قومی؛
 oتالش برا مبناقراردادن شایسگگیها علمی ،فنی و حرفها در گزینش افراد
برا مناص

و جلوگیر از اعمال سلیقهها سیاسی در انگصابات و گزینشها؛

 oپذیرش وجود فساد ادار در کشور و تالش برا کنگرل فساد از طریق اصال
روشها حکمرانی؛
 oتصوی

و تالش برا

اجرا

آئیننامه قانون انگشار و دسگرسی آزادانه به

اطالعات؛
 oاحگرامگذاشگن به حقوق و آزاد ها مطبوعات و رسانهها ،عدم شکایت دولت
از رسانهها و تضمین حداکثر آزاد برا آنها در انگقاد از دولت؛
 oارتقا کارآمد دولت که خود را در بهبود روند کنگرل تورم ،رشد اقگصاد و
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افزایش اشگلالآفرینی نشان دادن است؛
 oپا بند به اصول علمی در اخذ تصمیمات اقگصاد  ،سیاسی و اجگماعی .احیا
سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور ادار و اسگتدامی به عنوان دو بازو
دولت برا ادارن علمی و کارشناسانه کشور در همین راسگا بودن است؛
 oبهکارگیر

زنان در مناص

دولگی نظیر عضویت در کابینه ،مدیریت

شرکتها دولگی و فرماندار ها؛
 oتقویت دولت الکگرونیق از طریق تأکید بر تقویت زیرساختها
همچنین طراحی سامانهها متگل

ازم و

در گمرک ،بهداشت و درمان ،و سایر

زمینهها؛
توسعه مدارا در مقابل انگقادات و رعایت حقوق متالفان و منگقدان سیاسی.
 .3-3برنامه سیاسی دولت دوازدهم
دولت دوازدهم اگر با رأ

ملت ایران به اینجان

تشکیل شود ،مگعهد میشوم که

برنامهها زیر را عملی سازم.
 .3-3-1اجرای منشور حقوق شهروندی

«منشور حقوق شهروند » در دولت یازدهم تدوین و ارائه شدن است و اکنون زمینهها
ازم برا اجرا آن فراهمتر از گذشگه است .اجرا منشور نیازمند تدوین آییننامهها
اجرایی ،اجرا

تکالی

دسگگانها

مشارکت سایر قوا و دسگگانها

دولگی در قبال هر بند منشور ،و رایزنی و جل
حاکمیت است .پیشرفت در اجرا

منشور حقوق

شهروند  ،مردم ایران را به حقوق خود از جمله حق حیات ،تعیین سرنوشت ،آزاد بیان و
اجگماعات ،مالکیت ،رشد و سعادت ،ایسگادگی در برابر سگم و حریم خصوصی و سایر
حقوق تصریحشدن در قانون اساسی نزدیقتر میکند .توسعه و رفان بیشگر برا ایرانیان نیز

برنامه دولت دوازدهم

منوط به اجرا حقوق شهروند ایشان است.
 .3-3-2اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطالعات

«قانون انگشار و دسگرسی آزادانه به اطالعات» یکی از مهمترین قوانین برا شفا ساز
امور ادارن کشور و مبارزن با فساد است .اجرا این قانون نظارت مردم بر دولت و سایر
قوا کشور را افزایش میدهد و شفافیت ناشی از آن ،عاملی برا مقابله با ضای شدن
حقوق مردم است .کشور باید شفا

ادارن شود و تدوین و ابالغ آییننامه اجرایی این قانون

در دولت یازدهم ،زمینه را برا اجرا آن فراهم کردن است .وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی مگولی اجرا این قانون است و در دولت دوازدهم تالش میشود ،بااخص با توجه
به ظرفیتهایی که در زمینه توسعه امور فضا مجاز و دسگرسی مردم به اطالعات از
طریق ابزارها اینگرنگی ایجاد شدن است ،این قانون اجرا شود.
 .3-3-3تدوین و اجرای قوانین شفافیت همهجانبه

بتش مهمی از مشکالت کشور و بااخص فساد و ناکارآمد در انجام امور ،نگیجه فقدان
شفافیت در رویهها اقگصاد و ادار است .رویهها غیرشفا

انجام امور اقگصاد ،

تصمیمگیر و سیاستگذار  ،آشکارنبودن نظام تصمیمگیر برا مردم ،متفیکار در
طراحی و انعقاد قراردادها ،نبودن شفافیت در نظام بانکی ،شفا نبودن عملکرد شرکتها
دولگی و بااخص آن دسگه شرکتها که به مالکیت دسگگانها

عمومی غیردولگی

درآمدناند ،ابهام در عملکرد مالی سازمانها عمومی غیردولگی (نظیر شهردار ها) ،و
بسیار از عدم شفافیتها دیگر منشأ فساد و ناکارآمد در کشور است .مجموعها از
لوایح دربارن شفا ساز عملکرد دولت ،سازمانها عمومی غیردولگی و بتش خصوصی
در دست تدوین است که در دولت دوازدهم نسبت به نهاییکردن آنها و ارسال به مجلز
در سال اول دولت دوازدهم اقدام خواهد شد.

118

برنامههای فرهنگی

 .3-3-4تداوم تالش برای تحقق حقوق ملت در قانون اساسی

دولت دوازدهم در ادامه اقدامات اجراشدن در دولت یازدهم برا تحقق حقوق ملت و در
چارچوب تالش برا تحقق شعار «آزاد و امنیت» که سرلوحه اقدامات دولت خواهد بود،
کماکان به مانند دولت یازدهم ،محورها زیر را در دسگور کار برنامه سیاسی خود خواهد
داشت:
گسگرش و تقویت بیشگر نهادها مدنی مردمی به عنوان بازو توسعه سیاسی و
جل مشارکت مردم در ادارن کشور؛
احگرام به حقوق و آزاد ها قانونی (آزاد اندیشه ،بیان ،نشر ،فکر و قلم )...،در
سایه اجرا منشور حقوق شهروند ؛
تقویت و گسگرش بیشگر احزاب سیاسی و نظاممندکردن فعالیت سیاسی در کشور؛
تمرکززدایی و واگذار امور تصد گر دولت در سطح ملی به اسگانها و در
سطح اسگانها به شهرسگانها و تقویت شوراها شهر و روسگا؛
بهرسمیتشناخگن کلیه نگرشها فکر و سیاسی و حمایت از آنان در چارچوب
قانون اساسی؛
احگرام به حوزۀ خصوصی زندگی شهروندان و عدم مداخله دولت در امور فرد و
خصوصی مردم؛
نهادمندکردن تجم ها و تظاهرات قانونی به منظور بیان اعگراضات و دیدگانها
توسط احزاب ،نهادها صنفی و آحاد ملت؛
تقویت هویت و گسگرش همبسگگی و انسجام ملی میان کلیه اقوام ایرانی از طریق
توزی عادانه ثروت ،قدرت و منزلت؛
رعایت اصل شایسگهساار و شایسگهگزینی و توزی برابر فرصتها اجگماعی،
سیاسی ،اقگصاد ادار و ...بدون هرگونه تبعیض؛

برنامه دولت دوازدهم

تقویت نهادها

نظارتی برا

ادار

پیگیر  ،کنگرل و مقابله با فسادها

و

سازمانی؛
اجرا بدون تاخیر قانون بر زمین ماندن آزاد اطالعات؛
حمایت همهجانبه از رسانهها عمومی و خصوصی؛
افزایش کارآمد و پاستگویی دولت و دولگمردان در کلیه عرصهها به منظور
تسهیل در مطالبات مردم؛
رعایت مالحظات امنیت ملی ،جمعیتشناخگی ،انسجام ،یکپارچگی و وفاق ملی در
تقسیمات کشور ؛
اعگقاد و تأکید اساسی به دو وجه جمهوریت و اسالمیت نظام بعنوان مهمترین
دسگاورد انقالب اسالمی؛
نظاممندکردن معیارها و شیونها ارتقا و عزل و نص

مدیران برپایه شایسگگی،

تعهد ،تتصص ،تجربه و توان مدیریگی؛
ایجاد بسگر مناس

برا

حضور برابر و مرثر زنان در عرصهها

مدیریگی و

تصمیمگیر ؛
تقویت دولت الکگرونیق برا مقابله با فساد و نارساییها ادار ؛
ایجاد سیسگم مشورتی نظاممند در کلیه سطو مدیریگی به منظور اسگفادن از همه
تجارب و توان نتبگان ،جوانان و زنان؛
ضابطهمندکردن نظارت مسگمر بر عمکرد کارکنان و مدیران دسگگانها ادار و
اجرایی و مقابله جد با پدیدن کمکار و سهلانگار در انجام وظای ؛
نظاممندکردن نظارت بر دسگگانها ادار و پاستگویی به انگقادات ،شکایات و
تظلمات عمومی.
 .3-3-5توسعه مشارکت سیاسی

دولت دوازدهم مگعهد میشود در راسگا شعار «آزاد و امنیت» برا ارتقا مشارکت
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سیاسی در جامعه ایران گام برداشگه و نسبت به اجراییشدن محورها زیر اهگمام داشگه
باشد.
تقویت و توسعه تشکلیابی سیاسی بااخص در قال

اهگمام به فراهمآوردن

زمینهها تحزب؛
تداومبتشیدن به رویکرد امنیگیزدایی از فضا

سیاسی و احگرامنهادن به همه

سالئق سیاسی مگعهد به چارچوبها حقوقی و قانونی؛
گسگرش نظم و امنیت عمومی آحاد جامعه اسگوار بر آزاد ها اجگماعی و فرد ؛
حفظ حقوق و آزاد ها فرد و اجگماعی در چارچوب قانون اساسی؛
مقابله با همه صورتها خشونت و افراطیگر .
 .3-3-6تقویت اعتماد عمومی

اعگماد مردم به نهادها حاکمیت سیاسی بزرگترین سرمایه برا توسعه کشور و ارتقا
کیفیت زندگی ایرانیان است .اصالحات اقگصاد که از بنیاد ترین ضروریات جامعه ایران
است در سایه تقویت اعگماد عمومی و ارتقا سطح سرمایه اجگماعی امکانپذیر است.
ارتقا اعگماد و سرمایه اجگماعی نیز بیش از هر چیز تحت تأثیر افزایش کیفیت حکمرانی
است .دولت دوازدهم بر همین مبنا ،خود را مگعهد میداند نسبت به انجام موارد زیر اهگمام
ورزد.
اصال نظام ادار به نحو که سب

افزایش کارآمد عملکرد دولت گردد؛

ارتقا کیفیت سیاستپژوهی و سیاستگذار در دولت؛
افزایش شفافیت در فرایندها سیاستگذار و تصمیمگیر در دولت؛
افزایش نقش نهادها

مدنی (تشکلها

صنفی ،انجمنها

علمی و سایر

سازمانها مدنی تتصصی) در سیاستپژوهی و سیاستگذار ها دولت؛
تقویت نقش نهادها تنظیمگر در سیاستگذار عمومی؛

برنامه دولت دوازدهم

توسعه مشارکت مگتصصان کشور در سیاستپژوهی و سیاستگذار فراتر از
تهران با محوریت دانشگانها و مراکز تتصصی کل کشور؛
تدوین و اجرا قوانین توسعه و تعمیق شفافیت در نظام ادار و اجرایی کشور.

122

برنامههای فرهنگی

 .3-3-7افزایش مشارکت اقوام و اقلیتها

دولت دوازدهم همه اقوام ایرانی و اقلیتها دینی و مذهبی کشور را سرمایه و بتشی از
تنوع فرهنگی و اجگماعی جامعه ایران تلقی کردن و خود را مگعهد میداند با تالش برا
تحقق حقوق مصر ایشان در قانون اساسی ،انسجام اجگماعی ،سیاسی و اقگصاد جامعه
ایرانی را تقویت کند .این هد

با دنبالکردن محورها زیر اجرایی خواهد شد.

احگرامگذاشگن به اقوام ایرانی و تنوع مذهبی و دینی کشور؛
اجراییکردن اصول قانون اساسی در ارتباط با حقوق اقوام؛
تأکید بر توسعه پایدار و اشگلال فراگیر ضدفقر در مناطق قومی کمبرخوردار و
بازتوزی ثروت ملی با سیاستها اقگصاد مولد؛
بهکارگیر

نیروها

سیاسی و اجگماعی برآمدن از مگن اقوام و مذاه

در

سمتها سیاسی و اجرایی.
 .3-3-8ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد

فساد به عارضه نظام ادار

و اقگصاد

کشور تبدیل شدن و ضمن باابردن سطح

ناکارآمد  ،تأثیرات متربی بر توان اقگصاد  ،رقابتپذیر و فضا کس وکار ،سرمایه
اجگماعی و اعگماد سیاسی گذاشگه است .دولت دوازدهم خود را مگعهد میداند از طریق
سازوکارها زیر با فساد مبارزن کند.
اجرا قوانین موجود در زمینه مبارزن با فساد و اصال آنها در صورت نیاز؛
ارتقا

کیفیت حکمرانی از طریق بهکارگیر

تکنیقها

بهبود کیفیت نظام

ادار ؛
کاهشدادن تصد دولت در اقگصاد و حرکت به سمت دولت توسعهگرا؛
ارتقا سطح شفافیت در نظام تصمیمساز و تصمیمگیر دولگی؛
اجراییکردن طر

سنجش ملی فساد بهمنظور ارزیابی فساد در دسگگانها

برنامه دولت دوازدهم

متگل  ،سازوکارها

ایجاد فساد و سنجش اثربتشی راهکارها ضدفساد بر

سالمت نظام ادار و اقگصاد ؛
اجرا قانون انگشار و دسگرسی آزادانه به اطالعات؛
ارتقا اسگانداردها عملکرد نظام بانکی در زمینه مقابله با پولشویی و اجرا
قانون مبارزن با پولشویی؛
اسگفادن از ظرفیتها دولت الکگرونیق برا افزایش شفافیت و مبارزن با فساد؛
تدوین قوانین و بهکارگیر ابزارها ازم برا افزایش نظارت عمومی بر عملکرد
دولت و سایر دسگگانها حاکمیگی ،از جمله اسگفادن از ظرفیت رسانهها آزاد؛
اصال

حاکمیت شرکگی در سطح شرکتها

دولگی و ارتقا

شفافیت در

عملکرد مالی آنها؛
واگذار امور به گرونها مدنی به نحو که از شدت رانتها اطالعاتی و مالی
کاسگه شود و جامعه مدنی بتشی از نظام خودتنظیم مبارزن با فساد باشد؛
اسگفادن حداکثر از ظرفیت فضا مجاز برا شفا ساز دربارن عملکرد دولت.
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بخش چهارم .برنامههای فرهنگی
مردمیکردن فرهنگ و تمرکززدایی

برنامه دولت دوازدهم

 .4-1مقدمه
انقالب اسالمی ایران عالون بر بنیانها اقگصاد  ،سیاسی و اجگماعی ،ریشه فرهنگی داشگه
و از ابگدا بر زندگی فرهنگی ،حیات اخالقی ،شکوفایی غیرماد و ذهنی شهروندان ،غنا
زندگی فرهنگی و هنر  ،و حفظ تنوع و کثرت فرهنگی جامعه ایران بنا شدن است .این
بنیانها فرهنگی در مسیر حرکت انقالب با اخگاللهایی مواجه شدن و به تدریج سلیقههایی
خاص و گان تنگنظر بر زندگی و سیاستگذار فرهنگی غلبه یافگند.
دولت یازدهم تالش کرد تا غنا ،تنوع و کثرت فرهنگی جامعه ایران را به رسمیت
بشناسد و در سایه سه هد

بیانشدن در برنامه رئیزجمهور در انگتابات در سال – 1392

تولید امنیت ،مسوولیت و خالقیت  -زمینهها رشد فرهنگی جامعه ایران را فراهم سازد.
آنچه در ادامه میآید ذکر برخی دسگاورددسگاوردها و اقدامات انجامشدن توسط دولت
یازدهم و همچنین برنامه دولت دوازدهم در بتش فرهنگ است.
 .4-2دستاورددستاوردهای دولت یازدهم
دولت تدبیر و امید با محوریت شش ایدن اساسی در حوزن فرهنگ عمل کردن است .این
شش ایدن عبارتاند از:
 .1ارتقا رویکرد نهادها فرهنگی از فعالیتمحور به اثربتشی؛
 .2تلییر نگرشها دینی جامعه از ظاهر به معنا و از باید به باور و از تبلیغ به تعمیق؛
 .3بازتعری

جایگان ،رسالت و روابط ساخگار

نهادها

عالی و اجرایی بتش

فرهنگ و ارتباطات؛
 .4افزایش نقش مشارکت مردم و نهادها مدنی در فعالیتها و تصمیمگیر ها
فرهنگی؛
 .5گسگرش تولیدات فرهنگی مطابق با نیازسنجی ،محیطشناسی و اهدا
فرهنگی؛
 .6اسگفادن حداکثر و غیرانحصار از ابزارها و فناور ها ارتباطی.

126

نظام

برنامههای فرهنگی

مهمترین حاصل عملکرد دولت یازدهم با محوریت ایدنها فوق ،تحقق محورها زیر
بودن است:
توسعه فعالیتها قرآنی؛
بهرسمیتشناخگن تشکلها

فرهنگی و هنر

و اسگقالل آنها ،برا

نمونه

بازگشایی خانه سینما ،حل اخگالفات چندین ساله اهالی سینما و ایجاد روحیه وفاق
در این جم ؛
تقویت اقگصاد هنر (افزایش بیسابقه فروش سینما ایران ،افزایش تعداد کنسرتها
و تقویت اقگصاد موسیقی ،و)...؛
اهگمام به صیانت و تقویت هویت ملی و انسجام اجگماعی با بهرنگیر

از

ظرفیتها فرهنگی و هنر اقوام و تالش برا زمینهساز شرایط ازم برا
صیانت از زبانها قومی؛
حمایت از آزاد بیان و خالقیت فرهنگی و هنر و فراهمکردن فضا آزاد
رسانهها و اشکال متگل

بیان فرهنگی؛

تقویت و گسگرش زبان فارسی در خارج از کشور؛
شفا ساز یارانهها پرداخگی به مطبوعات و نشر از طریق پایگان اطالعرسانی
اینگرنگی؛
تدوین آییننامهها اجرایی قانون انگشار و دسگرسی آزادانه به اطالعات؛
احیا ارکسگر سمفونیق و ارکسگر ملی ایران؛
حمایت از حضور فرهنگ در فضا مجاز ؛
کاسگن از نظارت و ممیز سلیقها در نشر کگاب؛
تقویت تشکلها فرهنگی ،علمی  ،هنر و دینی؛
برنامهها و فعالیتها دولت یازدهم در زمینه فرهنگ ،هنر و رسانه بر شش سیاست کلی

برنامه دولت دوازدهم

مبگنی بودن است و دولت دوازدهم نیز کماکان بر این سیاستها تکیه خواهد کرد زیرا
جهتگیر ناشی از کاربست این سیاستها را درست دانسگه و ضرورت تداوم عمل بر
مبنا آنها در آیندن را نیز درست میداند.
 .4-2-1سیاست همبستگی و تنوع فرهنگی

سیاست همبسگگی و تنوع فرهنگی برآمدن از اصول مصر در قانون اساسی جمهور
اسالمی ایران و از ضرورتها سیاستگذار و مدیریت فرهنگی در جامعه چندقومی،
چندزبانی و دارا تنوع فرهنگی ایران است .این سیاست با محوریت سه مفهوم زیر اجرا
میشود.
اقگدار فرهنگ ملی :احساس هویت مشگرک در میان تمام ایرانیان؛
تمایز فرهنگی :حق مگفاوتبودن و مگمایززیسگن برا تمامی هویتها فرهنگی
فرو ملی؛
تعاون فرهنگی :توانمندساز

هویتها

فرهنگی برا

همکار

در چارچوب

فرهنگ ملی.
 .4-2-2سیاست فرهنگ دینی و دینِ فرهنگی

جامعه ایران عمیقاً دینی است و بنیانها نظم اجگماعی تا حد زیاد و در عرصهها
متگل

بر مبانی دینی اسگوار است .بنیان ماندگار دین در جامعه ایرانی ،رسوخ آن در

ایهها عمیق فرهنگی است و تداوم آن نیز به ادامهدادن رویکرد فرهنگی به دین و
اولویتدادن به دین فرهنگی در مقابل سایر رویکردها به دین بسگگی دارد .این سیاست بر
بنیان محورها زیر اجرایی میشود.
اعگال معرفت دینی مبگنی بر قرآن کریم و سنت صحیح نبو و وایی و با تکیه بر
تقویت سنت دینپژوهی؛
مقابله با عوامفریبی ،عوامزدگی ،ترویج خرافات و بهرنبردار ها
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عواط

دینی؛

 .4-2-3سیاست ایران فرهنگی و فرهنگ ایرانی

ایران عالون بر آنکه موجودیگی سیاسی و ژئوپلگیکی است ،ماهیگی فرهنگی – تمدنی دارد و
در گسگرن وسیعی از کشورها منطقه و جهان ،این موجودیت قابل لمز و مشاهدن است.
بتشی از قدرت نرم ایران نیز به میزان پذیرش و توسعه این ماهیت فرهنگی –تمدنی بسگگی
دارد .جمهور اسالمی ایران برا تضمین مناف ملی و داشگن تعامل سازندن و باثبات با
کشورها منطقه و جهان ،باید بر ارائه تصویر فرهنگی و جذاب از خود مگمرکز شود .این
رویکرد با اتکا به محورها زیر دنبال خواهد شد.
گسگرش مبادات فرهنگی بین کشورها فارسیزبان؛
تعمیق تعامل با ایرانیان مهاجر و تأمین نیازها فرهنگی آنان؛
اهگمام به شناسایی و عزیزداشگن میراث فرهنگی ماد و معنو در میان عموم
مردم؛
تأکید بر هویت ایرانی-فارسی در تعامالت با کشورها منطقه بااخص در منطقه
افلانسگان و آسیا میانه؛
تداوم سیاست وحدت اسالمی بدون هر گونه تأکید بر افگراقها فرقها .
 .4-2-4سیاست فرهنگ جهانی و جهان فرهنگی

جهان امروز بهواسطه سیطرن ابزارها تولید نمادها و مگون ،شدت تولید فرهنگی و هنر  ،و
قدرت نرم ناشی از جذابیت فرهنگی ،به شدت تحت تأثیر فرهنگ جهانیشدن و جهانها
فرهنگی است .تأمین مناف ملی جمهور اسالمی ایران و داشگن تعامل سازندن با جهان
نیازمند رویکرد باز و در عین حال انگقاد نسبت به فرهنگ جهانی و جهان فرهنگی است.
این رویکرد با محوریت ایدنها زیر در دولت دوازدهم دنبال خواهد شد.

برنامه دولت دوازدهم

گسگرش همکار ها فرهنگی ،آموزشی و پژوهشی در سطح جهان با اولویت
کشورها منطقه؛
ارتقا دیپلماسی فرهنگی و تمرکز بر سطو عالی نهادها بینالمللی فرهنگی و
حوزنها جهانی فرهنگ؛
تأمین زیرساختها و ارتقا توان سیاحت فرهنگی برا ایرانیان و گردشگران
جهانی؛
توسعه روابط «مردم-با-مردم» با کشورها متگل

جهان؛

تالش برا حضور در اقگصاد جهانی فرهنگ؛
حمایت از حضور جهانی محصوات و شتصیتها فرهنگی ایران.
 .4-2-5سیاست فرهنگ رسانهای و رسانش فرهنگی

جهان امروز شاهد انفجار کمیت و کیفیت رسانههاست و ایران امروز نیز به شدت مگأثر از
رسانهها و ظرفیتها رسانش فرهنگی است .دولت دوازدهم در ادامه سیاستها دولت
یازدهم ،با محوریت ایدنها زیر سیاست رسانها در حوزن فرهنگ را دنبال خواهد کرد.
تأمین جایگان مسگقل برا توسعه ارتباطات در برنامة توسعه اقگصاد و اجگماعی؛
تلییر قانون مطبوعات و ایجاد «نظام جام رسانها »؛
تقویت سواد رسانها ؛
حمایت از توسعه رسانهها فضا مجاز .
 .4-3اصول و برنامههای فرهنگی دولت دوازدهم
برنامهها فرهنگی پیشنهاد برا دولت دوازدهم از پنج سیاسگی که تشریح شد تبعیت
میکند .این برنامهها همچنین مبگنی بر اصولی است که در ادامه تشریح میشود .برنامهها
فرهنگی در ادامه و پز از معرفی اصول حاکم بر آنها تشریح شدن است .برنامهها
فرهنگی دولت دوازدهم از اصول زیر پیرو خواهد کرد:
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واگذار اغل تصد ها اجرایی بتش فرهنگ به بتشها غیردولگی؛
حذ

قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیلگر؛

اصال و گسگرش آموزشها فرهنگی و هنر رسمی و غیررسمی؛
توسعه فضاها فرهنگی مگناس

با نیازمند ها کشور؛

انجام پژوهشها بنیاد و کاربرد برا بهبود سیاستگذار فرهنگی؛
توسعه صنای خالقه و فرهنگی و تقویت اقگصاد فرهنگ؛
ارائه تسهیالت قانونی ،مالی و اعگبار برا تولید ،توزی و صادرات محصوات
فرهنگی؛
حمایت از گسگرش بنگانها اقگصاد در بتش فرهنگ؛
کاهش عوارض بازرگانی از واردات تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بتش
فرهنگ؛
حذ

مالیات از تولیدات فرهنگی؛

حمایت از تأسیز و فعالیت مرسسات خصوصی فرهنگی و هنر ؛
افزایش مشارکت صنو

و تشکلها

فرهنگی در سیاستگذار

و

مقرراتگذار .
 .4-3-1برنامههای فرهنگی

برنامهها فرهنگی پیشنهاد برا دولت دوازدهم ،مبگنی بر پنج سیاست کلی و اصول
حاکم بر برنامهها فرهنگی دولت ،به شر زیر خواهد بود.
 .4-3-1-1مردمیکردن فرهنگ و هنر

سایه قدرت سیاسی بر سر هنرها متگل

سنگینی میکند .تواتر ،سینما و هنرها تجسمی

در صورتی خالق خواهند بود که هنر سفارشی ،گلتانها

و هنرِ دولتساخگه نباشند.

برنامه دولت دوازدهم

هنرمندان مسگقل قربانی اصلی هنر تحت فشار قدرت سیاسی هسگند .هنر دولتساخگه بیاعگنا
به خواست و ارادن مردم است و همه امور اصلی هنر و هنرمند در دست دولت و دولگمردان
قرار دارد.
دولت یازدهم تالش کرد تا سایه دولت بر هنر و فرهنگ را سبق سازد ،و برنامه دولت
دوازدهم نیز آشگی مردم با هنر و هنرمندان با مردم خواهد بود .رونق بازار کس وکار
هنرها تجسمی ،بهویژن سینما در دورن نتست دولت تدبیر و امید ،آشگی مردم با رشگهها
متگلفی را موج

شدن است .این حرکت پرشگاب در دولت دوازدهم ادامه دادن میشود.

دخالت دولت در عرصه فرهنگ و هنر دخالگی حداقلی ولی حمایتگرانه خواهد بود تا
ضمن کمق به رونق اقگصاد پویا فرهنگ و هنر ،بتشها غیرتجار حوزن فرهنگ و
هنر که باید با حمایت دولگی از آنها صیانت شود ،آسی

نبینند .اقدامها زیر در راسگا

برنامه «مردمیکردن فرهنگ و هنر» انجام خواهد شد:
حمایت همهجانبه از بتش خصوصی و مردمی برا

در

سرمایهگذار

زیرساختها اعم از سالنها سینما ،تواترها کوچق و بزرگ و نگارخانهها؛
حمایت پز از تولید به جا تولیدات سفارشی؛
حمایت از شرکتها و مرسسات خصوصی در عرصهها متگل

فرآیند تولید و

توزی و نمایش آثار فرهنگی و هنر ؛
کاهش دستاندازها موجود بر سر ران تولید آفرینشها هنر و شگابدادن به
روند کاهش تعداد مجوزها و پروانههایی که مان از تولید در عرصهها متگل
میشود؛
تقویت اصنا  ،انجمنها و واگذار هر چه بیشگر مدیریت فرهنگی به آنها؛
اخگصاص اجبار درصد از بودجهها دسگگانها دولگی و نهادها عمومی به
خرید آثار هنر از هنرمندان رشگهها متگل ؛
شگاببتشی به نهضت تولید در رشگهها متگل
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باارفگن سرانه مصر

کااها فرهنگی در کل کشور؛

دسگرسی ایهها متگل

اجگماعی به تولیدات فرهنگی فاخر مانند جشنوارنها،

نمایشها فاخر ،نمایشگانها و آثار برجسگه و ارزشمند هنر ؛
تأسیز سالنها چندمنظورن ،موزنها و نگارخانهها در شهرها و شهرسگانها
متگل ؛
افزایش اسگفادن عمومی از سالنها ،آمفیتاترها و امکاناتی که در سراسرکشور
بهوسیله دسگگانها و وزراتتانهها متگل

با بودجه عمومی ساخگه شدن ،ولی تنها

برا اجرا همایشها و برنامهها ویژن در مدتی کوتان در سال مورد اسگفادن قرار
میگیرد.
 .4-3-1-2تمرکززدایی فرهنگی و سهیمکردن مقامات محلی در اداره امور فرهنگی

نظام ادار ایران تمرکزگرا و دولتمحور است .واگذار اخگیارات اندک به اسگانداران در
دولت گذشگه که به نام تمرکززدایی انجام شد ،تنها فرآیند ناقص برا تراکمزدایی
(واگذار

اخگیارات دولت از تهران به نمایندگان خود دولت در اسگانها) بودن است.

تمرکززدایی فرآیند است که به موج
عمومی غیردولگی و اصنا

آن دولت اخگیارات خود را داوطلبانه به نهادها

و بتش خصوصی واگذار میکند.

زمینه واگذار اخگیارات و تمرکززدایی در دولت یازدهم تا حدود ایجاد شدن است و
دولت دوازدهم این برنامه را با شگاب بیشگر ادامه خواهد داد .تمرکززدایی ،عدالت فرهنگی
را هم در پی خواهد داشت .شعار اصلی این فرآیند آن است که «ایران تنها تهران نیست».
اقدامها زیر برا تحقق این برنامه انجام خواهد شد:
سهیمکردن شوراها شهر و روسگا در سیاستگذار ها فرهنگی؛
واگذار عادانه زیرساختهایی که در اخگیار دولت است ،مانند سالنها سینما،
مجگم ها فرهنگی ،نگارخانهها و ...به بتشها غیردولگی؛
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کمق به بتشها فرهنگی شهردار ها و بهکارگیر ظرفیت شوراها شهر و
روسگا برا اجرا برنامهها فرهنگی؛
واگذار ادارن موزنها و بناها تاریتی به شهردار ها و کمق مالی دولت به
آنها جهت بازساز  ،مرمت و اسگفادن بهینه از این امکانات؛
تشکیل صندوقها اسگانی حمایت از هنرمندان جهت خرید آثار هنر و حمایت
از هنرمندان رشگهها متگل

اسگانی .بتش از بودجه این صندوق توسط دولت و

بتشی از آن از درصد از بودجهها جار اسگانها تامین میشود .شورا هنر
اسگان بر چگونگی هزینهکردن این صندوق نظارت خواهد کرد.
برگزار جشنوارنها مگناس
دبیرخانه دائمی برا

با ظرفیتها هر شهر (ساانهها و دوساانهها) با

شهرسگانها

مهم با همکار

دولت ،شورا

شهر،

شهردار ها و سازمانها مردمنهاد.
 .4-3-1-3حمایت از خالقیتها و آفرینشهای هنری در رشتههای مختلف

به جا حمایت ناعادانه ،گزینشی و تبعیضآمیز و دولگیکردن هنر ،رابطه دولت و هنر
هوشمندانه و به منظور ایجاد زمینهها ازم برا خالقیت و نوآور در رشگهها متگل
خواهد بود .اقدامها زیر بدین منظور انجام خواهد شد:
بازنگر و بهروزرسانی قانون حمایت از حقوق مرلفان ،مصنفان و هنرمندان؛
هزینهکردن  1درصد از هزینهها ساختوسازها دولگی ،برجساز و انبونساز
در بتش فرهنگ و هنر و تاسیز صندوق ملی حمایت از هنر از محل درآمدها
همین امر؛
نظارت بر همه خریدها بهوسیله شورایی مرک
متگل

از منگتبین هنرمندان رشگهها

و نمایندگان دولت؛

حمایت از حراجیها هنر و تشویق بتش خصوصی و مجموعهداران و مردم
برا خرید آثار هنر ؛
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کسر مالیاتها خریداران آثار هنر  ،کمقکنندگان به صندوق حمایت از هنر،
و پشگیبانان برنامهها فرهنگی ،دینی؛
ضرورت کمق مالی تلویزیون به صنعت سینما و ساماندهی ارتباط بین سینما و
تلویزیون؛
حمایت از نمایشها خیابانی ،کوچق و قابل اجرا در شهرها متگل .
 .4-3-1-4تقویت آموزشهای هنری و کتابخوانی

دولت دوازدهم با عنایت به نقشی که توسعه هنر میتواند در افزایش سالمت اجگماعی،
خالقیت ،ارتقا معنویت و فرهیتگگی جامعه داشگه باشد ،از تقویت آموزشها هنر و
کگابتوانی حمایت میکند .آموزش تضمینکنندن آیندن فرهنگی و هنر کشور است.
اقدامها مدنظر در این این عرصه به شر زیر است:
سیاست تشویقی برا تأسیز آموزشگانها هنر در سراسر کشور؛
تقویت مدرسه ملی سینما ایران به عنوان مهمترین مرکز کارگاهی سینمایی در
منطقه و جهان اسالم؛
همکار

با وزارت آموزش و پرورش در زمینه آموزش هنر در مدارس و

آشناکردن دانشآموزان با رشگهها متگل

هنر در دوران ابگدایی و راهنمایی؛

تقویت کگابتانهها شهر و روسگایی و افزایش ساعت کار کگابتانهها عمومی؛
رانانداز کگابتانهها سیار؛
حل مشکالت عرصه نشر و معقولکردن فرایند ممیز نشر؛
 .4-3-1-5حمایت از هنرمندان و نامآوران عرصه فرهنگ

هنرمندان علیرغم ارائه خدمات اجگماعی گسگردن کماکان از جایگان مناسبی برخوردار
نیسگند و به دلیل ضع ها اقگصاد فرهنگ ،به مشکالت اقگصاد و معیشگی دچار هسگند و
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ازم است از ایشان حمایت شود .اقدامها زیر در این راسگا انجام خواهد شد:
تعری

حقوقی جایگان هنرمند به عنوان موقعیت اجگماعی برخوردار از حقوق

اجگماعی و مزایا در خور برا رف مشکالت معیشگی (بیمه ،بازنشسگگی و)...؛
حمایتها ازم و درخور از پیشکسوتان ،بزرگان فرهنگ و هنر و نویسندگان
برجسگه و نامآوران عرصه فرهنگ؛
تقویت صندوق حمایت از هنرمندان و فرهنگیان (ادیبان ،شاعران ،نویسندگان،
اساتید برجسگه و صاح نام)؛
حل مشکل بیمه تأمین اجگماعی و بیمه مناس

برا

بیمار ها

خاص کلیه

هنرمندان؛
 .4-3-1-6ارائه الیحه قانون خط مشی ،نحوه اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران

پس از بازنگری در اصل  175قانون اساسی در ساال  ،1368تغییارات اساسای در نحاوه اداره
سازمان صدا و سیما ایجاد شد که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1شورای سرپرستی منحل و تمرکز در مدیریت سازمان ایجاد شد؛
 .2نصب و عزل رئیس صدا و سیما از صالحیتهای مقام رهبری شناخته شد؛
 .3مسؤلیت نظارت بر سازمان به عهده شورایی مرکب از نمایندگان سه قوه گذاشته شد؛
 .4تعیین خطمشی سازمان به تصویب قانون جدید واگذار شد؛
 .5تعیین ترتیب اداره سازمان به تصویب قانون جدید واگذار شد؛
 .6تعیین نحوه نظارت بر سازمان به تصویب قانون جدید واگذار شد.
رهبر معظم انقالب در راستای عمل به اصل مذکور ،نخستین رئیس سازمان را منصوب فرموده
و شورایی تحت عنوان «شورای سیاستگذاری» نیز تشکیلدادند تا سیاستهایکالن ساازمان را
تعیین کند .اعضای این شورا از سوی رهبری منصوب شدند.
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نمایندگان مجلس شورای اسالمی در سال در سال « 1369طرح قاانون نحاوه اجارای اصال
 175قانون اساسی در بخش نظارت» را تقدیم مجلس کردند .این طرح قانونی با بحثهای بسیار
جدی در مجلس تصویب شد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت .موضوع با اصرار مجلس بر
مصوبه خود ،به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سرانجام «قانون نحوه اجارای اصال 175
قانون اساسی در بخش نظارت» در سال  1370در مجمع تعیین تکلیف شد.
بدین ترتیب ،پس از ایجاد شورای نظارت در  ،1370عمالً دو شورا بر سازمان نظارت میکردند:
شورای سیاستگذاری منصوب از سوی مقام معظم رهبری که ناظر بر سیاستهای کاالن باود و
شورای نظارت مرکب از نمایندگان قوای سهگانه با وظایف و اختیارات نظارتی مبهم.
رهبر معظم انقالب به دلیل خاالء قاانونی در نحاوه اداره ساازمان و باویژه حادود وظاایف و
اخاتایاارات رئیس ساازماان و در نتیجه ،بروز مسایل و مشکالت قانونی در نحاوه اداره ساازمان
صدا و سیما ،در سال  1373به درخواست رئیس وقت سازمان ،شاورای سیاساتگذاری را منحال
نمودند و اجرای وظایف شورای سرپرستی سابق را به طور موقت بر عهده رئیس سازمان قرار دادند.
رئیس وقت سازمان در تاریخ  1373/2/21از مقام معظم رهبری تقاضای انتقال کلیه وظاایف
قانونی شورا به رئیس سازمان را نمودند و رهبری نیز در تاریخ  1373/5/9پاسخ دادند« :تاا وقتای

تکلیف این کار به طور قطعی معیننشدهاست ،رئیس سازمان وظایف قانونی شورای سرپرستی سابق
را عهدهدار گردد».
با توجه به گذشت بیش از بیست و دو سال از این واگذاری و بروز آسیبهای متعدد و کالن در
نحوه اداره سازمان صدا و سیما از جمله ،تمرکز وظایف و اختیارات متعارض اجرایی و نظاارتی در
سازمان ،نبود حدود محتوایی روشن بارای برناماهها ،خلاط کارویژههاای رادیاو و تلویزیونهاای
عمومی و تجاری ،ابهام در پاسخگویی سازمان و ناکارآمدی شورای نظارت ،بالاجرا ماندن برخای
وظایف نظارتی شورای سرپرستی و بروز مستمر مسایل و معضالت مرتبط با طوالنیشادن روناد
تعیین تکلیف قطعی وظایف واگذار شده  -که ارائه طرحهای قانونی متعدد ،از جملاه ،ارائاه چهاار
طرح قانونی به مجلس شورای اسالمی در فاصاله ساالهای  1390تاا  ،1394مؤیاد وجاود ایان
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مسایل و معضالت است  -رفع ایان خاالء قاانونی و پاساخ باه ایان مساایل معضاالت اماری
اجتنابناپذیر است.
دولت دوازدهم الیحه «قانون خط مشای ،نحاوه اداره و نظاارت بار ساازمان صادا و سایمای
جمهوری اسالمی ایران» را که در دولت یازدهم تدوین شده به مجلس ارائه کرده و با تمام تاوان
برای تصویب آن تالش خواهد کرد .این الیحه با بررسی همهجانبه و آسیبشناسی وضع موجود،
و با لاحااظکاردن طرح اداره ساازماان صادا و سیمای جمهوری اساالمی ایاران  ،1387طارح
اداره صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  ،1390طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اساالمی
ایران  ،1391طرح واگذاری مدیریتی شبکههای ورزشی صداوسیما  1393و طارح یاک فاوریتی
اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما  ،1394همچنین با توجاه باه تحاوالت راهباردی ،فناوراناه،
مدیریتی ،سازمانی و ایجاد فضای رقابتی در سطوح بینالمللی و منطقهای در حاوزه اداره رادیاو و
تلویزیون ،تهیه شده است.
این الیحه با توجه به تصریح اصل  175قانون اساسی باه اینکاه «خاط مشای و ترتیاب ادارة
سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند» هر سه حوزه مذکور را مورد توجه قرار داده است و
عنوان آن نیز با توجه به این تصریح قانونی انتخاب شده اسات .ترسایم خاط مشای متناساب باا
شرایط و نیازهای روز برای سازمان ،ارائه راهکارهایی برای حل مشکل تمرکز در سیاساتگذاری،
مدیریت و اجرا و نظاارت بار ساازمان ،رفاع انحصاار و تکصادایی در حاوزه پخشهاای رادیاو
تلویزیونی ،رفع خالء قواعد ناظر بر حدود محتوایی برنامهها ،تفکیک بین کارویژههاای عماومی و
تجاری سازمان ،پیشبینی سازکاری برای تنظیم مقررات انواع پخشهای رادیو و تلویزیونی ،رفاع
ابهام از نحوه تأمین بودجه و منابع مالی سازمان ،رفع ابهام از وظایف و اختیارات شورای نظارت و
نهایتاً از پاسخگویی سازمان از مهمترین ویژگیهای این پیشنویس است.
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 .5-1مقدمه
دولت یازدهم علیرغم مواجهبودن با میراث اقگصاد

نامناس

گذشگه ،تحریمها و

مذاکرات هسگها  ،تنشها موجود در منطقه و شرایط امنیگی خاص در همسایگی کشور،
اقدامات قابل مالحظها در زمینه اجگماعی نیز انجام دادن است که در ادامه به صورت
متگصر تشریح میشود.
سیاستها ،برنامهها و اقدامات دولت یازدهم بر اصولی بنا شدن که به هنگام انگتابات
سال  1392در برنامه رئیزجمهور به ملت ایران ارائه شدن بود .این اصول نیز در ادامه به
اخگصار تشریح خواهد شد .آخرین قسمت از این بتش نیز به تشریح رئوس برنامهها
اجگماعی دولت دوازدهم اخگصاص یافگه است.
 .5-2اصول اقدامات اجتماعی دولت یازدهم
دولت یازدهم کلیه اقدامات اجگماعی خود در عرصهها متگل

را بر مبنا اصولی که به

اخگصاص در ادامه تشریح شدن انجام دادن است .این اصول در دولت دوازدهم نیز مبنا کار
خواهند بود و برنامههایی که در ادامه تشریح میشود ،بر مبنا همین اصول و اهدا

ناشی

از آنها تنظیم شدناند.
برداشگی چندبعد

و مگکثر از مفهوم توسعه و توجه اساسی به مقوله توسعه

اجگماعی همگام با توسعه سایر حوزنها؛
فراهمآوردن اسباب و لوازم مشارکت هر چه بیشگر مردم در فرایندها اقگصاد ،
اجگماعی ،فرهنگی و سیاسی؛
توجه به تبیین ،تشریح و نهادینهکردن حقوق شهروند ؛
تقویت اعگماد و سرمایه اجگماعی؛
ارتقا کیفیت حکمرانی به عنوان اصلیترین عامل ایجاد اعگماد در بین مردم؛
شفا ساز عملکردها دولت و سایر نهادها برا جل اعگماد مردم؛
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مقابله با آسی ها اجگماعی؛
ضرورت تقویت نهاد خانوادن و ممانعت از تضعی

این نهاد و اثرگذار منفی

مگلیرها اجگماعی و اقگصاد بر عملکرد درست نهاد خانوادن؛
باور به ضرورت برقرار عدالت جنسیگی و افزایش مشارکت زنان در ادارن همه
امور جامعه؛
تعهد به ارتقا

همهجانبه کیفیت زندگی ایرانیان به عنوان پیششرط تقویت

رضایت و اعگماد اجگماعی؛
بهرسمیتشناخگن تکثر قومی ،زبانی ،دینی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجگماعی و
جلرافیایی جامعه ایران و ضرورت برقرار

عدالت و رعایت حقوق همه

شهروندان؛
بهرسمیتشناخگن و احگرامنهادن به هر دو هویت ایرانی و اسالمیِ جامعه ایرانی؛
ضرورت ارتقا

کیفیت حکمرانی و اصال عملکرد دولت به منظور افزایش

ظرفیتها زندگی اخالقی در جامعه ایرانی؛
تقویت مسوولیتپذیر

اجگماعی به صورت فرد

و از طریق اصالحاتی که

شهروندان را مسوولیتپذیر میسازد؛
برنامهریز و تتصیص اعگبارات با هد

کاسگن از تفاوت سطح اسگانها در میزان

توسعه انسانی؛
ضرورت بازنگر در ساخگارها و فرایندها نظام آموزشی کشور؛
ضرورت بازنگر در ساخگارها و فرایندها نظام سالمت کشور؛
باابردن سهم آموزش و بهداشت از بودجه دولگی ،در راسگا عدالت و ارتقا
کیفیت آموزش و بهداشت؛
ضرورت تقویت سازمانها مردمنهاد و گرونها مردمی.
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 .5-3دستاورددستاوردهای اجتماعی دولت یازدهم
دولت یازدهم چندین برنامه اجگماعی را به اجرا درآوردن که مهمترین آنها در ادامه به
اخگصار تشریح میشود.
 .5-3-1اجرایی شدن طرح نظام چند الیه تامین اجتماعی

اجرا قانون نظام چندایه رفان و تأمین اجگماعی آرزو دیرینه کارشناسان رفان و تأمین
اجگماعی کشور بودن است .دولت برا اجرا این قانون از ایه نتست آغاز کردن و پز از
قری

دو سال بررسی و تالش برا تأمین مناب مالی اجرا آن ،در راسگا تحقق اهدا

ایه نتست این قانون ،از ابگدا سال  96به خانوارها یق نفرن  950هزار ریال ،دو نفرن
یق میلیون و هشگصد و نود هزار ریال ،سه نفرن دو میلیون و پانصد و سی هزار ریال ،چهار
نفرن سه میلیون و سیصد و هفگاد هزار ریال و پنج نفرن و بیشگر سه میلیون و ششصد و پنجان
هزار ریال پرداخت میشود .این رقم عالون بر یارانه  45هزار تومانی است که در راسگا
قانون هدفمندساز یارانهها به این افراد پرداخت میشود.
دو میلیون تن از نیازمندان ،سالمندان ،زنان سرپرست خانوار و معلوان از مزایا این
طر اسگفادن میکنند و بار مالی آن چهار هزار میلیارد تومان در سال است.
 .5-3-2افزایش حقوق بازنشستگان

همسانساز حقوق بازنشسگگان با شاغلین در فرآیند پنجساله از اقدامات دولت یازدهم
است و در اولین سال اجرا آن در سال  1396حقوق بازنشسگگانی که کمگر از دو میلیون
تومان حقوق میگیرند افزایش خواهد یافت.
 .5-3-3اجرای طرح تحول سالمت

طر تحول سالمت مهمترین و هزینهبردارترین اقدام اجگماعی دولت یازدهم بودن که در
اوج کمبود مناب و مشکالت ناشی از فشارها خارجی بر کشور ،اجرا شدن است .آمارها
نشان میدهد اجرا این طر حداقل سالیانه  10هزار میلیارد تومان پرداخگى از جی

مردم
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را در حوزن بهداشت و درمان کاهش دادن است.
ایران در گذشگه رتبه  159در جهان را از نظر میزان پرداخگى از جی

مردم داشگه و در

سهم بودجه دولگی از کل مناب تأمینکنندن سالمت در جایگان  153جهان بودن است و تا
سال  2010سهم پرداخگی مردم  50تا  58درصد بودن و جزو  37کشور قرار داشت که
پرداخگی مردم باا  50درصد بود.
گزارشها بانق مرکز نشان میدهد بر اساس قیمتها ثابت (بدون لحاظ کردن
تورم) در سال  ،90بااترین بودجه صر

سالمت شدن و در سال  93و سال اول طر تحول

سالمت به قیمت ثابت از سال  90و  89کمتر هزینه شدن و سال  94مشابه سال  90هزینه
صر

شدن است .این بدان معناست که با حفظ هزینهها – بر اساس قیمتها ثابت – نظام

بهداشت و درمان به سمت عدالت بیشگر حرکت کردن است.
 56درصد از مناب طر تحول سالمت برا کاهش پرداخگی از جی
جهت افزایش زیرساختها و  19.9درصد صر

مردم 24 ،درصد

کارکنان پزشق و غیرپزشق شدن است.

همچنین با اجرا طر  ،درصد بیمهشدگانی که از نظر مالی بیبضاعت بودناند افزایش یافگه
است .پیش از اجرا طر تحول  18درصد پزشکان مگتصص تمام وقت بودند؛ ولی تا
سال  95این رقم به  50.5درصد رسیدن است.
 .5-3-4اجرای بیمه سالمت فراگیر

حق هر ایرانی است که از خدمات بیمه سالمت برخوردار باشد .این حق سالها محقق نشدن
بود؛ تا اینکه در دولت یازدهم و در کنار طر تحول نظام سالمت ،پوشش بیمه فراگیر برا
 11میلیون ایرانی محقق گردید .بررسی نشان میدهند بنیش از  85درصند کسنانی کنه زینر
پوشش بیمه سالمت قرار گرفگهاند ،افراد مگعلق به آسی پذیرترین اقشار جامعه و بسنیار
از آنها ساکن در حاشیه شهرها هسگند .این اقدام گامی بزرگ به سمت کناهش هزیننهها
زندگی و مقابله با سقوط افراد به زیر خط فقر بودن است .بررسیها نشان منیداد هزیننهها
درمان پیش از اجرا طر تحول سالمت و بیمه سالمت فراگیر ،سالیانه  7درصد از جامعنه
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را زیر خط فقر میبرد.
 .5-4برنامههای اجتماعی دولت دوازدهم
برنامهها اجگماعی دولت دوازدهم با محوریت «مقابله با آسی ها اجگماعی» طراحی شدن
است؛ اما برنامهها زیر نیز در اولویت قرار دارند.
 .5-4-1مدیریت آسیبهای اجتماعی

میزان آسی ها اجگماعی به حد نگرانکنندنا رسیدن است و اهمیت آن به اندازنا است
که از پاییز سال  1395مقام معظم رهبر

شتصاً جلساتی را برا

بررسی وضعیت

آسی ها اجگماعی تشکیل دادن و موضوع را پیگیر میکنند .تقسیم کار ملی در این
اجگماعی کشور نیز نقش هماهنگکنندن در زمینه مقابله با

زمینه انجام شدن و شورا

آسی ها را بر عهدن گرفگه است.
مقابله با آسی ها

اجگماعی نیازمند اقداماتی است که در گذشگه با محوریت

فعالیتها زیر انجام شدن ،اما نگایج مطلوب حاصل نشدن است.
 .1آموزش مهارتها زندگی و مهارتها مقابله با مشکالت و بحرانها ،آموزش
حقوق شهروند و قانونمدار به همه اقشار جامعه علیالتصوص افراد در معرض
آسی ؛
 .2پیشگیر اولیه از بروز آسی ها اجگماعی از طریق اصال برنامهها آموزشی و
پرورشی در بین دانشآموزان و دانشجویان ،مگناس با آسی ها شای موجود؛
 .3تقویت سازمانها مردمنهاد فعال در زمینه آسی ها و مشکالت اجگماعی ،بهویژن
تشکلها مردمی در سطح محلهها ،مدارس ،دانشگانها ،محیطها کار و سایر
اجگماعها محلی؛
 .4اجرا برنامه آموزش مهارتها زندگی و مقابله با مشکالت ،با هد

پیشگیر از

آسی ها اجگماعی و روانی در مراکز آموزشی و تربیگی رسمی و عالی؛
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 .5توسعه و تقویت مراکز مداخله در بحرانها
(اوژانزها اجگماعی) با هد

فرد  ،خانودگی ،اجگماعی

حمایت و ارائه خدمات تتصصی و به موق به

افراد با مشکالتی از قبیل کودکآزار  ،همسرآزار  ،اقدام به خودکشی ،فرار از
منزل ،انحرافات اخالقی ،زنان آسی دیدن اجگماعی ،زوجین مگقاضی طالق ،افراد
دارا اخگالل هویت جنسی؛
 .6تقویت و گسگرش مراکز مداخالت خانوادن درمانی به منظور کاهش طالق،
 .7گسگرش خدمات مددکار اجگماعی و روانشناسی در مراکز نیرو انگظامی و
اسگفادن از نظرات این مگتصصان در صدور احکام و تعیین نوع

قضایی ،با هد

مجازاتها و ایجاد مصالحه بین شاکی و مگشاکی بویژن در زمینه جرایم جوانان و
نوجوانان؛
 .8شناسایی مناطق و کانونها آسی زا و انجام مداخالت اجگماعی ،روانی؛
 .9فراهمکردن زمینه پذیرش افراد آسی دیدن اجگماعی در خانوادن و جامعه با هد
بازگشت آنها به زندگی مناس

و سالم از طریق اطالعرسانی مناس

و تصوی

قوانین مورد نیاز؛
 .10همسویی و تقویت فعالیتها دسگگانها اجرایی جهت ساماندهی و توانمندساز
آسی دیدگان اجگماعی؛
 .11تقویت نقش وسایل ارتباط جمعی در زمینه پیشگیر از مشکالت ،انحرافات و
آسی ها روانی -اجگماعی.
همه اقداماتی که در چارچوب  11محور فوق هسگند در سه دهه گذشگه کموبیش بهکار
بسگه شدناند؛ اما آسی ها
زمینهساز آسی ها
برنامهها

اقگصاد

اجگماعی به دو علت باز هم افزایش یافگهاند .اول ،عوامل

اجگماعی نظیر عوامل اقگصاد  ،بیکار

و فقر چنانکه در بتش

تشریح شد ،اثر تشدیدکنندن بر آسی ها داشگهاند .دوم ،ایدنها و

رویهها مدیریت آسی ها اجگماعی مشکل داشگه و باعث کاهش کیفیت سیاستگذار
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و اجرا در این بتش شدن است« .برنامه مدیریت آسی ها اجگماعی» در دولت دوازدهم به
صورت زیر دنبال خواهد شد.
 .5-4-1-1برنامه مدیریت آسیبهای اجتماعی

برنامه مدیریت آسی ها اجگماعی بر مبنا سه ایدن اصلی شکل گرفگه است:
 .1ایدن کاهش آسی ها
جلوگیر

اجگماعی کفایت نمیکند .مگمرکزشدن بر کاهش و

از بروز آسی ها به دلیل اینکه سطحی از آسی ها هموارن وجود

خواهد داشت ،کافی نیست و باید در کنار تالش برا کاهش آسی ها ،حمایت
اجگماعی از قربانیان آسی ها اجگماعی را مدنظر داشت؛
 .2آسی ها اجگماعی را نمیتوان فقط با سیاستگذار و اقدام ملی رف کرد ،بلکه
مداخله محلی ازم است و بنابراین بدون شکل جدید از سازماندهی رابطه بین
سگاد ملی و اسگانها مدیریت آسی ها اجگماعی ناممکن است؛
 .3کاهش آسی ها ،مدیریت پیآمدها آسی ها و عمل بر مبنا همافزایی مرثر
سطح ملی و محلی ،نیازمند اطالعات دقیق است.
 .5-4-1-1-1مقابله و حمایت اجتماعی توأمان

سطحی از جرم و آسی ها اجگماعی در جوام طبیعی و غیرقابلریشهکنکردن است ،از
این رو ،نظامها اجگماعی و حکمرانی باید خود را برا مقابله و حمایت اجگماعی از
قربانیان به صورت توأم آمادن کنند؛ بنابراین تأکید صر

بر مقابله با طالق ،انحرافات ،اعگیاد

و ...کفایت ندارد .بنابراین مدیریت آسی ها اجگماعی باید معطو
برا

حمایت ضربهخوردگان از آسی ها

به تقویت توانمند

اجگماعی باشد .حمایتنکردن از قربانیان

آسی ها اجگماعی باعث تقویت چرخه تولید آسی

اجگماعی میشود زیرا آسی دیدگان

– نظیر فرزندان معگادان ،کودکان طالق و زنان قربانی خشونت – در صورتی که حمایت
نشوند ،اولین کسانی هسگند که زمینه مساعد برا مبگالشدن به آسی
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دارد.
 حمایت از زنان و کودکان بازماندن از طالق؛ خانوادنها ضربهخوردن از اعگیاد؛ قربانیان انحرافات جنسی و خشونت؛ حمایت بیشگر از حاشیهنشینان؛برنامهها و فعالیتها مقابله با آسی ها اجگماعی تاکنون خودِ فرد آسی دیدن را
مدنظر داشگهاند و افراد وابسگه با او که در معرض آسی
حمایت قرار نگرفگهاند و حگی در قال

قرار میگیرند ،تحت پوشش و

قوانین مربوط به سوءپیشینه ،از بازگشت به زندگی

عاد خود آسی دیدگان (نظیر معگادان) نیز جلوگیر شدن است.
 .5-4-1-1-2اجتناب تقلیلگرایی

آسی ها اجگماعی علل مگفاوتی دارند و برا مثال بازماندن از تحصیل که خود یکی از
عوامل ایجاد آسی

اجگماعی نیز هست ،تحت تأثیر عوامل مگعدد پدید میآید و فقط معلول

فقر والدین کودکان نیست .این بدان معناست که هرگونه مقابله با آسی ها اجگماعی بر
مبنا این فرض که چند علت اصلی محدود – عمدتاً اقگصاد – عامل بروز آسی ها
اجگماعی هسگند ،به برنامه مدیریت نامناس

میانجامد .ضمن آنکه علتها شناساییشدن

برا آسی ها میتوانند در برنامه کاهش آسی ها مرثر واق شوند ،اما الزاماً از این عوامل
در طراحی برنامهها کنگرل تأثیرات بر قربانیان آسی ها اجگماعی نمیتوان اسگفادن کرد؛
بنابراین تأکید بر چند عامل و عدم توجه به سایر عوامل میتواند منشأ تقلیلگرایی خطرناکی
باشد.
 .5-4-1-1-3تصمیمسازی محلی و پشتیبانی ملّی

ایدن تصمیمساز محلی و پشگیبانی ملی بر برداشگی به شر زیر از موان تحقق مداخالت
قبلی در آسی ها اجگماعی اسگوار است.
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 .1اقدامات مقابله با آسی ها تاکنون در سطح ملی و فرااسگانی تهیه شدناند ،لذا با
متگصات و ویژگیها مگفاوت آسی ها در اسگانها متگل

و شرایط زمینها و

روندها خاص آن تناسبی ندارند.
 .2دادنها موجود دربارن آسی ها به دلیل ضع

مفرط نظام تولید دادنها اجگماعی در

کشور ،مداخلهمحور نبودن و قادر به نشاندادن متگصات و ویژگیها خاص محیطی
آسی ها اجگماعی در اسگانها متگل

نیسگند و نمیتوانند در طراحی مداخالت

محلی مرثر واق شوند .بر مبنا دادنها موجود میتوان تصویر کلی از آسی ها
داشت و مبنا مداخله نتواهند بود.
 .3منظر دسگگاهی و نظام مگمرکز مدیریت حوزن آسی ها اجگماعی موج شدن است
که نقش ،کنشگر  ،امکانات و دخالت سایر گرونها
آسی ها

اجگماعی مانند انجمنها ،رسانهها ،سازمانها

ذ مدخل در حوزن
بینالمللی ،نتبگان،

خانوادنها آسی دیدن و ...مورد غفلت قرار گیرد .این در حالی است که مداخله
محلی به کمق سازمانها مردمنهاد که شناخت محلی از وضعیت در هر منطقه دارند،
بیشگر امکانپذیر است.
 .4برنامهها در مرکز و با نگان سگاد تهیه میشود و صرفاً اقدامات و تکالی

دسگگاهی

آن ابالغ میشود؛ در نگیجه از منظر محلی همه آنچه انجام میشود ،اقداماتی است که از
مرکز برا سطو اسگانی و دسگگاهی تکلی

شدن و بدین ترتی

بین مسوولیت اجرا و

مسوولیت تحقق نگیجه انفکاک ایجاد میشود.
 .5نظام پشگیبانی ،پایش و کنگرل اجرا مداخالت تعری
تعری

نشدن و حگی زمانی نیز که

شدن است ،سگاد و در مرکز مسگقر بودن و منظر دسگگاهی و مدیریت بودجه

داشگه است و برنامه و فرایندها اجرایی و نگایج و شیون ارزیابی مدنظر قرار نگرفگه
است.
 .6به دلیل عدم ایفا نقش نهادها و دسگگانها سطح محلی در طراحی مداخالت ،عمالً
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اشرافی به ضرورت و ارتباط بین اقدامات متگل
دسگگانها متگل

تعری شدن از سو مرکز برا

وجود ندارد و در نگیجه تأثیرات و تعامالت بلندمدت اقدامات

تعری شدن و نیز ضرورت مدیریت ترتی

و اولویت و مالحظات آثار آنها مورد

توجه قرار نمیگیرد.
 .7مگناس

با روالی که تاکنون طی شدن است ،نظام جم آور دادنها و تولید اطالعات

برا مدیریت آسی ها اجگماعی نیز مداخلهمحور و مگناس

با مقگضیات سطح محلی

تدوین نشدن است.
 .5-4-1-1-4الگوی سهمرحلهای

بر اساس بازخوانی فوق از وضعیت برنامهها

مدیریت آسی ها

اجگماعی ،الگو

تصمیمساز محلی و پشگیبانی ملی بر فرایند زیر در طراحی و اجرا مداخله در اسگان
اسگوار است .این الگو میتواند نظام مدیریت آسی ها اجگماعی را تلییر دهد.
مرحله اول :طراحی نظام گردآور اطالعات مداخلهمحور در اسگان
 .1طراحی مداخله مطلوب در آسی
دقت انگتابشدن یق آسی

اجگماعی مسگلزم آن است که در قلمرو اجگماعی به

اجگماعی (اسگان) ،اطالعات کمی و کیفی دقیق ،محلی و

مداخلهمحور – که امکان مداخله مرثر را فراهم کنند  -با مشارکت همه گرونها
متگل

ذ نف آسی

(نمایندگان دسگگانها مسوول ،آسی دیدگان ،گرونها مگأثر

از افراد آسی دیدن ،گرونها و سازمانها

مردمنهاد فعال و )...گردآور

اطالعات باید در محورها  )1وضعیت موجود آسی

اجگماعی به اسگناد شاخصها

دقیق و کمی )2 ،روندها پیشین و کنونی حاکم بر آسی
نظام قدرت ،مناف و روابط مقاوم و پایدارکنندن

شود.

آسی

اجگماعی )3 ،عوامل موّلد و
اجگماعی و  )4کیفیت

مداخالت پیشین و تحلیل دقیق عوامل ناکامی آنها گردآور شود.
 .2کلیه دادنها و اطالعاتی که فعالً در دسگگانها مسوول تولید میشود (نظیر دادنها در
مراکز مشاورن ،بهزیسگی ،نیرو انگظامی ،مراکز ترک اعگیاد ،و )...با رویکرد «تولید
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دادن مداخلهمحور» تحلیل شود .این کار نیازمند اسگفادن از نیرو انسانی مگتصص و
ظرفیت علوم مرتبط با آسی ها اجگماعی است.
مرحله دوم :طراحی برنامه مداخله در اسگان
طراحی مداخله در آسی

اجگماعی مسگلزم اجماع و ائگال

گرونها ذ نف و ذ مدخل

موضوع دربارن روش مطلوب و مرثر دخالت در وضعیت موجود در درون مرزها
اجگماعی تعیین شدن آسی
گفتوگو ،بررسیها

یعنی اسگان است .این کار مسگلزم آن است که از طریق بحث و
تطبیقی ،نظرات مگتصصین ،اسگفادن از دانش و تجارب بومی

فهرسگی از رژیمها مداخله اسگتراج و از بین آنها مناس ترین رژیم مداخله انگتاب شود
که در آن به روشنی رویکرد بنیادین ،اهدا  ،روشها ،مسوولیتها ،لوازم اجرایی،
زمانبند و مرحلهبند فعالیتها ،روش ارزشیابی اقدامات تعری شدن در رژیم مداخله
مورد توافق ،تعیین شدن است.
این بدان معناست که روش فعلی (تقسیم کار ملی) که در سطح سگاد ماندن و بدون
مشارکت سطح محلی تنظیم شدن است ،در نهایت به نگیجه مطلوب نتواهد رسید.
مرحله سوم :طراحی نظام اجرا ،پایش و پیگیر در سطح اسگانی و ملی
اجرا درست مداخله طراحیشدن نیازمند فعالیت منظم و پیگیر تیم راهبر  ،پایش و
پشگیبانی مداخله مسگقر در قلمرو اجگماعی آسی
ذ مدخل و موثر آسی

است که از نمایندگان همه گرونها

تشکیل شدن است و مسوولیت تصمیمگیر و تهیه گزارشها

دورن ا از وضعیت اجرا برنامه ،مشکالت اجرا آن و مدیریت آثار و عواق

اقدامات

انجامگرفگه را جهت ارائه به شهروندان برعهدن دارد .بدین منظور تیمی در سطح اسگان
مگشکل از نمایندگان گرونها فعال در طراحی برنامه تشکیل شدن و تالش خواهند کرد
لوازم اجرا مرثر برنامه را از طریق تسهیل اقدامات و لجسگیق مورد نیاز و ارتباط با سگاد
وزارتخانهها فراهم کنند .حداقل ملزومات عملکرد مرثر این تیم عبارتند از:
 .1وجود اجماعی دربارن اهدا

مدیریت آسی ها در اسگان؛
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 .2داشگن نظامی برا ارزیابی و سنجش نگایج؛
 .3عملکرد مسگمر بدون تحت تأثیر قرار گرفگن از تلییر مدیریتها؛
 .4واردشدن به گفتوگو اجگماعی با مردم؛
 .5گفگمانساز حول محور مدیریت آسی ها اجگماعی؛
 .6ارائه گزارشها عمومی و قابل نقد از سو نتبگان محلی جهت فراهمآوردن
امکان بازخوردگیر .
 .5-4-1-1-5جمعبندی

مدیریت آسی ها اجگماعی در درون رویکرد و رویهها سازمانی فعلی نگیجه مطلوب
انرژ و هزینه بیشگر در این چارچوب باعث بهبودها مورد انگظار

نتواهد داشت .صر

نمیشود .شورا اجگماعی کشور باید در چارچوب الگو سهمرحلها حرکت کردن و بر
انجام اقدامات زیر مگمرکز شود:
 .1شناسایی رویهها و نواقص سازمانی ،نقص دادنها ،ارتباطات ناکافی و نادرست سطح
ملی و محلی ،و سایر مشتصات ساخگار نظام مدیریت آسی ها اجگماعی در
کشور که باعث ناکارآمد در مدیریت آسی ها اجگماعی شدن است.
 .2مدیریت دانش موجود مگتصصان ،افراد ،سازمانها دولگی ،سازمانها مردمی و
سایر ذ نفعان که میتواند برا بهبود رویهها سازمانی بهکار گرفگه شود.
 .3تنظیمگر

برا

بهبود نظام ارزیابی اقدامات مدیریت آسی ها

اجگماعی و

تأثیرسنجی آنها.
 .4تعیین اسگانداردها کیفیت دادنها ،اطالعات ،رویهها و سایر سیاستها و اقدامات
در سطح ملی و محلی.
مدیریت دانش در این وضعیت بسیار مهم است و میتواند راهی به سو اثربتششدن
نظام مدیریت آسی ها اجگماعی در کشور باشد .این وظیفه باید در شورا اجگماعی
کشور انجام شود و سایر دسگگانها نیز در هماهنگی کامل ،نسبت به اجراییشدن الگو
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سهمرحلها اقدام کنند.
 .5-4-1برنامه توانمندافزایی زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده

زنان که در حال حاضر نیمی از سرمایه اجگماعی و انسانی کشور را تشکیل میدهند ،نقشی
مرثر در فرآیند توسعه پایدار کشور دارند .همچنین اسگحکام نهاد خانوادن که طبق مقدمه
قانون اساسی واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است ،در افق سند
چشمانداز از ویژگیها جامعه ایرانی در  1404برشمردن شدن است .در دهه اخیر راهبرد
عمدن مورد تأکید در سیاستها کلی برنامهها توسعها کشور «تقویت نهاد خانوادن،
جایگان زن در آن و در عرصه ها اجگماعی و اسگیفا حقوق شرعی و قانونی زنان در همه
عرصهها و توجه ویژن به نقش سازندن زنان در خانوادن و اجگماع» بودن است .با این همه در
دهه چهارم انقالب اسالمی و به رغم اجرا پنج برنامه توسعها و در نیمه ران اجرا سند
چشمانداز بیست ساله نظام ،حوزن زنان و خانوادن نیز به تبعیت از توسعه نامگوازن حاکم بر
کشور ،از انواع عدم تعادلها مگأثر بودن و زنان در تمام جنبهها زندگی فرد  ،خانوادگی
و اجگماعی خود به وضو آثار ،تبعات و پیامدها آنرا درک و لمز میکنند.
از یق سو پیشرفت زنان در عرصهها متگل

مانند آموزش و بهداشت و مشارکت

اقگصاد و سیاسی به یق میزان نبودن و از سو دیگر نوعی عدم توازن در دسگرسی زنان و
مردان به فرصتها و مناب به چشم میخورد و زنان بیشگر به فرصتها اجگماعی و فرهنگی
و مردان بیشگر و با تفاوت معنادار به فرصتها و مناب اقگصاد و سیاسی دسگرسی دارند.
با این نگان نقشها خانوادگی و اجگماعی زن و مرد ،مدیریتها ،بازار کار و نیز کار و
زندگی زنان نیازمند توازن و تعادلی جنسیگی است ،وضعیگی که در آن مشارکت همهجانبه
زنان و مردان در همه عرصهها توسعه کشور محقق شدن ،برخوردار زنان و مردان از
امنیت فرد  ،خانوادگی و اجگماعی تضمین گشگه و تشریق مساعی زنان و مردان در تحقق
خانوادن سالم و پایدار را برا جامعه ایران به ارملان آورد و با حفظ کرامت ،حرمت و
عزت انسانی زنان و دخگران در خانوادن و جامعه احساس مرثر بودن ،کارآمد ،
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مسوولیتپذیر و تعلق خاطر آنان به کشور را تقویت کرد و زمینهها سرخوردگی ،یأس،
افسردگی و بیهویگی را بویژن در میان نسل جوان که در فرصت طالیی پنجرن جمعیگی و در
اوج آمادگی برا خدمت به کشور به سر میبرند ،به حداقل ممکن میرساند.
به منظور بهرنمند جامعه از سرمایه انسانی و اجگماعی زنان در فرآیند توسعه پایدار و
مگوازن ،تقویت نهاد خانوادن و جایگان زن در آن و اسگیفا حقوق شرعی و قانونی آنان در
همه عرصهها ،برنامه توانافزایی همه زنان و دخگران در جامعه دوسگدار خانوادن که مقدمات
و ریلگذار ها ازم آن در دولت یازدهم و قانون برنامه ششم توسعه با لحاظ رویکرد
عدالت جنسیگی فراهم شدن است ،ارائه میشود:
 .1بازتعریف نهادی و بازطراحی ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری

تصوی

شر وظای

مشتص برا دسگگان مگولی امور زنان و خانوادن در

دولت؛
تفکیق وظای

مرج ملی زنان و خانوادن با ساخگارها مگناظر؛

تقویت ساخگار ،مناب  ،اخگیارات و جایگان در پیگیر اجرا سیاستها کلی
ابالغی.
 .2پایش مقایسهای وضعیت زنان و خانواده

تدوین و ابالغ شاخصها پایش وضعیت زنان و خانوادن (مطابق مادن 101
قانون برنامه ششم توسعه)؛
تدوین گزارشها

رسمی ساانه ارزیابی وضعیت شاخصها

اجگماعی ،اقگصاد و سیاسی زنان و خانوادن در ایران؛
پایش ساانه شاخصها به تفکیق اسگانها (از سال دوم).
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 .3تدوین پیوستهای اجتماعی و فرهنگی و جنسیتی برای طرحهای ملی

مطالعه و تدوین گزارش آثار سیاستها

کالن کشور بر وضعیت زنان و

خانوادن؛
الزام دسگگانها دولگی به تدوین پیوستها اجگماعی و فرهنگی و جنسیگی از
منظر بهرنمند و آسی پذیر زنان؛
 .4تقویت کارکرد خانواده و جایگاه زن در آن

پیگیر تحقق تقسیم کار ملی اجرا سیاستها کلی خانوادن؛
اسگقرار نظام جام و کارآمد آمار و اطالعات حوزن زنان و خانوادن مبگنی بر
شاخص ها مرثر و مربوط؛
بازپژوهی نظام حقوقی و قوانین و مقررات مربوط به حقوق خانوادن؛
تصوی

ایحه جام تامین امنیت زنان در برابر خشونت و عملیاتیکردن سند

ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجگماعی (مطابق مادن  54منشور حقوق
شهروند )؛
رانانداز

کلینیقها

سالمت خانوادن با بهرنگیر

از خدمات بهداشگی،

پزشکی ،حقوقی ،روانشناسی ،ط سالمند و مشاورن؛
ارتقا دانش حقوقی و مهارتها ارتباطی اعضا خانوادن؛
ارزشگذار کارخانگی زنان و لحاظکردن آن در حسابها ملی؛
اجرا برنامه ملی توانمندساز زنان در مدیریت مصر
الگو مصر

مناب و انرژ  ،اصال

و سبق زندگی و حفظ محیطزیست؛

اجرا برنامهها ملی مداخله در فرآیند طالق؛
توسعه شمول بیمهها

پایه به مشاورنها

سالمتمحور؛
اجرا برنامه ملی تابآور اجگماعی؛
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تصوی

بسگه جام حمایگی زنان شاغل (با هد

توازن بین کار و زندگی)؛

رف مشکالت اجرایی و اعگبار قانون افزایش مرخصی زایمان؛
رف خالها

اجرایی قانون کاهش ساعت کار زنان شاغل دارا شرایط

خاص.
 .5اقدام به اصالح نظام حقوقی و رویههای قضایی مربوط به زنان و خانواده

بررسی و ارزیابی آثار و پیامدها اجگماعی و فرهنگی قوانین موجود بر زنان و
خانوادن؛
تدوین و ارائه لوایح برا اصال و قوانین و رویهها قضایی مربوط به زنان و
خانوادن؛
اصال

مقررات ،بتشنامهها ،دسگورالعمل و آییننامهها

تبعیضآمیز در

دسگگانها دولگی؛
حمایت از رانانداز کلینیقها و مراکز معاضدت قضایی و خدمات مشاورن
حقوقی.
 .6ارتقاء سالمت و بهداشت زنان

تمرکز بر پیشگیر از بیمار و کنگرل و مدیریت عوامل تهدیدکنندن سالمت
زنان با تأکید بر عوامل شای و فراگیر زنان بویژن در مناطق محروم؛
ارائه خدمات پیشگیر اولیه و غربالگر بیمار ها و سرطانها شای در
زنان با پوشش بیمه خدمات درمانی؛
پایش ،نظارت و ارزشیابی مسگمر سالمت زنان و خانوادن؛
اجرا برنامهها سالمت زنان با رویکرد ترویج خودمراقبگی؛
اجرا برنامه ملی سالمت زنان در محیط کار و تدوین و اجرا قوانین و
آییننامهها مرتبط با ایمنساز محیط شللی زنان؛
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ارتقا

آگاهیها

دخگران نوجوان در مدارس نسبت به سالمت جنسی و

مسائل دوران بلوغ و ارتقا

آگاهی خانوادنها دربارن خطرات ازدواج و

باردار زودرس دخگران؛
تهیه اطلز شیوع انواع آسی ها روانی و اجگماعی بین دانشآموزان دخگر به
تفکیق مناطق جلرافیایی؛
توسعه و تقویت فعالیتها ورزشی کارکنان زن با تأکید بر ورزش همگانی و
اجبار کردن ورزش در ساعت ادار ؛
ایجاد نظام جام اطالعات بهداشت و سالمت زنان؛
برنامهریز و تتصیص مناب در پیشگیر با نگان ویژن به گرونها در معرض
خطر باا؛
ارائه خدمات درمانی سالمت روان زنان و دخگران در مراکز درمانی دولگی
تحت پوشش؛
ارائه برنامهها و تسهیالت بهداشگی و درمانی مناس
مناس

و آموزش ،مشاورنها

برا تأمین سالمت جسمی و روانی در مراحل متگل

در شرایط بیمار

زندگی زنان و

و فقر یا معلولیت (مطابق مواد  3و  90منشور حقوق

شهروند )؛
توسعه فضاها و امکانات ورزشی ،آموزشی و تفریحات سالم برا

زنان و

دخگران (مطابق مادن  89منشور حقوق شهروند )؛
 .7ارتقاء سطح و کیفیت آموزش (عدالت آموزشی)

رصد وضعیت آموزش دخگران واج الگعلیم و بازماندن از تحصیل (برنامه
بهصفررساندن تعداد کودکان دخگربازماندن از تحصیل)؛
توسعه کمی و کیفی و اسگانداردساز مراکز آموزشی شبانهروز دخگران در
مناطق محروم؛
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آموزش خانوادنها نسبت به ضرورت باسواد دخگران در مناطق دارا شکا
جنسیگی؛
اصال و بازنگر قوانین به منظور تأمین آموزش رایگان و اجبار تا پایان
دورن مگوسطه برا کلیه افراد ازمالگعلیم ،فاقد تابعیت ،فاقد اوراق هویت و
اسناد اقامگی.
 .8توانمندسازی اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی زنان در بازار کار (تعادل
جنسیتی در بازار کار)

تصوی

سند سیاسگی  -اجرایی اشگلال پایدار زنان با تأکید بر زنان سرپرست

خانوار و دخگران فارغالگحصیل در مناطق محروم؛
حمایت از شرکتها

دانشبنیان و اشگلال مبگنی بر  ICTفارغالگحصیالن

دانشگاهی؛
حمایت از تعاونیها و صندوقها اعگبار خرد زنان روسگایی و عشایر؛
اسگانداردساز تولیدات زنان روسگایی در جهت توسعه صادرات ،تجار ساز
و اشگلال پایدار؛
حمایت از بازاریابی تولیدات صنای دسگی زنان سرپرست خانوار؛
حمایت از برگزار

نمایشگانها

عرضه تولیدات و تقویت زمینهها

بازاریابی ،بازاررسانی و بازاردار محصوات؛
تقویت نظارت بر بتش خصوصی و حمایت از زنان شاغل در بتش
غیررسمی؛
توسعه و گسگرش بازارچهها مرز در مراکز عمدن تجار جهت عرضه
فرآوردنها و تولیدات کوچق خانگی ،صنای دسگی و تبدیلی زنان؛
ارائه خدمات مشاورن شللی و کارآفرینی به دانشجویان دخگر و اجرا
طر ها کارورز خاص دخگران جوان تحصیلکردن دانشگاهی؛
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فراهمآوردن فرصتها

برابر در اشگلال رسمی و اسگتدام براساس

شایسگگیها (مطابق مادن  83منشور حقوق شهروند )؛
برنامه ملی توسعه کارآفرینی سبز برا زنان و دخگران فارغالگحصیل دانشگاهی.
 .9افزایش سهم زنان از نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و توانمندسازی زنان
آسیبدیده و در معرض آسیب

اجرا طر ملی توانمندساز اقگصاد خانوادنها زندانیان و زنان زندانی؛
توسعه و تقویت مراکز بازپرور و توانبتشی زنان آسی دیدن؛
توانمندساز

زنان و خانوادنها در سکونتگانها

غیررسمی و بافتها

فرسودن؛
گسگرش حمایتها اجگماعی از زنان معگاد و بهبودیافگه؛
حمایت از توسعه تشکلها

خیرین و بهرنمند

از ظرفیت آنان جهت

توانمندساز زنان سرپرست خانوار و زنان آسی دیدن؛
تقویت و توسعه زمینه مهارتآموز به منظور خودکفایی گرونها متگل
زنان با تأکید بر مناطق محروم ،زنان آسی پذیر و دارا معلولیت؛
اجرا برنامه ملی اصال و بازاجگماعینمودن زنان و کودکان بزهکار؛
اجرا طر جام توانمندساز اقگصاد زنان سرپرست خانوار؛
اجرا هدفمند بیمهها فراگیر اجگماعی و چندایه با تأکید بر زنان سرپرست
خانوار ،زنان و خانوادنها آسی دیدن و نیازمند ،زنان روسگایی و عشایر و زنان
خانهدار (تصوی

آییننامه اجرایی مادن  27قانون برنامه پنجم توسعه).

 .10شایستهساالری در مدیریت و اداره جامعه

برگزار دورنها آموزشی تربیت مدیران زن؛
ارتقا

جایگان مدیریگی زنان و افزایش میزان مشارکت زنان در سطو

مدیریگی در برنامه جام اصال نظام ادار کشور؛
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برگزار دورنها آموزشی مهارتافزایی ویژن مدیران و مشاوران امور زنان و
خانوادن دسگگانها اجرایی ملی و اسگانی و ارتقا توان مدیریگی آنان؛
بسط و گسگرش زمینهها حضور مرثر زنان دانشآموخگه ،نتبه و پژوهشگران
در عرصهها اقگصاد  ،اجگماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه؛
پیگیر

تحقق مادن  11منشور حقوق شهروند

فرصتها

در برخوردار

زنان از

اجگماعی برابر و مشارکت فعال و تاثیرگذار زنان در

سیاستگذار  ،قانونگذار  ،مدیریت ،اجرا و نظارت؛
 .5-4-3برنامه توسعه ورزش و امور جوانان

نگایج آمارگیر جمعیت در سال  1390نشان میدهد سهم جمعیت  15تا  29ساله به عنوان
نیرو جوان کشور ،بالغ بر  31/5درصد است .همچنین مطالعات جمعیتشناخگی که بر
گشودن بودن پنجرن جمعیگی تا سال  1425تأکید دارد ،سهم جمعیت فعال کشور را بیش از
 50درصد پیشبینی مینماید که نشان میدهد ،جوانی جمعیت کشور به عنوان ویژگی بارز
هرم جمعیت کشور ،دستکم تا دو دهه دیگر تداوم مییابد.
بتش چشمگیر از مناب طی سنوات گذشگه در حوزن ورزش و جوانان صر
است؛ اما باید اذعان کرد به دلیل فقدان اولویتبند و برنامه مناس  ،اهدا

شدن
مطلوب

حاصل نشدن است .آمار و اطالعات نشان میدهد حدود  18میلیون نفر در ورزش همگانی
مشارکت داشگهاند که این آمار نشاندهندن این است که میزان تحرک بدنی مردم کشورمان
بسیار پایین بودن و این امر خود باعث بروز آسی ها جد بر سالمت عمومی مردم شدن
است .همچنین میزان مشارکت دانشآموزان در مسابقات ورزشی در حدود  3/5میلیون نفر
است و در ورزش دانشجویی نیز میزان مشارکت دانشجویان در فعالیتها

ورزش

بیندانشگاهی کمتر از  10درصد است (حدود  365هزار نفر) و میزان مشارکت زنان در
ورزش همگانی تنها حدود  27درصد است.
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 .5-4-3-1مهمترین سیاستها و اقدامات انجامشده

تقویت ورزش همگانی با تلییر فضا سیاسی کشور و تأکید بر اتکا اقدامات به تصمیمات
کارشناسی و تتصصی ،در صدر برنامهها
همزمان با توجه به کس

توسعه ورزش کشور قرار گرفگه و بهطور

موفقیت در ورزش قهرمانی و نگان ویژن به جوانان به عنوان

سرمایهها اصلی انقالب اسالمی ،اقدامات زیر در دولت یازدهم انجام شدن است.
 ارتقا جایگان ورزش همگانی در کشور و فراهمکردن زمینه ورزش براهمه اقشار جامعه به منظور باابردن سطح سالمت و نشاط اجگماعی؛
 بازنگر در ساخگار برنامه و اولویتها ورزش قهرمانی و حرفها ؛ -واگذار

بتشها

تصد گر

و تقویت مشارکت بتش خصوصی و

تشکلها غیردولگی؛
 واگذار اخگیارات بیشگر و وسعت عمل به فدراسیونها؛ حاکمیت نگرش عدالتمحور در توزی امکانات و مناب با اولویت مناطقمحروم و کمبرخوردار و توسعه مگوازن ورزش در مناطق متگل

کشور؛

 توسعه فضاها ورزشی و توجه به اسگانداردساز و بهرنور بهینه؛ بازنگر در طر جام ورزش؛ تدوین برنامه جام حوزن جوانان؛ تحول ساخگار در بتش جوانان وزارت ورزش و جوانان؛ -ایجاد فضا

مناس

برا

فعالیت جوانان و مشارکت آنها در حوزنها

سیاسی و اجگماعی.
 .5-4-3-2برنامههای دولت دوازدهم

برنامه دولت دوازدهم در حوزن ورزش و جوانان شامل جهتگیر به سمت اجرا برنامهها
و اقداماتی است که در ادامه آوردن شدن است .این برنامهها بر مبنا شناخت چالشها
اساسی در حوزن وزارت ورزش و جوانان که اصلیترین مگولی حوزن وزرش و جوانان
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است ،تنظیم شدن است .چالشها اصلی عبارتاند از:
 .1تصد گر

بیش از حد دولت در حوزن ورزش که باعث شدن است هرگونه

کاسگی و ضع

عملکرد در این حوزن ناشی از عملکرد ضعی

دولت ارزیابی

شود؛
 .2دخالت و اعمال نفوذ اصحاب قدرتها سیاسی ،اقگصاد و اجگماعی که منجر به
سیاستگذار ها و تصمیمگیر ها غیرکارشناسی و غیر تتصصی و همچنین در
برخی موارد فساد در حوزن ورزش شدن است؛
 .3ضع

شدید اقگصاد ورزش و فقدان قوانین و زیرساخت نهاد

ازم که

تضمینکنندن پایدار مالی ورزش باشد؛
 .4توسعه نامگوازن امکانات ورزشی و تسهیالت مربوط به امور جوانان در کشور؛
 .5ادغام سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش که باعث شدن است دو حوزن بسیار
چالشی در یق وزارتتانه جم شدن و برنامهها و اقدامات مربوط به حوزن جوانان
مورد غفلت قرار گرفگه است؛
دولت دوازدهم در سطح راهبرد و کالن باید به گونها عمل کند که بگواند در
راسگا تحقق اهدا

زیر حرکت کند .تحقق این اهدا  ،اصلیترین برنامهها دولت و

وزارت ورزش و جوانان نیز خواهد بود.
 .1کاهش تصد گر

دولت و مشارکت هرچه بیشگر بتش خصوصی در حوزن

ورزش؛
 .2بسگرساز حقوقی و اقگصاد جهت تقویت اقگصاد ورزش؛
 .3کاهش دخالتها سیاسی در حوزن ورزش؛
 .4افزایش سهم ورزش از بودجه عمومی؛
 .5اصال نظام بودجهریز ورزش؛
 .6انگصابها مدیریگی در حوزنها متگل
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مربوط؛
 .7ایجاد سازوکارها کارآمد جهت مبارزن جد و مداوم با فساد سازمانیافگه در
ورزش؛
 .8اتتاذ رویکرد علمی و تتصصی در مدیریت ورزش و جلوگیر از تأثیرگذار
جریانها غیر تتصصی در امر سیاستگذار و مدیریت ورزش؛
 .9عدالتمحور

در ورزش از لحاظ انواع ورزش ،رشگهها

جلرافیایی ،جنسیگی و توجه مگوازن به رشگهها متگل

ورزشی ،مناطق

ورزشی؛

 .10تقویت جایگان ایران در نهادها و فدراسیونها جهانی و قارنا ورزش؛
 .11توسعه امکانات ورزشی برا بیماران خاص؛
 .12توسعه سهم بانوان از امکانات و بودجهها ورزشی؛
 .13تالش در جهت رف محدودیتها سنگی در توسعه ورزش بانوان؛
 .14تالش در جهت فراهمکردن امکان حضور بانوان در ورزشگانها؛
 .15بازنگر

در ادغام سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش و تصمیمگیر

خصوص تعیین تکلی
 .16اسگفادن از سیاستها

در

بتش جوانان؛
هدفمند برا

برخوردارکردن جوانان در بتشها

توسعهنیافگه کشور از امکانات بهگر و دورشدن از رویکرد مرکزگرا و توأم با
برنامهریز مگمرکز به مسائل جوانان.
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بخش ششم .برنامه علم ،فناوری و نوآوری
«جامعة نوآور»
تقویت و حمایت توانمندیهای داخلی
و
همکاریهای بینالمللی با پیشروها
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 .6-1مقدمه
علم و فناور منشأ قدرتمند  ،ثروت و رفان کشورها در دنیا امروز است .نوآور نیز
یکی از اصلیترین موتورها محرک رقابتپذیر در تمامی عرصهها زیست بشر در
دنیا امروز است .نوآور در عرصة فناور منجر به شکلگیر رقابتپذیرترین کااها و
خدمات میشود و در عرصة فرهنگی و هنر بنیاد شکلگیر «صنای خالق» است .ظرفیتِ
نوآور از این رو اصلیترین دارایی بنگانها بزرگ و پیشرو جهانی است؛ همانگونه
که در عرصة نظامی و امنیگی ،نوآور زیرساختِ شکلگیر امنیت برا تمامی شهروندان
یق کشور و غرور ملی برآمدن از قدرت در تمامی ابعاد نرم و ستت است .عرصة فرهنگ
و هنر نیز بیش از هر عاملی ،نیازمند نوآور در تولید مفاهیم و باورها نوین از طریق
بازاندیشیها مداوم و همچنین پذیرش مولفهها فرهنگی تولید شدن ،توسط اعضاء آن
جامعه و جوام دیگر است .علم و فناور

در نهایت در قال

نوآور

تبدیل به

خروجیهایی ملموس برا جامعه میشوند.
نظام علم ،فناور و نوآور دارا شش هد

عمدن است:

 .1ارتقاء سرمایة انسانی جامعه به عنوان خروجی نظام آموزشی و مهارتی؛
 .2ایجاد جامعها

نوآور؛ جامعها

با شهروندانی پذیرا

نوآور

و ارائهدهندۀ

نوآور ،؛
 .3ارتقاء رفان و کیفیت زندگی شهروندان برپایة فناور ها و نوآور ها،؛
 .4افزایش قدرت نظامی و امنیگی بر پایة فناور ها قدرتساز؛
 .5خلق ثروت برپایة فناور ها و نوآور ها

رقابتپذیر و مگمایزکنندۀ بنگانها

ایرانی در عرصة جهانی؛
 .6خلق دانش نوین و مورد اسگناد جهانی؛
برنامه پیشنهاد برا علم و فناور در دولت دوازدهم بر پایه ضرورت فراهمآوردن
ملزومات رسیدن به این اهدا

و شناختهایی که از وضعیت علم و فناور کشور به دست

برنامه علم ،فناوری و نوآوری

آمدن و همچنین توجه به سایر برنامهها تنظیمشدن برا ادارن کشور در دولت دوازدهم،
تدوین شدن است.
 .6-2سیاستها
اهدا

ششگانها که به آنها اشارن شد با شش سیاست کلید دنبال خواهد شد:

 .6-2-1حوزه آموزش :سیاست آموزش یکپارچه ،متنوع و عادالنه

پیشرفت علمی و فناورانه در دنیا جدید نیازمند انسجام و یکپارچگی در نظام آموزشی و
تنوع در ابعاد دیگر از مقوله آموزش است:
 .1آموزش یکپارچه :یکپارچگی میان آموزش عمومی و عالی ،در ابعاد سیاستها
آموزشی ،محگوا آموزشی و ابزارها آموزشی؛
 .2آموزش مگنوع :تنوع در نظام آموزشی شامل ابعاد زیر است:
 oتنوع در محگوا آموزشی مگناس

با ویژگیها بومی-منطقها  ،تقاضا

جامعه و توانمند ها ارائه (تنوع در کگ

درسی با انگتاب مدارس و

سیالبز دانشگانها با انگتاب هیاتها امناء)؛
 oتنوع در شیونها جذب دانشجو و اعضاء هیات علمی مگناس

با سطح

دانشگانها ،تنوع اسگعدادها و اسگفادن از ابزارها مکمل در سنجش و
ارزیابی دانشجو (گذار از کنکورگرایی افراطی در نظام آموزشی)؛
 oتنوع در اهدا

آموزشی به منظور پوشش نیازمند ها و تقاضاها مگنوع

جامعه (تنوع در تاییدیهها و مدارک آموزشی و افزایش حق انگتاب
دانشپذیران اعم از دانشآموزان و دانشجویان)؛
 oتنوع در مراکز آموزشی با هد

سطحبند و رتبهبند نظام آموزش

عالی و برخوردار از اسگقالل مدیریت و سیاستگذار مگناس
دانشگانها؛
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 oتنوع در آموزشها مهارتی و دانشگاهی با سهم مناس

برا هر یق.

 .3آموزش عادانه :عدالت آموزشی دربردارندۀ سه جنبة زیر است:
 oعدالت در برخوردار  :برخوردار از فرصتها برابر آموزشی برا
تمامی شهروندان و اتتاذ سیاستها

جبرانی در خصوص شهروندان

نابرخوردار یا با برخوردار کمتر از طریق اعطاء راتبهها (بورسیهها) به
گرونها نابرخوردار؛
 oعدالت در تناس

بومی و آموزش :ایجاد زمینهها

ویژگیها

ازم

آموزش بر اساس زبان قومیگی و ویژگیها اجگماعی و جلرافیایی مناطق
متگل

کشور؛

 oعدالت در تناس

توانمند و عرضة دانش :توسعة دیدگانها آموزش

برونمدرسها برا آموزش افراد تیزهوش و دارا اسگعداد درخشان؛
 .6-2-2حوزة پژوهش :سیاست ابرپژوهشها برای پاسخ به ابرچالشها

کشور دارا برخی ابرچالشهاست که پاسخگویی به آنها نیازمند پژوهشها بزرگ یا
ابرپژوهشهاست .این ابرپژوهشها با سیاستها زیر دنبال میشوند.
 .1ایجاد چارچوبی (پلتفرمی) به منظور تعری

پروژنها بزرگ پژوهشی در کشور

با ویژگیها زیر:
 oتوانمند

تعری

پروژنها

بزرگ در پاسخ به ابرچالشها

حال و

آیندۀ کشور؛
 oتوانمند تقسیم پروژنها بزرگ به زیرپروژنها کوچق و تلفیق و
ترکی نگایج آنها؛
 oتوانمند همکار و مشارکت نهادها و دسگگانها متگل

پژوهشی و

دانشگاهی در کنار بنگانها صنعگی و سازمانها دولگی (مارپی سهگانه
( ))Triple Helixبه منظور پاسخ به ابرچالشها؛
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 oتوانمند

جذب مشارکتکنندنها

خارجی در زیرپروژنها ،با حفظ

مالحظات امنیگی؛
 oتوانمند تأمین مالی پروژنها بزرگ با توجه به سازوکارها متگل
جذب سرمایهگذار ؛
 oتوانمند تعری

پایاننامهها و رسالهها در سطح زیرپروژنها در سطح

دانشگانها و مراکز آموزش عالی؛
 .2ارتقاء زیرساخت پژوهشی کشور و ادغام ،شبکهساز و خوشهساز آزمایشگانها
و کارگانها و ایجاد شبکهها ملی آزمایشگاهی؛
 .3تولید دانش نوین و پیشرو قابلعرضه در سطح جهان ،برآمدن از چالشها بومی،
رانحلها بومی و تجربیات بومی.
 .6-2-3حوزة فناوری :بنگاههای بزرگ پیشران توسعة فناوری و نوآوری

مشکالت اقگصاد کشور عمدتاً با ارجاع به مشکل نقدینگی یا محیط کس

و کار تبیین

میشوند و کمتر به جنبه عق ماندگی فناورانه توجه میشود .عق ماندگی فناورانه نیز باید
جبران شود.
 .1نفوذ فناور در اقگصاد از طریق:
 oاتتاذ بسگهها

تشویقیِ «تحقیق و توسعة بنگاهی» به منظور توسعة

نوآور و تجار ساز ؛
 oتوسعة جذب و خرید شرکتها نوپا نوآور توسط بنگانها بزرگ؛
 oتوسعة همکار

بنگانها

بزرگ ملی (قهرمانان ملی) با شرکتها

پیشرو جهانی در حوزۀ تحقیق و توسعه با حمایتها و الزامات دولگی.
 .2توسعة زیرساختها تأمین مالی فناور و نوآور از طریق ابزارها زیر:
 oعرضة سهام شرکتها نوپا دانشبنیان و فناوربنیان؛
 oسرمایهگذار

جسورانه ( )VC: Venture Capitalبا تأکید بر
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سرمایهگذار جسورانه شرکگی ( )CVCو صندوقها تتصصی؛
 oتوسعة سازوکارها جم سپار ()Crowdfunding؛
 oارتقاء وضعیت تنظیمگیر

صندوقها

سرمایهگذار

جسورانه،

جم سپار و حمایت از پژوهش و فناور .
 .3توازن میان توسعة فناور با توسعة بهرنبردار در میان شرکتها بزرگ دولگی و
بنگانها بزرگ وابسگه به نهادها عمومی غیردولگی و افزایش نقش سازمانها
توسعها در حوزۀ تولید و توسعة فناور و نوآور .
 .6-2-4حوزة نوآوری :تسهیل و نهادسازی نوآوری

نوآور برا آنکه به ظرفیت اقگصاد تبدیل شود نیازمند تسهیل و حمایت است .دولت
دوازدهم مسیر تسهیل را با رویهها زیر دنبال میکند.
 .1تسهیل مسیر رشد و بلوغ شرکتها کارآفرینی و نوآور و حمایت مرحلها از
آنها به منظور تبدیل از یق شرکت نوپا به یق بنگان اقگصاد بالغ؛
 .2افزایش ظرفیت پذیرش اجگماعی نوآور در کشور به عنوان اصلیترین مولفة
«اکوسیسگم نوآور » و زمینهساز برا شکلگیر «جامعة دانشبنیان».
 .6-2-5سیاست همکاریهای بینالمللی

دولت یازدهم بر سیاست تعامل سازندن تأکید داشگه و یکی از سگونها تعامل سازندن،
همکار ها بینالمللی فنی و علمی است .این سیاست در عرصه علم و فناور نیز همچون
سایر عرصهها در دولت دوازدهم تداوم خواهد داشت.
 .1توسعة بتش آموزش بینالمللی ،با اولویت منطقة غرب و جنوب غرب آسیا ،به
منظور )1تربیت نیرو انسانی ماهر در تراز جهانی و )2جذب دانشجو و دانشپذیر
بینالمللی در حوزنها دانشگاهی و مهارتی؛
 .2مشارکت در پژوهشها بینالمللی با کشورها پیشرو جهانی با اولویت اروپا و
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ژاپن ،و کشورهایی که در دو دهه آیندن جزء پنج اقگصاد بزرگ جهان خواهد بود
(هند ،چین ،اندونز )؛
 .3توسعة همکار ها بینالمللی در توسعة فناور و نوآور با شرکتها پیشرو
جهانی از طریق عضویت در پروژنها بزرگ تحقیق و توسعه و جذب مراکز
تحقیق و توسعة این شرکتها در داخل کشور؛
 .4جذب نیرو انسانی نوآور و خالق در چرخة خدمت به کشور ،اعم از ایرانیان
مهاجر و مهاجران توانمند به ایران.
 .6-2-6بازآرایی و بهبود ساختار حکمرانی نظام علم ،فناوری و نوآوری کشور

تجربه تاریتی توسعه در ایران نشان میدهد بهگرین نیروها انسانی و بیشگرین مناب وقگی در
ساخگار سازمانی و نهاد ناکارآمد قرار گرفگهاند نگایج مطلوب به بار نیامدن است .ساخگار
حکمرانی نظام علم ،فناور و نوآور کشور نیز با همین نقیصه روبهروست و ضرورت
دارد بازآرایی شود.
 .1ساماندهی به تعدد دسگگانها و وزارتتانهها
نوآور و حذ

مسوول درحوزۀ علم ،فناور

و

تعارضات و همپوشانیها مأموریگی این نهادها؛

 .2تفکیق مأموریتها حوزۀ آموزش و پژوهش دانشگاهی از مأموریتها حوزۀ
فناور  ،تجار ساز و نوآور در سطح دولت مطابق با روندها جهانی؛
 .3ارتقاء جایگان و ظرفیتساز در نهادها تنظیمگر (تنظیم مقررات) در حوزنها
تتصصی با اولویت حوزنها فناور اطالعات و ارتباطات ،انرژ و بهداشت و
درمان؛
 .4ارتقاء مشارکت عمومی-خصوصی ( )PPPدر حوزۀ علم ،فناور و نوآور .
 .6-3برنامههای حوزه علم و فناوری
سیاستها تشریحشدن در حوزن علم و فناور با اقدامات زیر دنبال خواهد شد.
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 .6-3-1تغییر ساختار نظام علم ،فناوری و نوآوری کشور

تلییر ساخگار نظام علم ،فناور و نوآور کشور و کارآمدساز آن مسگلزم انجام اقدامات
زیر است.
 .1اصال

ساخگار رسمی و تفکیق وظای

میان معاونت علمی و فناور

ریاستجمهور  ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناور  ،شورا عالی علوم ،تحقیقات
و فناور  ،شورا عالی انقالب فرهنگی ،بنیاد نتبگان ،وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تدوین ایحة مرتبط مورد نیاز؛
 .2تمرکز نوآور و تجار ساز در یق نهاد؛
 .3یکپارچگی در نظام آموزشی و تدوین ایحة مرتبط مورد نیاز؛
 .4تمرکز در سیاستگذار علم ،فناور و نوآور در یق نهاد مسگقل؛
 .5تدوین ایحة سازمانها تنظیمگر در حوزنها فناور و نوآور ؛
 .6تدوین ایحة شفافیت و افشاءِ اطالعات و نگایج پروژنها تحقیقاتی و پایاننامهها و
رسالهها دانشگانها دولگی که با هزینة دولگی تامین مالی شدناند به صورت آزاد
و با رعایت مالحظات امنیگی؛
 .6-3-2توسعة سازوکارهای تأمین مالی پژوهش و فناوری

تأمین مالی کارآمد ،شفا

و اثربتش فعالیتها پژوهش و فناور مسگلزم انجام اقدامات

زیر است تا بنیان نهاد مناسبی برا توسعه این بتش ایجاد شود.
 .1تدوین ایحهها جم سپار  ،سرمایهگذار جسورانه و عرضة سهام شرکتها
نوآور و دانشبنیان؛
 .2بازتعری

ماموریتها «صندوق نوآور و شکوفایی» به عنوان راهبر نظام تأمین

مالی زیستبوم نوآور و نهاد تنظیمگر تامین مالی توسعه فناور و صندوقها
دولگی و خصوصی در حوزۀ پژوهش و فناور ؛
 .3تلییر رویکرد دولت از حمایت مسگقیم و مالی به حمایتها غیرمسگقیم و غیرمالی.
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 .6-3-3بستة تشویقی نوآوری در بنگاههای اقتصادی بزرگ

نوآور هزینهبر و مسگلزم حمایت است و این حمایت باید به شکل مرثر توسط دولت
صورت گیرد و از سو محیط کس

و کار پشگیبانی شود .این کار مسگلزم انجام اقدامات

زیر است.
 .1تدوین ایحة مشوقها مالیاتی و تعرفها مربوط به نوآور و تحقیق و توسعه در
بنگانها بزرگ کشور ،با توجه به معیارها زیر:
 oپذیرش بتشی از هزینة تحقیق و توسعه به عنوان هزینة مالیاتی؛
 oمعافیت مالیاتی بر اساس درصد از هزینة تحقیق و توسعه بنگانها تا
سق

مشتصی از مالیات؛

 oاسگفادن از «سربازان پژوهش و فناور » در بنگانها؛
 oاسگفادن از امگیاز خرید دولگی؛
 oاسگفادن از معافیت مالیاتی در صورت خرید شرکتها دانشبنیان نوپا و
جذب نیروها این شرکتها؛
 oاسگفادن از تسهیالت با نرخ ترجیحی به شرط مشارکت در طر ها کالن
پژوهش و فناور کشور؛
 .2اجرا راهکار اتصال بنگانها بزرگ به شرکتها کوچق دانشبنیان توسط
صندوق نوآور و شکوفایی بهمنظور دسگیابی بنگانها بزرگ به فناور ها نوین
و پیشرفگه و نیز ایجاد بازار برا شرکتها دانشبنیان کوچق از یق سو و تبدیل
دسگاوردها ملی در عرصهها راهبرد مانند فناور هسگها  ،فناور ها دفاعی
و فناور ها هوافضا به شرکتها دانشبنیان به منظور سرریز توانمند ملی در
بازار اقگصاد و فناور از سو دیگر.
 .6-3-4طرح حمایت از شرکتهای کارآفرینی

شرکتها کارآفرین بالخص در محیطها کس وکار نامساعد ،شرایط رکود  ،بدون
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دسگرسی به نظامها تأمین مالی مناس

و بسیار شرایط دیگر که در اقگصاد ایران وجود

دارد ،نیازمند حمایت مرثر ولی شفا

دولت هسگند .این حمایت با اقدامات زیر عملی

میشود.
 .1حمایت از شرکتهایی که در آغاز فرآیند رشد قرار دارند و امید است تا در مدت
دو سال به یق شرکت بالغ تبدیل شوند؛
 .2تسهیل ورود و خروج افراد نوآور و کارآفرین و کاهش ریسق ناشی از شکست از
طریق تعری

«شرکتها

کارآفرین« بر اساس تجربیات کشورها

پیشرو در

نوآور و تدوین ایحة مربوطه ،بر اساس معیارها زیر:
 oتسهیل تاسیز شرکت با نام «شرکت کارآفرین  »...و انحالل آن پز از
دو سال به صورت خودکار ،به شرط عدم تبدیل به شرکت سهامی خاص
یا مسوولیت محدود؛
 oمعافیت مالیاتی برا مدت دو سال به شرط درآمد کمگر از یق میلیارد
ریال در سال؛
 oالزام به تتصیص  25درصد از سود به سرمایة شرکت؛
 oتعهد دولت به پرداخت بیمة کارکنان در سطح مشتص سه نفر برا
یقسال به شرط تداوم آن در سال دوم توسط شرکت؛
 oتبدیل شرکت به یق شرکت سهامی خاص یا مسوولیت محدود بعد از
دوسال یا پز از درآمد بااتر از یق میلیارد ریال؛
 .6-3-5همکاری با شرکتهای خارجی پیشرو در توسعه نوآوری

همکار ها فناورانه ضرورت اقگصاد و جامعه ایران است تا بگوانیم با سرعت مناس
فناور ها

برتر برا

ارتقا

بهرنور

و تولید کااها

رقابتپذیر دست یابیم.

جذابیتها اقگصاد و اجگماعی ایران زمینهساز تشویق شرکتها بزرگ دارا فناور
برا ورود به این گونه همکار هاست.
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 .1الزام بنگانها خارجی دارا بازار بزرگ (بیش از  300میلیون دار در سال) در
ایران به رانانداز مراکز تحقیق و توسعه در ایران؛
 .2همکار با شرکتها خارجی در پروژنها نوآورانه؛
 .3صادرات کس وکارها دانشبنیان در کنار محصوات و خدمات دانشبنیان از
طریق تسهیل خرید سهام شرکتها نوپا دانشبنیان توسط شرکتها خارجی؛
 .4الزام قراردادها بزرگ خرید خارجی به پیادنساز «پیوست فناور و نوآور »؛
 .5تدوین آییننامه همکار

شرکتها

خارجی پیشرو با دانشگانها و بنگانها

ایرانی و بسگة تشویقی مرتبط با آن؛
 .6-3-6همکاری بینالمللی دانشگاهها

رشد علمی ایران و وجود میلیونها دانشجو و فارغالگحصیالن دانشگاهی به عالون وجود
سیزدن دانشگان ایرانی در بین هزار دانشگان برتر جهان ،زمینها برا ورود به همکار ها
بینالمللی با دانشگانها مطر جهان فراهم میکند .عملیشدن این هد
کردن و تأسیز شرایط نهاد مناس
 .1تدوین آییننامهها

است .این هد

نیازمند قاعدنمند

با انجام اقدام زیر دنبال خواهد شد.

ازم به منظور تعری  :دورنها

مشگرک خارجی با

دانشگانها پیشرو خارجی ،جذب دانشجو ،طر ها مبادلة دانشجو ،عضویت
در پلتفرمها

مبادلة دانشجو ،پایاننامهها و رسالهها

مشگرک با دانشگانها

پیشرو خارجی و اسگفادن از آزمایشگانهاَ کگابتانهها و زیرساختها پژوهشی و
فناورانه مشگرک؛
 .6-3-7راتبههای (بورسیههای) عدالت آموزشی

عدالت آموزشی مسگلزم آن است که به غیر از فراهمشدن زمینه آموزش عمومی،
اسگعدادها علمی برتر به علت ناتوانیها مالی از تحصیل و پیشرفت علمی بازنمانند و
اسگعدادیابی نیز به کمق ارائه فرصتها مناس
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قابلپیگیر است.
 .1دولت صندوقی با هد

اعطاء راتبهها آموزشی به افراد مسگعدِ نابرخوردار تاسیز

میکند؛
 .2طبقات نابرخوردار عبارتند از:
 oنابرخوردار اقگصاد  :از خانوادنها دو دهق نابرخوردار کشور باشند
(بر اساس بانق اطالعات وزارت رفان ،کار و امور اجگماعی)؛
 oنابرخوردار فرهنگی :نتسگین فرد دانشگاهی یق خانوادن باشد (بر اساس
بانق اطالعات وزارت علوم ،تحقیقات و فناور )؛
 .3دانشجو مسگعد بر اساس ارزیابی تحصیلی دانشجویان.
 .6-3-8طرحهای کالن پژوهش و فناوری کشور

بررسی و حل برخی از بزرگترین چالشها کشور که فقط به کمق خلق ظرفیتها
علمی و فنی بزرگ قابل حل هسگند ،نیازمند ساماندهی طر ها کالن پژوهش و فناور
است .انجام این مهم با اقدامات زیر پیگیر خواهد شد.
 .1تدوین آییننامه طر ها

کالن پژوهش و فناور

کشور بر اساس مدلها

پیشرو جهانی با توجه به معیارها زیر:
 oطر ها همراسگا با چالشها

کلید

کشور و برآمدن از برنامة

آیندننگار ملی؛
 oالزام به مشارکت حداقل  50درصد بتش غیردولگی؛
 oالزام به مشارکت مگنوع دانشگانها ،بنگانها ،سازمانها

غیردولگی و

سمنها در هر پروژن؛
 oالزام به مشارکتکنندۀ خارجی با تامین مالی حداقل  10درصد (در
پروژنها غیرامنیگی-نظامی)؛
 oالزام دانشگانها عضو طر به تعری
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ازاء هر  5میلیارد ریال مشارکت  10پایاننامه و رساله؛
 oقرارداد در قال کنسرسیومها با راهبر بنگانها تجار .
 .6-3-9توسعة ظرفیت اجتماعی پذیرش نوآوری در سطح جامعه

جامعه نیز باید ظرفیت تشویق و پذیرش نوآور را داشگه باشد .این هد
پیگیر خواهد شد .این هد

با برنامهها زیر

از آن جهت بسیار مهم است که جامعه باید از اجرا

سیاستها و طر ها نو حمایت کند و فرصت ازم برا هزینه کردن اجگماعی و اقگصاد
در تولید علم و فناور ایجاد شود.
 .1آگانساز و ترویج عمومی در خصوص نوآور به عنوان اصلیترین مزیت رقابگی
در اقگصاد جهانی؛
 .2افزایش ریسقپذیر

بهرنبردار

از نوآور ها از طریق تدوین آییننامهها

حمایت از طر ها نوآورانه و ارائة ضمانتنامهها پژوهش و فناور ..
 .6-4نهادهای الزم برای اجرای برنامه علم و فناوری
اجرا سیاستها و برنامهها تشریحشدن در حوزن علم و فناور مسگلزم نهادها مگناظر با
این برنامههاست .سه نهاد مدرسه ،دانشگان و بنگانها فناور با ویژگیهایی که در ادامه
تشریح میشود ،ابزارها تحقق برنامهها علم و فناور ارائهشدن هسگند.
 .6-4-1دانشگاه اندیشهورز

دانشگان به عنوان اصلیترین نهاد اندیشهورز ،نواندیش ،نظریهپرداز ،آیندنپژون ،پرسشگر،
نقاد و مشکلگشا نیاز به تلییراتی ساخگار دارد و دولت دوازدهم برا اعمال این تلییرات
ساخگار باید زمینهها زیر را فراهم آورد.
 .1دانشگان مسگقل :افزایش اسگقالل دانشگانها از طریق چارچوببند مجدد ساخگار
حکمرانی و مدیریت دانشگانها با محوریت هیاتها امناء و افزایش اخگیارات در
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زمینهها بودجهریز  ،جذب دانشجو و هیأت علمی و تعیین و تعری
برنامهها

رشگهها و

درسی بر اساس سطح هر دانشگان ،میتواند زمینهساز ارتقاء جایگان

دانشگان در حل مسائل واقعی کشور و توسعة سرمایة انسانی مسگقل و اثربتش شود.
 .2دانشگانها سطحبند شدن :سطحبند و توازن میان توانمند و سطح اخگیار،
پیشنیازها اسگقالل و ارتقاء مسوولیت پذیر این نهاد است .شناسایی دانشگانها
برتر که از سطح توانمند بااتر برخوردار هسگند؛ به عنوان دانشگانها الگو،
زمینهساز تفویض اخگیارات و کس

بااترین سطح از اسگقالل خواهد شد و سایر

دانشگانها مگناس با توانمند از اسگقالل نسبی مگناس
 .3دانشگان توانمند :ارتقا

توانمند

برخوردار خواهند بود.

از طریق ایجاد نهادها

بزرگ آموزشی،

پژوهشی و فناورانه که بگوانند از یق سو حیطة فعالیت گسگردن و تاثیرگذار شدید
داشگه باشند و از سو دیگر بگوانند تصمیمات درست و رانحلها مناس

ارائه

دهند؛ امکانپذیر خواهد بود .تعداد زیاد دانشگانها کوچق که یکی از نقاط
ضع

ساخگار آموزش عالی فعلی کشور است ،میتواند از طریق زمینهساز برا

ادغام ،و بر اساس تمایل طرفین ،برطر
طریق تسهیل خوشهبند

و شکلگیر

شود .همچنین توانمندساز میتواند از
خوشههایی از دانشگانها یا نهادها

پژوهشی انجام شود.
 .4دانشگان بینالمللی :بینالمللیشدن حوزۀ علم ،فناور و نوآور از طریق راهبرد
کلید

«همکار ها

بینالمللی» و انجام اقداماتی ذیل آن مانند همکار

با

دانشگانها بزرگ و پیشرو جهانی ،مشارکت در طر ها و پلتفرمها تبادل
دانشجو و اعضاء هیات علمی ،تعری

دورنها مشگرک دومدرکی و مشارکت در

طر ها پژوهشی و پروژنها کالن بینالمللی و آزمایشگانها و نهادها پژوهشی
جهانی تحقق مییابد.
 .5دانشگان آموزشدهندن :اولین نقش دانشگان برا توسعه انسانی و پیشبرد توسعه
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علمی و فنی ،ارتقا کیفیت آموزش در آن است .دانشگاهی که در آن آموزش
جد گرفگه نشود ،دانشگانِ پژوهشی و فناور نیز نتواهد بود.
 .6دانشگان ترویجگر دانش :متاط

دانشگان منحصر به نتبگان نبودن و نیست .نهاد

دانشگان از طریق ترویج و عمومیساز زبان علم و ادراک علمی ،ظرفیتها
دانشی ،فناورانه و نوآورانة جامعة بومی خود را ارتقاء میدهد .دانشگان به این ترتی
نهاد با ظرفیت مشارکت اجگماعی باا است.
 .7دانشگان تمدنساز :هی جامعها مگر به اتکاء برخوردار از انسانها توسعهیافگه
پیشرفت نمیکند .دانشگان اصلیترین نهاد پرورش دانشآموخگگانی حرفها ،
مگتصص و اخالقگرا است که نظریهها

بدیل در عرصهها

متگل

زیست

بشر ارائه دادن ،سبقها زندگی مگنوعی را شکل میدهند و سطح ارتباطات
اجگماعی و سیاسی کل جامعه را ارتقاء میدهند .دانشگان باید این افراد را برا
ایفا نقشها مرثر و مشارکت اجگماعی سازندن آمادن سازد.
 .8دانشگان امن و آزاد :نهاد علم و پژوهش نیازمند امنیت برا اندیشهورز و آزاد
برا بهاشگراکگذار  ،تصحیح و بهبود آراء نوین است .امنیگیساز دانشگان تنها
منجر به مسدودساز رشد دانش ،عدم توسعهیافگگی جامعه و سرریز خشونت در
جامعه خواهد شد .در این مسیر تدوین ،صیانت و پیادنساز

«منشور حقوق

دانشجویان» و «منشور حقوق اساتید و پژوهشگران» گامی ضرور خواهد بود.
 .6-4-2مدرسة آیندهساز

سرمایهگذار بر آموزش عمومی ،سرمایهگذار برا ساخت آیندۀ بلندمدت کشور است.
برخوردار از شهروندان توسعهطل  ،پذیرندۀ نوآور  ،ماهر ،قانونمند ،مسوولیتپذیر،
مشارکتجو و دیندار که در جامعها اخالقی زندگی میکنند محصول این نظام است.
تلییر در نظام آموزش و پرورش بر پایة جهتگیر ها کالن زیر پیگیر خواهد شد:
 .1معلممحور  :کلید ترین سیاست آموزش و پرورش عمومی مبگنی بر معلممحور ،
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نیازمند پیشنیازها

مگعدد

از جمله ارتقاء وضعیت معیشت معلمان ،ارتقاء شان

اجگماعی معلم به عنوان یکی از اصلیترین گرونها مورد اعگماد اجگماعی و تلییر در
ساخگارها ارزیابی و سنجش است.
 .2توسعة سواد اطالعاتی :شهروند فردا شهروند برخوردار از سواد اطالعاتی و سواد
دیجیگالی خواهد بود .به همین دلیل ازم است تا توسعة فناور اطالعات و ارتباطات و
هوشمندساز مدارس بر پایة بتشی از عواید دولت از محل سهم تنظیم مقررات
خدمات فناور اطالعات و همچنین هزینهکرد مالیات نهادها عمومی غیردولگی (با
موافقت مقام معظم رهبر ) در دسگور کار قرار گیرد .به موازات آن ارتقاء فرهنگ
برا زیست در عصر اطالعات در دسگور کار بتش پرورشی قرار خواهد

مناس
گرفت.

آنچه تفاوتها میان وض مطلوب با وضعیت فعلی را بنا میسازد و نیازمند تلییرات
جد در دولت است ،عبارتند از:
 .1کگ

درسی مگنوع :تدوین یا انگتاب چندین کگاب درسی برا هر پایه ،به نحو که

معلم و مدرسه بر اساس راهبردها و جهتگیر ها خود میتوانند از میان گزینهها
موجود ،کگاب درسی مناس

را انگتاب نمایند .به این ترتی

از میان محگواها آموزشی مگنوع ،مگناس

والدین توانمند گزینش

با تنوع اسگعداد فرزند خود ،را خواهد

داشت.
 .2تمرکززدایی در سیاستها آموزشی :دولت بتشی از اخگیارات خود را به مدارس
واگذار میکند ،اخگیاراتی مانند انگتاب محگوا

آموزشی ،راهبردها

آموزشی،

ابزارها آموزشی و بهکارگیر معلمین و کادر آموزشی .به منظور عملیاتیساز آن
گسگرش هیوات امنا مدارس با حضور نمایندگان شوراها محلی وشهر  ،نمایندگان
سازمانها مردمنهاد (سمنها) و نمایندگان صنای و بنگانها در تلییر ساخگار حکمرانی
مدارس در اولویت قرار میگیرد.
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 .3الگو

جذب دانشجو :تلییر وضعیت «کنکورمحور» فعلی به وضعیت «گزینش

جام نگر» که در آن ویژگیها زیر وجود دارد:
 oآزمونها اسگاندارد :تعیین تراز علمی که به صورت دورنا برگزار شدن و
نمرات برا مدت  2سال معگبر هسگند.
 oپذیرش دانشگانها :دانشگانها بر اساس سطحبند خود ،از میان مگقاضیان ورود
به آن دانشگانها (به شرط برخوردار از تراز تعیینشدن) ،بر اساس نمرات
دوران تحصیل ،توصیهنامهها

معلمین ،جوایز علمی و مهارتی و سوابق

تحصیلی پذیرش دانشجو میکنند.
 .4توسعة رویکرد برونمدرسها

( )Out of Schoolدر آموزشها

تتصصی و

آموزش اسگعدادها درخشان :اسگعداد و هوش امر عمومی نیست و اسگعدادها
مگنوع انسانها نیازمند آموزشها و پرورشها ویژنا است .دانشآموز مسگعد در
حوزۀ هنر میتواند در ریاضیات نامسگعد بودن یا بالعکز .به این ترتی

تفکیق

دانشآموزان تیزهوش و برخودار از اسگعدادها درخشان ،سیاسگی شکستخوردن در
سطح جهانی بودن است« .تنوع اسگعدادها و نه رتبهبند اسگعدادها» سیاست کلید در
حوزۀ آموزش اسگعدادها درخشان است .بر این اساس مدارس وظیفة توسعة دانش
عمومی و همچنین پرورش خصایص انسانی را بر عهدن داشگه و آموزشها فراتر از
دانش عمومی و پاسخگویی به اسگعدادها درخشان (اعم از شگاببتشی آموزشی و
غنیساز آموزش) نیازمند نهادها تتصصی برونمدرسها هسگند .در این رویکرد
نهادها تتصصی با مشارکت بتش غیردولگی وظیفة این بتش از نظام آموزشی را بر
عهدن دارند .شرکت در دورنها

برونمدرسه براساس توصیهها

معلم و تنوع

ارائهدهندگان آن خواهد بود.
 .5عدالت آموزشی :آموزش عمومی (و نه آموزشها تتصصی و برونمدرسها ) بر
عهدۀ دولت بودن و دولت از طریق خرید خدمت آموزشی (و نه توسعة مدارس
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خصوصی و غیردولگی) به انجام وظیفة خود میپردازد .عدم واگذار مدارس دولگی و
به جا آن خرید بلندمدت خدمات آموزشی از بتش غیردولگی ،و بر اساس معیارها
مشتص ،نیازمند تقویت توانمند ها نظارتی و ارزیابی در بتش دولگی است.
 .6تقویت سازوکارها مشارکت عمومی-خصوصی ( :)PPPنظام تدبیر مناس
جذب مشارکت بتش غیردولگی قابل حصول است .به این ترتی
مشارکت نهادها

خصوصی و از سو

غیردولگی مانند شهردار ها یا نهادها

از طریق

از یق سو توسعة

دیگر توسعة مشارکت نهادها

عمومی

غیردولگی مانند دانشگانها یا سازمانها

خیریها  ،در حوزۀ آموزش و پرورش عمومی ،سیاسگی کلید برا دولت خواهد بود.
اسگفادن از سازوکارها

مشارکگی مانند قراردادها

ساخت ،بهرنبردار

و انگقال،

قراردادها خرید خدمت یا اجارۀ بلندمدت تسهیلگر این نوع از مشارکتها است.
 .7توسعة نهادها

تنظیمگر :جذب مشارکت عمومی-خصوصی و همچنین توسعة

تمرکززدایی نیازمند نهادها تنظیمگر خصوصی در عرصة آموزش و پرورش عمومی،
به صورت مشارکگی و مسگقل است.
 .8دانشها و مهارتها کلید  :خروجی نظام آموزش و پرورش ،انسانی بهرنمند از
آگاهی و مهارتها کلید در زندگی است .این مهارتها در وضعیت فعلی منطبق با
اقگضائات دنیا امروز نیست و نیازمند بازنگر است .مهارتها کلید که باید
افزون بر توانمند ها و مهارتها فعلی مورد توجه قرار گیرند عبارتاند از .1 :تفکر
انگقاد که ازمة زیسگن در عصر اطالعات و مواجه با انبوهی اطالعات است.2 ،
خالقیت و نوآور که اصلیترین ویژگی تمایزآفرین میان نهادها و جوام است.3 ،
روامدار و پذیرش تنوع .4 ،کارآفرینی که ازمة توسعة اقگصاد در سطح فرد و
اجگماعی است .5 ،ارتباطات اجگماعی و مشارکت تیمی  .6یادگیر
خودآموز که پیششرطِ زیسگن در جامعة دانشبنیان است.
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 .6-4-3نهاد تحقیق و توسعه :بنگاههای نوآور

توسعة فناور و نوآور در عصر حاضر نه در نهاد دانشگان ،بلکه در بنگانها اقگصاد
(خصوصا بنگانها بزرگ اقگصاد ) تحقق مییابد .سیاستها توسعه و اشاعة فناور و
نوآور نیازمند تلییر جهتگیر ها زیر است:
 .1گذار از سیاستها عرضهمحور به سمت سیاستها تقاضامحور؛
 .2گذار از سیاستها دولتمحور به سیاستها مشارکت عمومی-خصوصی؛
 .3گذار از سیاستها دانشگانمحور به سمت سیاستها بنگانمحور؛
 .4گذار از سیاستها مگصد گرایانه در دولت به سمت سیاستها سیاستگذارانه
در دولت.
در تمامی سیاستها توجه به ارتقا نهاد تحقیق و توسعه اهمیت مییابد .نهاد تحقیق و
توسعه شامل .1 :مراکز و بتشها تحقیق و توسعه در بنگانها

اقگصاد  .2 ،مراکز

تحقیقاتی و شرکتها پژوهشی و توسعه فناور  .3 ،شرکتها مشاور توسعه فناور و
نوآور و  .4اندیشگانها است .تشویق به ورود و هزینهکرد بتش اقگصاد و بنگانها به
فعالیت در عرصة فناور و نوآور از طریق راهبردها زیر است:
 .1بسگة تشویقی تحقیق و توسعه شامل تتفی ها ،معافیتها و بتشودگیها مالیاتی،
بیمها و تعرفها در زمینة تحقیق و توسعة بنگاهی؛
 .2الزام شرکتها خارجی فعال در ایران به انگقال بتشی از فعالیتها تحقیق و
توسعة خود به ایران مگناس

با سهم بازار آنها در کشور؛

 .3تدقیق «پیوست توسعة فناور » به عنوان جزء ضرور در قراردادها بزرگ؛
 .4تسهیل شکلگیر  ،تاسیز ،رشد و انحالل «شرکتها کارآفرین» برا مدت
محدود و در سطح فعالیت و تراکنش محدود ،به منظور کاهش موان ورود برا
نوآور و تجار ساز و کاهش پیامدها اقگصاد در صورت تمایل به خروج؛
این سیاستها نیازمند بازتعری

نظام علم ،فناور

سیاستگذار در این حوزن در دولت است.
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بخش هفتم .برنامههای محیط زیست و توسعه پایدار
تداوم دولت محیطزیست
از طریق
رعایت استانداردهای محیطزیستی در برنامهریزی توسعه
ارتقای مشارکت مردمی در حفظ محیطزیست
پیگیری اقتصاد سبز
ارتقای سطح شفافیت محیطزیستی
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 .7-1مقدمه
دولت یازدهم به درسگی و بنا به ضرورتها کشور بهطور جد نسبت به محیطزیست
اهگمام ورزیدن و با نام «دولت محیطزیست» نیز خواندن شدن است .این رویکرد که حاصل
آگاهی بر عمق بحرانها محیطزیسگی ایران بودن دسگاوردهایی داشگه است و کماکان باید
ادامه یابد .مسائل محیطزیست جهان در حال شدتگرفگن است و این وضعیت خود را در
معاهدات بینالمللی و تالشها فراگیر برا افزایش آمادگی برا مقابله با تلییرات ناشی
از این مسائل نشان میدهد .آنچه در ادامه میآید ،شرحی متگصر از دسگاوردها دولت
یازدهم در زمینه محیطزیست و همچنین برنامهها در نظر گرفگهشدن برا اجرا در دولت
دوازدهم است .برنامهها محیطزیست دولت دوازدهم بر اساس چهار راهبرد زیر طراحی
شدن و اجرا میشوند.
 .1رعایت اسگانداردها محیطزیسگی در برنامهریز توسعه؛
 .2ارتقا مشارکت مردمی در حفظ محیطزیست؛
 .3پیگیر اقگصاد سبز؛
 .4ارتقا سطح شفافیت در حکمرانی محیطزیسگی.
 .7-2دستاوردهای محیطزیستی دولت یازدهم
دولت یازدهم با تأکید بر صیانت از محیطزیست ایران به دسگاوردها مهمی دست یافگه که
البگه با توجه به عمق مسائل محیطزیسگی کشور ،هنوز ران دراز برا به تعادلرساندن
وضعیت محیطزیست و اکوسیسگمها تتری شدن باقی ماندن است.
اقدامات و فعالیتهایی که در دولت یازدهم انجام شدن به ارتقا رتبه ایران در شاخص
عملکرد محیطزیسگی ( (EPIانجامیدن است .شاخص عملکرد محیطزیسگی هر ساله توسط
دانشگان ییل و با درنظرگرفگن دو حوزن سالمت محیطزیست ( 30درصد وزن شاخص) و
سرحالی اکوسسیسگم ( 70درصد وزن شاخص) محاسبه میشود .این شاخص بر اساس
معیارها زیر تدوین میشود و به دلیل تعدد شاخصها و پیچیدگی آنها ،بسیار معگبر است.
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 .1خطمشیها سالمت محیطزیست و اثر آن بر هوا و آب در حوزن سالمت محیط
زیست؛
 .2طبقهبند خطمشی هوا ،مناب آب ،تنوع زیسگی و زیسگگانها ،جنگلها ،صیاد ،
تلییر اقلیم و انرژ در حوزن سرحالی اکوسیسگم؛
 .3شاخصها

مرگومیر کودکان ،دسگرسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشت،

آلودگی فضاها بسگه ،ذرات معلق در بتش خطمشیها سالمت محیط زیست؛
 .4شاخصها سرانه تولید د اکسید گوگرد ،مقدار د اکسید گوگرد تولید به
ازا تولید ناخالص داخلی؛
 .5تلییر در کمیت آب ،حفظ زیسگگانها بحرانی ،مساحت نواحی دریایی حفاظت
شدن ،یارانهها کشاورز  ،قوانین مدیریت آفات ،افزایش رشد تودنها جنگلی،
تلییر در پوشش جنگلی ،جنگلزدایی ،فشار بر صید ساحلی ،صید بیش از حد
ماهیها ،سرانه تولید کربند اکسید ،تولید کربند اکسید به ازا تولید ناخالص
داخلی ،تولید کربند اکسید به ازا هر کیلووات ساعت تولید برق ،مقدار برق
تولید از انرژ تجدیدپذیر در بتش سرحالی اکوسیسگم؛
ایران از رتبه  114در سال  2012به رتبه  105در سال  2016رسیدن که این  9رتبه بهبود
حاصل عملکرد محیطزیسگی در دولت تدبیر و امید است .رتبه  105نیز البگه شایسگه نیست و
نشاندهندن عمق مسائل محیطزیسگی کشور است؛ اما نشان میدهد که مسیر درسگی طی
شدن است و با تداوم این مسیر میتوان وضعیت بهگر در محیط زیست ایران را شاهد بود.
 .7-2-1مهمترین دستاوردهای قانونی

پیشبرد رعایت اسگانداردها محیطزیسگی و حفاظت از محیطزیست نیازمند زیرساخت
حقوقی و قانونی است و این امر با جدیت در دولت یازدهم پیگیر شدن است.
 .1تصوی فصل مالیاتها سبز در ایحه ارزش افزودن؛
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 .2همکار در تدوین سیاستها کلی نظام در حوزن محیط زیست برا سیاستها
کلی نظام در بتش محیط زیست؛
 .3احیاء و فعالکردن شورا

عالی حفاظت محیط زیست پز از توق

 8ساله و

تشکیل سه جلسه تاکنون؛
 .4تهیه سند اقگصاد کمکربن و تصوی

آن در هیات وزیران برا نهادینهساز اقگصاد

سبز و تثبیت جایگان محیطزیست در نظام برنامهریز  ،سیاستگذار
اهدا

و تعیین

میانمدت و بلندمدت کشور؛

 .5تهیه و تدوین و تصوی ایحه هوا پاک و تقدیم آن به مجلز شورا اسالمی؛
 .6تهیه و تدوین و تصوی ایحه خاک و تقدیم آن به مجلز شورا اسالمی؛
 .7تهیه و تدوین و تصوی

ایحه ارزیابی محیطزیسگی و تقدیم آن به مجلز شورا

اسالمی؛
 .8تهیه و تدوین و تصوی

ایحه حفاظت از تاابها و تقدیم آن به مجلز شورا

اسالمی.
 .7-2-2مقابله با آلودگی هوا

ترکیبی از اقدامات حقوقی و اجرایی برا حرکت در مسیر کاهش آلودگی هوا در دولت
یازدهم محقق شدن است.
 .1حذ

توزی بنزین پگروشیمی و جایگزینی آن با بنزین و گازوییل اسگاندارد یورو

 ،4اجرا اسگاندارد یورو  4در خودروساز کشور (پز از  8سال تاخیر) و در
نگیجه بهبود کیفیت هوا در  8کالن شهر؛
 .2اجرا

اسگاندارد یورو  4برا

خودروها

سبق داخلی ،توق

تولید

موتورسیکلتها کاربراتور و اسگاندارد یورو  ،3تعیین اسگاندارد یورو  5برا
خودروها سبق وارداتی؛
 .3جایگزینی  40000دسگگان تاکسی فرسودن؛
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 .4کاهش مصر
 .5تصوی

مازوت در نیروگانها کشور و جایگزینی با گاز طبیعی؛

موافقگنامه پاریز برا کاهش گازها گلتانها و مقابله با گرمایش زمین

در هیات دولت و ارایه به مجلز شورا اسالمی؛
 .6تهیه و تصوی

برنامه و آییننامه اجرائی مقابله با گرد و غبار در دولت و اجرا

برنامه شناسایی کانون ها داخلی گردوغبار در  12اسگان کشور؛
 .7انعقاد تفاهمنامه همکار با کشور عراق برا کنگرل و تثبیت کانونها گرد و غبار
به عنوان مهمترین کانونها منطقها .
 .7-2-3حفاظت از تنوع زیستی و تاالبها

یکی از بزرگترین تهدیدات برا زیستپذیر ایران از بین رفگن تنوع زیسگی است که در
گذشگه به شدت از آن غفلت شدن بود .دولت یازدهم اقدامات مگعدد برا حفاظت از
تنوع زیسگی ایران انجام دادن که برخی از آنها به شر زیر است.
 .1تعیین و تصوی

حقابهها محیطزیسگی تاابها و دشتها ایران با همکار

وزارت نیرو؛
 .2پیشبرد برنامه احیا دریاچه ارومیه و نجاتدادن دریاچه از خشقشدن حگمی و
نابود اکوسیسگم منطقه؛
 .3احیاء تااب بینالمللی هورالعظیم و آبگیر بیش از  70درصد آن؛
 .4برداشگن دایقها مرز بر رو تااب بینالمللی هامون و ایروبی مسیلها برا
هدایت آب و ثبت این تااب به عنوان ذخیرنگان زیستکرن یونسکو ،رایزنیها
بینالمللی و نیز دوجانبه با افلانسگان برا دریافت حقابه بتش ایرانی هامون؛
 .5احیاء بتشهایی از تااب گاوخونی پز از دن سال خشکسالی کامل؛
 .6اجرا برنامه مدیریت زیست بومی برا  14تااب کشور نظیر ارومیه ،شادگان،
پریشان ،انزلی ،بتگگان ،گاوخونی ،میقان و قرن قشالق؛
 .7تصوی

مناطق حفاظتشدن جدید در شورا عالی محیطزیست؛ ارتقا جنگل ابر
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به منطقه حفاظتشدن و من انگزاع  225هکگار از منطقه حفاظتشدن گاندو؛
 .8ایجاد بیمه پلنگ ایرانی برا مقابله با آسی رسانی به آنها در جوام محلی؛
 .9حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در قال

پروژنها ملی و بینالمللی و تداوم بیمه

یوزپلنگ؛
 .10افزایش جرایم شکار و صید حیوانات تا  20برابر قبل؛
 .11تصوی

اعگبار برا مدیریت و احیا تاابها در اسگانها برا اولین بار؛

ردی

 .12کاهش حدود  60درصد آتشسوز ها جنگلی در مناطق حفاظتشدن پز از
ایجاد سگاد اطفا

حریق کشور با عضویت سازمان و اخگصاص  42بالگرد در

اسگانها و اجرا مانورها آموزشی؛
 .13تدوین برنامه جام قط بهرنبردار چوب از جنگلها شمال و پیشبرد برنامه
تنفز دن ساله؛
 .14رف تصر

 772هکگار از تصرفات مناطق حفاظتشدن در ورجین ،میانکاله،

هرمزگان و سایر نقاط و للو مجوز فروش پارک پردیسان؛
 .15اجرا طر مدیریت زیستبومی در دریاچه ارومیه و تاابها کشور از جمله
قرن قشالق ،پریشان ،شادگان و انزلی؛
 .16تصوی ایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان در دولت.
 .4-2-7تقویت نهادهای مدنی ،سازمانهای غیردولتی و فعاالن محیطزیست

دولت یازدهم مردم را نیرو

فعال و سازندن در همه عرصهها و از جمله در زمینه

محیطزیست دانسگه و مثبتترین رویکرد را نسبت به سازماندهی تشکلها
سازمانها

مردمی و

مردمنهاد در عرصه محیطزیست داشگه است؛ این در حالی است که

رویکردها امنیگی در دولتها نهم و دهم به تضعی

شدید سازمانها مردمنهاد در

حوزن محیطزیست انجامیدن بود .برخی از مهمترین دسگاوردها دولت یازدهم در این
زمینه به شر زیر است.
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 .1تقویت نقش و جایگان مشارکت مردمی و سرمایهها

اجگماعی با افزایش 80

درصد تشکلها محیط زیسگی از  423تشکل در سال  1391به نزدیق  891در
سال 1395؛
 .2برگزار نشستها فصلی ،منطقه ا سازمان ها مردم نهاد محیط زیسگی و مناب
طبیعی؛
 .3برگزار دورنها آموزش مجاز ویژن سمنها محیطزیسگی؛
 .4توسعه اطالعرسانی به اقشار متگل

از طریق فضا مجاز و ترویج و تشویق

حفاظت از محیطزیست در سطح عمومی؛
 .5حمایت از پویشها مردمی محیطزیسگی برا گسگرش آگاهیها و مشارکت
اقشار متگل .
 .7-2-5آموزش و فرهنگسازی همگانی محیط زیست

حفاظت از محیطزیست مسگلزم مشارکت عمومی مبگنی بر آگاهی مردم از مسائل
محیطزیست و شیونها حفاظت از آن است .حفاظت محیطزیست به حمایت عمومی نیز
نیاز دارد و در این راسگا اقدامات مگعدد در دولت یازدهم انجام شدن است.
 .1انعقاد تفاهمنامه با وزارت آموزش و پرورش برا گسگرش آموزش دانشآموزان و
درج مفاهیم محیطزیسگی در  33عنوان کگاب درسی و دو واحد انسان و
محیطزیست در مقط مگوسطه؛
 .2تدوین منشور مدارس جام محیطزیسگی کشور؛
 .3حمایت از رانانداز مدارس طبیعت توسط بتش خصوصی؛
 .4همکار با صدا و سیما برا تولید و پتش برنامهها آموزشی و اطالعرسانی
محیطزیسگی.
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 .7-2-6اقتصاد سبز و توسعه پایدار

ایران به علت شدت بحرانها محیطزیسگی که بتشی از آنها ناشی از اسگفادن نامناس

(غیرسبز) از مناب طبیعی است و همچنین به دلیل ظرفیتها اقگصاد سبز برا ایجاد
رشد اقگصاد

و توسعه اشگلال ،نیازمند توسعه اقگصاد سبز است .برخی اقدامات

انجامشدن در این مسیر به شر زیر است.
 .1تصوی

سند اقگصاد کمکربن در هیات وزیران؛

 .2تصوی فصل مالیاتها سبز در ایحه ارزش افزودن ؛
 .3شناسایی و معرفی مشاغل سبز و دوسگدار محیط زیست؛
 .4شناسایی و معرفی واحدها صنعگی و خدماتی دوسگدار محیط زیست در چارچوب
برندساز صنای سبز؛
 .5تصوی

مصادیق مصر

اخگصاص  1درصد از بودجه دسگگانها اجرایی برا

مدیریت سبز در دولت؛
 .6جریانساز و نهادساز شاخصها توسعه پایدار در حدود  30دسگگان اجرایی؛
 .7انعقاد تفاهمنامه با بانق مرکز  ،بانق تجارت ،بانق صادرات و  ...برا حمایت
از فعالیتها محیط زیسگی؛
 .8رانانداز بتش تتصصی آمار و سنجش از دور و تجمی توان کارشناسی در
حوزن آمایش.
 .7-2-7مقابله با آلودگی خاک

فرسایش و آلودگی خاک دو معضل بزرگ محیطزیست ایران است که ظرفیت
زیستپذیر کشور را با تهدید مواجه کردن است .زیرساختها حقوقی و اسگانداردها
ازم برا مقابله با این پدیدن نیز در کشور به اندازن کافی وجود نداشگه است .دولت یازدهم
در این بتش نیز دسگاوردها مهم زیر را داشگه است.
 .1تصوی

اسگاندارد و شاخص کیفیت مناب آب و خاک در دولت؛
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 .2تدوین ایحه خاک در دو بتش آلودگی و فرسایش خاک و تصوی

آن در

دولت؛
 .3ابالغ اسگاندارد کیفیت مناب خاک و راهنماها آن؛
 .4ایجاد کمیگه ویژن سم و کود در سازمان و تهیه «گزارش ملی وضعیت تولید،
واردات ،توزی و مصار

سموم وکودها شیمیایی».

 .7-2-8مقابله با بحران آب

مسائل جد مدیریت مناب آب و انجام اقدامات اصالحی در این زمینه از مهمترین اقدامات
دولت یازدهم در عرصه محیطزیست ایران بودن است.
 .1بازنگر و اجرا برنامهها ارزیابی محیطزیسگی طر ها انگقال آب و سدها
بزرگ؛
 .2برنامهریز و اجرا طر تعادلبتشی آبها زیرزمینی؛
 .3ابالغ اسگاندارد و راهنما تعیین شاخص کیفیت مناب آب؛
 .4تشکیل کارگرون ساماندهی رودخانهها در اسگانها؛
 .5تدوین راهنما

پیشگیر  ،ارزیابی و پاکساز

آلودگیها

نفگی آبها

زیرزمینی و اثرات محیطزیسگی طر ها عمرانی بر مناب آب زیرزمینی؛
 .6شناسایی مناب آایندن دشتها مهم کشور به منظور تدوین برنامه پایش؛
 .7تدوین برنامه مدیریت محیطزیسگی بنادر کشور.
 .7-2-9تقویت و ارتقای نیروی انسانی

سازمان حفاظت محیطزیست ایران و کل دسگگانها مرتبط با محیطزیست از کمبود
نیرو انسانی مگتصص در این عرصه رنج میبرند .کمتوجهی تاریتی به محیطزیست
سب

غفلت از تربیت و توانمندساز نیرو انسانی در این عرصه نیز شدن است .دولت

یازدهم برا رف این نقیصه اقدامات زیر را انجام دادن است.
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 .1توانمندساز نیرو انسانی مگتصص سازمان از طریق اسگقرار ،رانانداز  ،آموزش،
تهیه محگوا آموزشی و مدیریت سیسگم آموزش مجاز ؛
 .2اصال ساخگار و تقویت یگان حفاظت محیطزیست زیر نظر بااترین مقام دسگگان
اجرایی و اعطا درجات محیطبانی؛
 .3افزایش ستگی کار محیطبانان تا سق

 3000امگیاز و تبدیل وضعیت اسگتدامی

حدود  500محیطبان قرارداد ؛
 .4تدوین ایحه حمایت از محیطبانان و ارایه به دولت؛
 .5آموزش حدود  1500نفر از محیطبانان از سراسر کشور؛
 .6حمایت از سازمانها

مردمنهاد حوزن محیطزیست برا

تقویت نیرو

انسانی

مردمنهاد ازم برا حفاظت محیطزیست.
 .7-2-10تقویت دیپلماسی محیطزیست و همکاریهای بینالمللی

موفقیت در عرصه مدیریت محیطزیسگی نیازمند همکار ها
متگل

بینالمللی در زمینهها

و تقویت دیپلماسی محیطزیسگی است .بحران ریزگردها و تأمین حقابه تاابهایی

نظیر هامون ،ضرورتها دیپلماسی محیطزیسگی را به خوبی نشان میدهند .محیطزیست
همچنین عرصه گسگردنا برا همکار فناورانه و تکمیل رویکرد تعامل سازندن است.
اهم اقدامات انجامشدن در این بتش به شر زیر است.
 .1تصوی

و ابالغ قوانین «کنوانسیون میناماتا در مورد جیون»؛

 .2الحاق کشور به پروتکل  1996درخصوص جلوگیر از دف مواد زائد و سایر مواد
به دریا (پروتکل لندن)؛
 .3الحاق کشور به پروتکل حفاطت از تنوع زیسگی ،دریا خزر( کنوانسیون تهران)؛
 .4شرکت فعاانه ایران در روند تهیه و تصوی

تفاهم نامه تلییرات آب و هوایی

پاریز؛
 .5تقویت دیپلماسی محیطزیست در عرصه بینالمللی و منطقها و تثبیت جایگان ایران
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در معاهدات بینالمللی در حوزن محیط زیست با انعقاد بیش از  15تفاهمنامه
همکار ها منطقها و بینالمللی محیطزیسگی با کشورها متگل

و اجرا

بتشهایی از این تفاهمنامهها به ویژن بتشها آموزشی و فنی؛
 .6جل مشارکت فنی و مالی ژاپن در حفاظت از دریاچه ارومیه و تااب انزلی.
 .7-3برنامه محیطزیستی دولت دوازدهم
موفقیتها دولت یازدهم در زمینه محیطزیسگی و ارتقا عملکرد محیطزیسگی ایران بر
اساس شاخصها
دریاچه ارومیه ،احیا

مشهود

بینالمللی و دسگاوردها

نظیر موفقیت در پیشبرد احیا

تااب هورالعظیم و کاهش آلودگی هوا

کالنشهرها به عالون

خیزش آگاهی عمومی در زمینه محیطزیست نشان میدهد رویکردها دولت یازدهم در
زمینه محیطزیست باید ادامه یابد .دولت دوازدهم همه راهبردها 12گانه زیر را که در
دولت یازدهم اجراییشدن ،ادامه خواهد داد.
 .1ایجاد مدیریت یکپارچه و کارآمد کاهش آلودگی هوا کالنشهرها؛
 .2اجرا جد برنامه مدیریت خاک ،پسماند و فاضالب و تکمیل مقررات آن؛
 .3ارتقا کارآمد در حفاظت مناب طبیعی و تنوع زیسگی؛
 .4احیا و اثربتشکردن شورا

عالی محیط زیست و تشکیل و ارتقا

اثربتشی

صندوق محیطزیست؛
 .5تقویت و حمایت سازمانها مردمنهاد محیطزیسگی؛
 .6آموزش و ترویج سواد ،اخالق ،رفگار و عمومیساز فرهنگ محیط زیست؛
 .7ارتقا

دیپلماسی آب و احیا

دیپلماسی محیط زیست با تأکید بر معضل

ریزگردها؛
 .8توانمندساز ساخگار و اقگدار محیط زیست در حاکمیت از طریق ارتقا جایگان
سازمان حفاظت محیطزیست در برنامهریز توسعه کشور؛
 .9تقویت ارزیابی محیطزیسگی و اجگماعی اجگماعی در همه طر ها و اعمال معیارها
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ناشی از اقگصاد محیط زیست در برنامهریز توسعه؛
 .10اتتاذ رویکرد هزینه-فایدن محیطزیسگی در همه برنامهریز ها؛
 .11اجرا ابزارها انگیزشی بازارمبنا و توسعه اشگلال سبز؛
 .12لحاظکردن آمایش سرزمین با محوریت آب و محیطزیست در برنامهها و طر ها
توسعه الگو توسعه کشور.
ضمن ادامه دادن مسیر چهار سال گذشگه در قال

محورها فوق ،چهار برنامه که در

ادامه تشریح میشود ،پیگیر و اجرا خواهد شد.
 .7-3-1پیگیری برای تصویب لوایح محیطزیستی در مجلس

تصوی

لوایح مرتبط با حفاظت از محیطزیست به دایل متگل

و از جمله تعارضاتی که

رعایت اسگانداردها محیطزیسگی با برخی مناف محلی دارد ،بسیار دشوار و زمانبر و توأم
با متالفتها بسیار است .تدوین زیرساخت حقوقی حفاظت از محیطزیست نیز برا
تثبیت حقوق محیطزیست ضرور است .برنامه جد برا پیگیر تصوی

و اجراییشدن

لوایح تدوینشدن در دولت یازدهم ،در دسگور کار دولت دوازدهم خواهد بود .پیگیر
تصوی

چهار ایحه زیر در اولویت خواهد بود.

 .1ایحه هوا پاک؛
 .2ایحه حفاظت خاک؛
 .3ایحه ارزیابی محیطزیسگی؛
 .4ایحه حفاظت از تاابها.
 .7-3-2اصالح روند تصمیمگیری در کمیته ماده  2آییننامه ارزیابی اثرات محیطزیستی

بتش مهمی از مشکالت محیطزیست ناشی از فرایند تصوی

و اخذ مجوز اجرا

طر ها بزرگ نظیر سدها ،کارخانجات ،جادنها و سایر زیرساختها بودن است .ارزیابی
اثرات محیطزیسگی باید به صورت کار تتصصی و با نهایت شفافیت ،بدون اعمال قدرت
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و سالیق ضدمحیطزیسگی حامیان پروژنها
کمیسیون مادن  2باید مگضمن رسیدن به اهدا

بزرگ انجام شود .اصالحات در فرایند
زیر باشد:

 .1رعایت حداکثر شفافیت و دسگرسی مگتصصان و عموم فعاان محیطزیست به نگایج
ارزیابی تأثیر محیطزیسگی؛
 .2مشارکت اجگماعات تحت تأثیر طر ها و پروژنها در ارزیابی تأثیرات محیطزیسگی؛
 .3ارتقا سطح ارزیابی تأثیر محیطزیسگی به «ارزیابی محیطزیسگی اسگراتژیق»؛
 .4ارتقا جایگان حقوقی نگایج ارزیابی تأثیر محیطزیسگی به سطحی که در دادگانها
بگوان به آنها اسگناد کرد و افراد و گرونها تحت تأثیر پروژنها بگوانند از حقوق
خود به اسگناد این گزارشها دفاع کنند؛
 .5ناممکنکردن تصوی  ،اجرا و تتصیص اعگبارات پروژنها بدون اخذ مجوز
محیطزیسگی در فرایند شفا

کمیسیون مادن .2

 .7-3-3ارتقای حکمرانی و بهرهوری در مصرف منابع آب

تعدیل مسأله و بحران آب در ایران از اولویتها برنامه ششم توسعه است .دولت دوازدهم
باید در زمینه مسأله آب اقدامات جد انجام دهد که در این راسگا برنامهها و اقدامات زیر
پیگیر خواهد شد.
 .1تدوین «گزارش ملی آب» با هد

مشتص کردن روندها توسعه کشور که منجر

به بروز بحران آب شدن و مشتص ساخگن برنامهها دقیق اجرایی برا اصال
مسیر؛
 .2اولویتدادن به مدیریت غیرسازنا مناب آب و مدیریت تقاضا؛
 .3احیا رودخانهها و رعایت حقابهها محیطزیسگی؛
 .4تدوین برنامهها توسعة کالبد مبگنی بر آمایش سرزمین و پگانسیل آب کشور؛
 .5توسعة بسگر قانونی ،اصال مقررات و نهایی کردن تدوین قانون جام آب کشور؛
 .6اصالحات ساخگار  ،از جمله درنظرگرفگن حوضهها آبریز و نه اسگانها به منزلة
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واحد اصلی مدیریت یکپارچة مناب آب؛
 .7بازچرخانی آب و اسگفادن از پساب تصفیهشدن در بتش کشاورز محصوات
غیرخوراکی با رعایت مالحظات بهداشگی و محیطزیسگی؛
 .8تأمین بتشی از آب صنای از طریق بازچرخانی؛
 .9تتصیص حقابة محیطزیسگی رودخانهها ،تاابها ،دریاچهها؛
 .10ادامه بازنگر و تعیین حجم متازن سدها در حال طراحی با توجه به تلییرات
هیدرولوژیق ،توجیه اقگصاد و ارزیابی آثار محیطزیسگی؛
 .11محدودکردن مصار

آب در بتشها متگل

به توان اکولوژیق حوضة آبریز؛

 .12اجرا طر تعادلبتشی آبها زیرزمینی؛
 .13ادامه تالش برا کاهش مصر

آب در بتش کشاورز با ارتقا بهرنور و

کاربرد فناور ها جدید کشاورز و آبیار ؛
 .14تأمین امنیت غذایی کشور (نه لزوماً خودکفایی در تمام محصوات کشاورز و
دامی) با توجه به تجارت آب مجاز ؛
 .15تأکید بر اقدامات آبتیزدار برا حفاظت از مناب آب و خاک در حوضة آبریز؛
 .16کاهش درصد و تلفات آب بدون درآمد در شبکة آب شهر و روسگایی؛
 .17زمینهساز برا جداساز شبکه آب شرب و بهداشگی؛
 .18سرمایهگذار

در زمینه اسگفادن از تکنولوژ ها

بومی و سازگار با اقلیم و

بومشناسی کشور (کاریزها ،جم آور آب باران و )...؛
 .19اهمیت دادن به ارزش اقگصاد آب در تمامی مصار
 .20اصال نظام تعرفهها و قیمت گذار واقعی آب ،مگناس

و ایجاد بازار آب؛
با پوشش هزینهها؛

 .21احداث تصفیهخانهها فاضالب و تکمیل شبکه ها آبیار و زهکشی همزمان با
اتمام سدها؛
 .22تقویت سیسگم پایش برا کاهش آسی پذیر مناب آب سطحی و زیرزمینی؛
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 .23اسگفادن از ظرفیتها سازمانها مردمنهاد برا صیانت آب؛
 .24مشارکت تشکلها

بهرنبرداران آب در مدیریت تأسیسات آبی و تقویت

ظرفیتها سازمانها مردمنهاد؛
 .25آگاهیرسانی و جل مشارکت عمومی؛
 .26همکار علمی و تبادل تجربیات با نهادها بینالمللی آب.
 .7-3-4پیشبرد اقتصاد سبز

دسگرسی به انرژ ارزان از مناب سوخت فسیلی سب
کشور شدن است .این مصر

افزایش شدت مصر

انرژ در

با عق ماندگی فناورانه و نظامها قیمتگذار ناکارآمد

انرژ تلفیق شدن و در نهایت وضعیت نامساعد از نظر اقگصاد و محیطزیسگی برا
مصر

انرژ در ایران رقم زدن است .بهبود این وضعیت مسگلزم پیگیر برنامهها زیر

است.
 .1حمایت از تولید انرژ ها تجدیدپذیر از مناب باد و خورشید از طریق اصال
نظامها

قیمتگذار

انرژ  ،همکار

فناورانه با کشورها

پیشرو و اعمال

اسگانداردها محیطزیسگی ستگگیرانه؛
 .2تدوین نظام جام مدیریت پسماند پایدار با تأکید بر تفکیق زبالهها جامد از مبدأ،
تقویت صنعت بازیافت پسماندها

جامد ،تقویت بازارها

تولید و فروش

محصوات بازیافگی ،و روشها پایدار دف پسماندها شهر ( از جمله تبدیل
پسماندها به کمپوست و انرژ ) ،و تتصیص اعگبارات ازم برا اجرا برنامهها
پیشنهاد این نظام جام ؛
 .3حمایت از بازیافت زباله و تولید کمپوست برا جلوگیر از آلودگی خاک توسط
زبالهها و کمق به احیا کیفیت خاکها ایران از طریق مصر
 .4حمایت از تولید و انگقال فناور
اسگانداردها مصر

کمپوست؛

در زمینه وسایل مصر کنندن انرژ

انرژ بهگر؛
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 .5حمایت از تولید محصوات ارگانیق کشاورز و ایجاد زیرساختها ازم برا
تولید کشاورز

با کود و سم کمگر ،تتصیص اعگبارات و اولویت به ساخت

مجمگ ها تولید کودها ارگانیق برا توسعه کشاورز پایدار؛
 .6اعمال تعرفهها

مالیاتی و جریمهها

زیستمحیطی بر محصواتی که با

اسگانداردها زیستمحیطی پایین تولید میشوند؛
 .7حمایت از توسعه تکنولوژ بومی سازگار با محیطزیست ،و دادن تسهیالت برا
وارد کردن تکنولوژ هایی که آلودگیزدایی کمتر دارند؛
 .8ادامه سیاستها و برنامهها ملی تدوینشدن برا مقابله با تلییر اقلیم و کاهش
گازها گلتانها ؛
 .9حمایت از گردشگر محیطزیسگی با رعایت اسگانداردها حفظ محیطزیست.
 .7-3-5تداوم جلب مشارکت عمومی

بهبود وضعیت محیطزیست ایران نیازمند مشارکت و نظارت عمومی و همچنین ارتقا
آگاهی عموم جامعه دربارن ضرورت حفظ محیطزیست و جلوگیر از تداوم روندها
مترب است .این مهم همچنین نیازمند آموزش عمومی گسگردن دربارن محیطزیست است.
چنین کار به کمق سمنها و مشارکت مردمی امکانپذیر است .برنامهها زیر در دولت
دوازدهم پیگیر خواهد شد.
 .1گسگرش آموزش فراگیر ،از پیش دبسگانی تا دانشگان -آموزش منگهی به تلییر رفگار؛
 .2توسعه ارتباطات راهبرد در حوزن محیطزیست از طریق همکار با هنرمندان،
دانشگانها ،بتش خصوصی ،فعاان محیطزیست و شهروندان؛
 .3توسعه سامانهها جل

مشارکت و نظارت مردمی در حفظ محیطزیست در فضا

مجاز و توانمندساز مردم برا نظارت محیطزیسگی از طریق ارائه اطالعات
دربارن محیطزیست ایران و عوامل مترب آن به مردم.
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بخش هشتم .برنامه سالمت ،بهداشت و درمان
تداوم طرح تحول سالمت
و
اصالحات ساختاری در نظام بهداشت و درمان

 .8-1مقدمه
طر تحول سالمت مهمترین برنامه دولت یازدهم در حوزن بهداشت و سالمت بودن و
اثرات اجگماعی گسگردنا نیز بر جا گذاشگه است .طر تحول سالمت در شرایطی اجرا شد
که هزینهها درمان به شدت بر مردم فشار میآورد و ضرورت داشت میزان پرداخت از
جی

مردم کاهش یابد و جلو سقوط بتشهایی از شهروندان به زیر خط فقر گرفگه شود.
طر تحول سالمت دسگاوردها مگعدد داشگه اما نظام سالمت فراتر از اقداماتی است

که در طر تحول نظام سالمت انجام شدن و بهسامان کردن نظام سالمت نیازمند اصالحات
ساخگار است .آنچه در ادامه تشریح شدن ،ابگدا شرحی بر دسگاوردها دولت یازدهم در
حوزن بهداشت و درمان ،و سپز برنامهها

پیشنهاد برا

پیگیر

و اجرا در دولت

دوازدهم است.
 .8-2دستاوردهای دولت یازدهم در بهداشت و درمان
اجرا طر تحول سالمت به عنوان بزرگترین برنامه بهداشت و درمان دولت یازدهم،
دسگاوردها زیر را در پی داشگه است .سه هد

کالن طر تحول نظام سالمت عبارت

بودناند از :عدالت در دسگرسی به خدمات ،ارتقا کیفیت ارائه خدمات سالمت ،و حفاظت
مالی بیماران.
 .1افزایش سهم سالمت از بودجه دولت؛
 .2رف بحران کمبود دارو و تجهیزات پزشکی؛
 .3کنگرل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی؛
 .4حمایت از داروها تولید داخل؛
 .5بیمهکردن دن میلیون و هفگصد هزار نفر جمعیت فاقد بیمه پایه سالمت؛
 .6کاهش میزان پرداخگی بیماران در بیمارسگانها دولگی وابسگه به وزارت بهداشت؛
 .7ارتقا کیفیت خدمات سالمت در بتش دولگی؛
 .8رایگانکردن زایمان طبیعی مادران؛
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برنامه دولت دوازدهم

 .9مدیریت ارائه خدمات و حفاظت مالی از بیماران مبگال به بیمار ها صع العالج؛
 .10توسعه و تکمیل و اصال برنامه پزشق خانوادن در دو اسگان فارس و مازندران؛
 .11توسعه زیرساختها درمان از جمله ساخت  420بیمارسگان جدید؛
 .12ساخت  2483تتت مراقبتها ویژن؛
 .13بهرنمند  21میلیون نفر از خدمات بسگر ؛
 .14حفاظت مالی بیماران بسگر در برابر هزینهها کمرشکن در بیمارسگانها دولگی
برا  77.4درصد جمعیت کشور؛
 .15کاهش ارجاع مردم برا خرید دارو و تجهیزات از حدود  100درصد موارد به کمگر از
 3درصد موارد؛
 .16پوشش هزینهها درمان نابارور با تعر

دولگی برا زوجها نابارور؛

 .17ماندگار پزشکان در  302شهر از مناطق محروم؛
 .18ایجاد  30پایگان اورژانز هوایی در سراسر کشور؛
 .19ساخت و تکمیل  1986خانه بهداشت و  263مرکز خدمات جام روسگایی در راسگا
ارتقا عدالت در دسگرسی به خدمات بهداشت و درمان؛
 .20تحت پوشش گرفگن  9851784خانوار در پایگانها سالمت در شهرها باا 20
هزار نفر؛
 .21تحت پوشش گرفگن  2550014خانوار در پایگانها سالمت حاشیه شهرها؛
 .22احداث و تجهیز  2000خانه بهداشت 700 ،واحد ارائه خدمات سالمت 12700 ،واحد
بهداشگی روسگایی؛
 .23اجرا برنامه ملی درمان پیشرفگه سکگهها قلبی و ملز در  55بیمارسگان و  25شهر؛
 .24بازساز  2.5میلیون مگر مرب فضا اقامگی؛
 .25نوساز  45000تتت بیمارسگانی با اسگفادن  100درصد از تولیدات ایرانی؛
 .26توزی  130000قلم تجهیزات هگلینگ؛
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 .27ساخت  21000تتت بیمارسگانی؛
 .28افگگا و بهرنبردار  20347تتت بیمارسگانی از ابگدا دولت یازدهم (میانگین سالیانه
 7000تتت بیمارسگانی)؛
 .29ساخت و تجهیز  1800اتاق یقنفرن زایمان طبیعی و بهرنبردار از  856اتاق؛
 .30احداث و بهساز  133089مگرمرب اورژانز منگت ؛
 .31افزودن شدن  3000دسگگان آمبوانز به ناوگان اورژانز زمینی؛
 .32عقد قرارداد خرید  6دسگگان بالگرد آمبوانز؛
 .33ساخت  250پلیکلینیق تتصصی جدید؛
 .34احداث و رانانداز  131مرکز غربالگر سرطان؛
 .35بهرنبردار از  52مرکز شیمیدرمانی و سرطان؛
 .36ساخت و رانانداز  17مرکز جدید درمان نابارور  ،و توسعه و تجهیز  24مرکز درمان
نابارور ؛
 .37افزایش تعداد مقاات علوم پزشکی کشور در بانق اطالعاتی اسکوپوس از 11812
مقاله به  14902مقاله؛
 .38رانانداز  620سازمان مردمنهاد 872 ،مرسسه خیریه و  212گرون جهاد داوطلبانه در
حوزن سالمت؛
 .39جل

کمق خیرین ملی به میزان  4000میلیارد تومان در توسعه زیرساختها سالمت

طی سه سال و رانانداز  70خیریه بیمارسگانی تا سال 1395؛
 .40پیشبینی رانانداز  570خیریه بیمارسگانی در سال 1396؛
 .41مجهزکردن  598بیمارسگان دولگی به سیسگم اطالعات بیمارسگانی؛
 .42مجهزشدن  42600واحد درمانی به پوشش خدمات الکگرونیق سالمت؛
 .43افزودنشدن  48میلیارد رکورد به رکوردها پروندن الکگرونیق سالمت ایرانیان؛
 .44افزایش افراد تحت پوشش پروندن الکگرونیق سالمت به  66میلیون نفر؛
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 .45طر تحول نظام سالمت با حمایت از تولید دارو و تجهیزات در داخل و افزایش
نظارت برا ارتقا کیفیت محصوات ،در راسگا اجراییشدن اقگصاد مقاومگی نیز
حرکت کردن است .سهم تجهیزات تولید داخل از  360میلیون دار در سال  1392به
 500میلیون دار در سال  1394افزایش یافگه است .اقالم دارو سنگی دارا مجوز نیز
از  298مورد در سال  1392به  855مورد در سال  1395افزایش یافگه است.
 .8-3برنامه سالمت ،بهداشت و درمان دولت دوازدهم
طر تحول سالمت و همه دسگاوردها آن علیرغم ارتقادادن کیفیت و کاهش هزینه ارائه
خدمات به بیماران ،کشور را از اصالحات ساخگار در نظام بهداشت و درمان بینیاز
نساخگه است .ارتقا ساخگار نظام سالمت به منظور پایدارساز کیفیت و کمیت ارائه
خدمات و همچنین پایدارساز مالی نظام سالمت ،و همچنین اجگماعیکردن سالمت از
ملزومات اساسی کشور است که برا اجرا در دولت دوازدهم در نظر گرفگه شدن است .این
بدان معناست که با رف وضعیت اضطرار در نظام بهداشت و درمان ،اکنون ثبات قابل
مالحظها برا اصالحات ساخگار فراهم شدن است .وزارت بهداشت در دولت دوازدهم
موظ

به اجرا برنامهها زیر خواهد بود.

 .1اجرا برنامه پزشق خانوادن که سب

تعری

جایگان شایسگه برا پزشکان عمومی در

نظام سالمت کشور ،تقویت پیشگیر سطح اول که عمدتاً بر عهدن پزشکان عمومی
است ،و کاهش هزینهها نظام سالمت میشود؛
 .2سطحبند کلیه خدمات تشتیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبگنی بر پزشق
خانوادن و اجازن تجویز این گونه خدمات بر اساس راهنماها بالینی ،طر ژنریق و
نظام دارویی ملی کشور .این کار با اولویت خدمات درمانیا که بیشگرین هزینه را بر
نظام سالمت تحمیل میکنند آغاز میشود؛
 .3بهکارگیر کامل پروندن الکگرونیق سالمت و اسگفادن از آن برا رسیدگی به اسناد
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پزشکی و پرداخت هزینه آنها به صورت الکگرونیکی (برخط)؛
 .4تدوین راهنماها بالینی در زمانبند مشتص (کمتر از یق سال) برا آن دسگه
تشتیصها و درمانهایی که بیشگرین هزینه را بر نظام درمان تحمیل میکنند و سپز
برا کلیه تشتیصها و درمانها و به تصوی

آنها در شورا عالی بیمه خدمات

درمانی؛
 .5تدوین آییننامهها خرید راهبرد خدمات سالمت در شورا عالی بیمه خدمات
درمانی به گونها که ضامن ارتقا نقش بیمه به ناظر و کنگرلکنندن هزینه سالمت ،و
نه فقط تأمینکنندن مالی باشد؛
 .6تدوین شیوننامه بررسی و پرداخت اسناد توسط وزارت رفان به نحو که در آن نقش
سازمانها بیمهگر در زمینه کنگرل هزینهها اعمال شود .این شیوننامه در شورا عالی
بیمه بررسی و تصوی شود و پز از آن ابالغ میگردد؛
 .7اسگانداردساز

کگاب ارزش نسبی خدمات پزشکی و تصوی

شورا

عالی بیمه

خدمات درمانی به گونها که سیاستها کلی سالمت (ابالغی مقام معظم رهبر )
اجرایی گشگه و در فاز اول ،اخگال

تعرفه «جزء حرفها » میان بتشها دولگی و

غیردولگی (اعم از خصوصی ،عمومی غیردولگی ،خیریه و  )...از میان برداشگه شود .سهم
سود عادانه (و نه سود سرمایه) و اسگهالک در تعرفهها مذکور معین و به ازا حجم
خدمات خریدار شدن توسط سازمانها بیمهگر از بتش دولگی ،به عنوان یارانه
دولت (که در حال حاضر به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر
سازمانها دولگی پرداخت میشود) به سازمانها بیمهگر پرداخت شود تا در قال
قیمتها اسگاندارد (واقعی) میان مراکز درمانی دولگی بازتوزی شود .در صورتی که
خرید خدمت راهبرد و  DRGدر دسگور کار قرار گیرد ،مسأله بازنگر در کگاب
ارزش نسبی خدمات بالموضوع میشود و میتوان بدون مشکالت ناشی از مقاومت در
برابر بازنگر  ،از این مسأله عبور کرد؛
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 .8حذ

همپوشانیها بیمها سازمان بیمه سالمت و سایر سازمانها بیمهگر؛

 .9کاهش تقاضا برا بسگر از طریق کاهش هزینهها سرپایی بیمهها پایه؛
 .10کنگرل هزینهها کاتاسگروفیق (خانمانسوز) از طریق ثبت داروها پرهزینه و حذ
هزینهها OTC؛
 .11انجام اصالحات ازم برا ممانعت از انگقال بیمهها اجبار به بیمهها اخگیار ؛
 .12انجام آزمونها وس و حذ

افراد غیرنیازمند از پوشش بیمه سالمت رایگان بهمنظور

هدفمندکردن هزینهها بهداشت و درمان؛
 .13اجرا نظام ارجاع افراد نیازمند برا اسگفادن از خدمات بسگر بیمه رایگان؛
 .14اسگقرار کامل سامانه پروندن الکگرونیق سالمت و مکانیزنکردن فرایندها درمان؛
 .15الزام به تشکیل صندوق بیمه درمان در زیرمجموعه سازمان تأمین اجگماعی بهمنظور
شفا ساز مناب درمان و همچنین واردکردن هزینهها مربوطه از محل ردی ها
قانونی به بتش درمان؛
 .16ارتقا

جذابیتها

نظام درمانی کشور برا

توسعه «توریسم سالمت» و

هماهنگساز تالشها دسگگانها مسوول برا باا بردن سطح درآمد نظام سالمت
از این محل.
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بخش نهم .برنامه سیاست خارجی
دیپلماسی فعال برای
توسعه همکاریهای بینالمللی ،صلح ،اعتدال و شکوفایی اقتصادی
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 .9-1مقدمه
دولت یازدهم میراثدار یکی از بدترین دورنها

مناسبات جمهور

اسالمی ایران با

همسایگان و قدرتها فرا منطقها بود؛ اما همت بلند را برا قراردادن سیاست خارجی
در مسیر تعامل سازندن و مرثر با همه کشورها جهان بر اساس اصول عزت ،حکمت و
مصلحت بکار گرفت .دولت یازدهم با سرمشق قراردادن خطمشی تدبیر و اعگدال ،گامها
مگوازنی را به منظور ترمیم و بهبود چهرن جمهور اسالمی ایران ،کنارگذاشگن خطمشی
تقابل و رف تنشها غیرضرور با سایر دولتها و بهویژن همسایگان برداشت و بسگرها
ازم بهمنظور بهرنگیر

از ظرفیتها ،توانمند ها و فرصتها

پیش رو

جمهور

اسالمی ایران را فراهم کرد .بهرغم موفقیتها چشمگیر ،همچنان ران دراز پیشرو داریم
که جز از طریق اتکا به پروردگار مگعال ،عمل به نصایح و رهنمودها داهیانه مقام معظم
رهبر  ،خودباور  ،حمایت و انسجام ملی و همکار ها صادقانه و چندجانبه منطقها با
همه همسایگان و بازیگران فرامنطقها به سرانجام نتواهد رسید .برنامه سیاست خارجی
دولت دوازدهم بازتاب ترکی

و تناس

میان اصول ،اهدا

و راهبردها اسگراتژ ها

دسگیابی به آنهاست .این برنامه در پیوند با دسگاوردها و مقدمات فراهمشدن در دولت
یازدهم و در نظر گرفگن افقها بلند پروازانهتر است که تحقق آرمانها ملت بزرگ
ایران و منویات جمهور اسالمی ایران را سرعت میبتشد.
 .9-2کارنامه سیاست خارجی در دولت یازدهم
دولت یازدهم در خأل به مسوولیت نرسید و وارث شرایط ،امکانات و مشکالت دولتها
قبل از خود بود .این دولت مسوولیت سیاست خارجی را در وضعیت وخیم و تأس

بار بر

عهدن گرفت .دولت در شرایطی فعالیت خود را آغاز نمود که:
 .1کشور در عرصه سیاست خارجی با تنگترین فضا و بیشگرین فشار پز از پایان جنگ
تحمیلی و بلکه در کل سالها پز از انقالب اسالمی بسر میبرد؛
 .2با اجماع قدرتها

جهانی ،برنامه هسگها

ایران بهعنوان تهدید صلح و امنیت
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بینالمللی شناخگه میشد؛
 .3با اعمال ستتترین تحریمها هدفمند و ظالمانه علیه کشور از سو شورا امنیت
سازمان ملل مگحد ،اتحادیه اروپا و ایااتمگحدن ،کشور از حق خود در فعالیتها
روزمرن اقگصاد بینالمللی محروم بود؛
 4احگمال حمله نظامی یا دستکم تهدید به حمله نظامی به کشور بهطور علنی و مگناوب
مطر میشد؛
 .5کشور درگیر بااترین نرخ تورم پز از انقالب ( )45%توأم با رکود شدید اقگصاد بود
بهنحو که ارزش پول ملی در فاصله سالها  1390تا  1392حداقل یق سوم شدن
بود؛
 .6روابط سیاسی و اقگصاد با کشورها اروپایی به دلیل تحریمها و نیز به خاطر لحن
تحریقکنندن و تهاجمی دولت دهم (بهویژن با طر موضوعاتی مانند هولوکاست) در
کمترین سطح خود قرار داشت و روابط با برخی از مهمترین کشورها نیز کامالً قط
شدن بود؛
 .7تحریمها

متگل

علیه ایران یکی پز از دیگر

در کنگرن آمریکا به تصوی

میرسید و با اعمال زورمدارانه «فراسرزمینی» همه کشورها ملزم به رعایت آنها
میشدند که از جمله مهمترین آنها تحریم بانق مرکز ایران بود .عالون بر قانون
کاهش فزایندن خرید نفت از ایران ،طر تحریم خرید نفت ایران هم در دسگور کار
قرار داشت که میتوانست صادرات نفت ایران را در مدت کوتاهی به مرز صفر برساند.
 .8کشورها دوست همچون روسیه ،چین و هند نیز مگأثر از فضا سنگین تحریم علیه
کشور روابط اقگصاد و تجار خود را با ایران محدود ساخگه یا امگیازات نامگوازن و
یقجانبه فراوانی به نف خود وض کردن و در واق هزینه سنگینی برا سادنترین
تعامالت اقگصاد از ملت ایران اخذ میکردند .اموال و داراییها ایران در بانقها
این کشورها بهعنوان گرو نگهدار میشد و ایران مجبور بود از محل آن از کشورها
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برنامه دولت دوازدهم

مذکور کااها مصرفی خریدار و وارد کشور کند .درواق فروش نفت بهصورت
تهاتر و در قبال واردات کااها مصرفی بیکیفیت انجام میشد که این عمالً به
معنا اتال

سرمایه ملی و عدم امکان اسگفادن بهینه از درآمدها نفت برا مصالح

کشور (مانند سرمایهگذار در بتشها زیربنایی و توسعها ) نیز آسی رساندن به
تولیدات داخلی بود.
 .9چهرن عمومی ایران در جهان بهواسطه هشت سال کاربرد لحن تهاجمی و بیمحابا در
سیاست خارجی و نیز به دلیل تشدید بحران بر سر پروندن هسگها

ایران بهشدت

متدوش و منفی شدن بود و ایران بهعنوان یکی از دن کشور پرجاذبه جهان برا
گردشگر

نمیتوانست از این ظرفیت خود برا

کس

درآمدها

سرشار ارز

اسگفادن کند .جو رسانها بسیار سنگین و خصمانها علیه کشورمان ایجادشدن بود که
نهتنها در غرب بلکه در سراسر جهان از جمله در کشورها آسیایی و مسلمان نیز سب
وجهه کشورمان در افکار عمومی میشد و از ملت ایران چهرنا خشن،

تتری
جنگطل
 .10مزیتها

و ترسناک ترسیم میکرد.
نسبی کشور در حوزن حمل و نقل و ترانزیت در معرض تهدید جد

قرارگرفگه بود .خطوط هواپیمایی ملی کشور در معرض ورشکسگگی کامل بودند و
بیش از میلیاردها دار از ثروت مردم ایران در هرسال برا سفرها خارجی بهحساب
شرکتها هواپیمایی بیگانه واریز میشد.
 .11هرگونه نقلوانگقال مالی رسمی و شفا

از مبدأ یا به مقصد کشور ممنوع شدن بود و

همین امر زمینه را برا گسگرش فساد و سودجوییها کالن رانتخواران و واسطهها و
اتال

شدید بیتالمال فراهم میکرد .ذکر این نکگه کافی است که در هر نقلوانگقال

مالی مبللی مابین  3تا  12درصد از اصل پول بهعنوان کارمزد نصی

کارپردازان و

داان داخلی و بینالمللی میشد که در مجموع میلیاردها دار از ثروت ملت ایران از
همین طریق به هدر میرفت .برخی افراد خاص و حگی برخی کشورها همسایه و غیر
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همسایه از طریق همین دالیها مقادیر فراوانی از پول ملت ایران را بهآسانی به جی
خود ریتگند.
در مجموع در آغاز به کار دولت یازدهم ،تضعی

ملت ایران در سطح جهانی در حال

تبدیلشدن به یق امر عاد بود و هر کز اعم از افراد و دولتها به هر طریق ممکن
درصدد کس

بیشگرین امگیازات و سودها یقجانبه از ایران بودند .برخی کشورها

غربی هم کمر به ورشکستکردن کشور و در نهایت فروپاشی آن بسگه بودند .گاهی چنین
اسگدال میشود که خطر جنگ و حمله نظامی در دوران قبل از رو کارآمدن دولت
یازدهم صرفاً ناشی از عملیات روانی دشمنان بود و در حقیقت قدرت بازدارندگی نظامی
ایران مان از تجاوز آنان میشد ،لذا سیاست خارجی دولت یازدهم هی تأثیر در دف
خطر جنگ از کشور نداشت .فارغ از عدم انطباق این تحلیل با واقعیات ملموس در آن
زمان ،حگی اگر این فرض را بپذیریم که تهدیدات دشمنان به حمله نظامی علیه ایران
غیرعملی بودن است ،کمتر کسی میتواند منکر این حقیقت شود که در سال  1392کشور
در آسگانه ورشکسگگی مالی قرار داشت و اگر صادرات نفت به صفر میرسید دولت در
ادارن امور جار کشور و تأمین نیازمند ها اولیه مردم (مانند پرداخت حقوق کارمندان و
تأمین کااها اساسی) دچار مشکالت جد میشد .همزمان نرخ تورم بهطور بیسابقه و
سرسامآور افزایش مییافت و ارزش پول ملی در مدت کوتاهی تا بیش از  4برابر یا بیشگر
سقوط میکرد .اگر چنین شرایطی بر کشور حاکم میشد دیگر نیاز به حمله نظامی
گسگردن از سو دشمن وجود نداشت بلکه کشور بهطور خودبهخود و از درون به مرحله
فروپاشی میرسید.
 .9-3رویکرد دولت یازدهم به سیاست خارجی
دولت یازدهم در این شرایط ،در مدتزمان کمتر از چهار سال موفق شد دسگاوردهایی را
در حوزن سیاست خارجی کس

نماید که در مقام مقایسه با شرایط پیش از رو کارآمدن
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دولت ،به معجزن شباهت دارند .در برنامها که در آسگانه انگتابات سال  1392به مردم ارائه
شد ،اهدا
کشور در قال

عالی سیاست خارجی دولت تدبیر و امید برا بهبود شرایط سیاست خارجی
موارد زیر بیان شدن بود:

 .1اعگال منزلت ملی ،منطقها و بینالمللی ایران ،کاهش یا رف تهدیدات ،تأمین
امنیت ملی ،گشودن بازارها بسگه و نیمهبسگه و جذب سرمایهگذار خارجی؛
 .2تلییر رابطه ایران با نظام بینالملل و تالش دسگگان دیپلماسی برا کاهش اصطکاک
و ابهامات ،بهویژن در موضوع هسگها

که میتواند موج

کاهش فشارها و

هزینهها سیاسی-اقگصاد سنگین برا کشور شود؛
 .3تالش برا

کاهش تنش با کشورها

همسایه و افزایش همکار ها

درون

منطقها از طریق اتتاذ یق سیاست خارجی تعاملی؛
 .4تالش برا تأثیرگذار گفگمانی در شکلدهی به ساخگار معنایی نظام بینالملل
(اعگال قدرت نرم کشور در سیاست خارجی).
در آن برنامه همچنین راهکارها

زیر بهعنوان وعدنها

دولت یازدهم در حوزن

سیاست خارجی مورد تأکید قرارگرفگه بودند:
 .1اصال تصویر امنیگی ایران در عرصه بینالمللی ،ارتقاء مشارکت کشور در نظام
بینالملل بهویژن از طریق نهادگرایی و حضور فعال در سازمانها بینالمللی و
منطقها ؛
 .2تنظیم بهینه روابط با قدرتها بزرگ بهمنظور خنثیکردن تأثیر سیاستها سلبی
آنها بر کشور
 .3ارتقاء هدفمند روابط با کشورها غیر غربی و قدرتها نوظهور آسیایی؛
 .4ارتقاء سطح تولید و تأمین امنیت انرژ ؛
 .5توجه به ظرفیتها ترانزیگی کشور؛
 .6همگرایی منطقها با تأکید بر اشگراکات بهجا افگراقات؛

212

برنامههای محیطزیست و توسعه پایدار

 .7ارتقاء اتصاات زیرساخگی با همسایگان ،اعگمادساز منطقها و بینالمللی؛
 .8انگتاب گفگمان مناس در طر و پیگیر آرمانها و ایدنها؛
 .9تالش برا برجسگه ساخگن فرصتها بهجا تهدیدها؛
 .10تالش برا ایجاد اجماع داخلی در حوزن سیاست خارجی حداقل دربارن موضوع
هسگها  ،و. ...
در راسگا تحقیق این برنامهها و وعدنها ،دولت یازدهم با انجام اقدامات فشردن و
هدفمند و اعمال یق تهاجم دیپلماتیق پز از  23مان مذاکرات فشردن و دشوار ،سرانجام
در تیرمان  1394به توافق بر سر «برنامه جام اقدام مشگرک» با شش قدرت جهانی
دستیافت .به دنبال این توافق که میتوان آن را بدون تردید بزرگترین و ماندگارترین
میراث سیاست خارجی دولت یازدهم لق
جمهور

اسالمی ایران در عرصهها

داد ،فصل جدید

در حیات سیاسی نظام

داخلی و بینالمللی گشودن شد .نظام جمهور

اسالمی ایران از بدو تشکیل خود دو تصمیم حیاتی و سرنوشتساز را در دو مقط حساس
اتتاذ کردن که موج محافظت از بقا نظام در برابر توطوهها بیرونی و تثبیت و رشد آن
در عرصه داخلی شدناند :پذیرش قطعنامه  598و پایان بتشیدن به جنگ تحمیلی و دسگیابی
به توافق هسگها (برجام) با قدرتها جهانی .در هردو این مقاط سرنوشتساز ،جهان
تحت تأثیر قدرت اقناعکنندگی منطق و ظرفیت باا دیپلماسی ایران قرارگرفگه و حقوق
تضیی شدن ملت ایران تا حدود زیاد احیا شدن است.
دولت یازدهم با توافق برجام ،توانست به یکی از پیچیدنترین بحرانها بینالمللی در
قرن اخیر و یکی از بزرگترین چالشها تاریخ معاصر ایران فائق آید و تهدید مسلم و
عریان دشمنان را به فرصت کمنظیر برا بازساز جایگان مرثر ایران در نظام بینالملل
تبدیل نماید .برنامه هسگها صلحآمیز ایران بهطور رسمی مورد تأیید همه قدرتها جهانی
قرار گرفت و تمامی قطعنامهها شورا امنیت سازمان ملل مگحد و نیز شورا حکام
آژانز علیه برنامه هسگها ایران للو گردیدند و اتهامات سنگین مربوط به ابعاد نظامی برنامه
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هسگها ایران برا همیشه مردود اعالم شد.
توافق هسگها

و حذ

تحریمها باعث شفا شدن ارتباطها

مالی و تجارتها

بینالمللی شد ،موضوعی که در صورت عدم تحقق میتوانست کشور را با خطر غرقشدن
در گرداب فسادها گسگردن و سازمانیافگه مالی و ادار به بهانه دورزدن تحریمها مواجه
کند .با برداشگهشدن تحریمها بینالمللی ،شرکتها تجار و صنای بزرگ جهانی به
دلیل بازار  80میلیونی ایران ،نیرو انسانی باتجربه ،ثبات سیاسی و مناب غنی انرژ  ،تمایل
خود را برا

حضور مرثر و سرمایهگذار در بتشها

متگل

اقگصاد

ایران ابراز

داشگند و به همین سب  ،در دو سال گذشگه صدها هیوت از کشورها گوناگون برا
بررسی زمینهها همکار یا عقد قرارداد به ایران سفر کردناند .حس

آمار موجود330 ،

مقام عالیرتبه از  83کشور در سطح رئیز دولت و کشور ،وزرا امور خارجه ،سایر وزرا
و روسا مجالز از کشورمان دیدار نمودناند .این اسگقبال مقامات عالی رتبه برا سفر به
کشورمان پز از انقالب اسالمی بیسابقه بودن است .همچنین میلیاردها دار از داراییها
بلوکهشدن ایران در بانقها خارجی آزادشدن و به بیتالمال کشور بازگشت دادن شد.
ایران با بیش از  400بانق خارجی ارتباط تجار برقرار کردن و ران برا جذب سرمایه و
فناور خارجی در کشور بسیار هموارتر شدن است.
دولت یازدهم کوشید تا با کاربست عقالنیت در سیاست خارجی و از طریق حلوفصل
مسوله هسگها  ،امنیت اقگصاد

کشور را که در شرایط بسیار دشوار

قرار داشت و

بهتدریج در حال بدتر شدن بود قوام بتشد .به همان اندازن که مناقشه هسگها پیچیدن و
غامض بود ،به همان اندازن نیز دارا تبعات و پیامدها مهم و حیاتی برا کشور بود .به
همین دلیل است که اسگدال میشود برجام اصلیترین دسگاورد دولت در حوزن سیاست
خارجی بود که بهنوبه خود دسگاوردها دیگر به دنبال داشگه است.
 .9-3-1برنامهها و وعدههای سیاست خارجی دولت یازدهم

در نگاهی کالنتر ،برنامهها و وعدنها اصلی دولت یازدهم در سیاست خارجی از چهار
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منظر قابلطبقهبند و ارزیابی است.
 .9-3-1-1اهداف و منافع حیاتی نظام

از دیدگان دولت یازدهم ،اهدا

کالن سیاست خارجی کشور به شر زیر تبیین میشوند:

پاسدار از اسگقالل ،وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور؛
کمق به تأمین حداکثر امنیت ملی؛
اعگال منزلت ملی ،منطقها و بینالمللی ایران و ایرانی؛
افزایش نفوذ منطقها و جهانی و کاهش آسی پذیر ها کشور؛
ارتقا روابط و کاهش تنشها و خصومتها؛
کمق به توسعه ،پیشرفت و رشد همهجانبه کشور؛
ترویج مردمساار دینی و معیارها الهی؛
ایفا نقش مرثر و نهادساز بهمنظور کمق به اسگقرار صلح و ثبات پایدار در
منطقه و جهان.
 .9-3-1-2اولویتهای اصلی دولت تدبیر و امید

در راسگا برنامهها ارائهشدن از سو رئیزجمهور ،دولت یازدهم اهدا

زیر را بهعنوان

اولویتها اساسی خود اعالم کردن بود:
تعامل سازندن و مرثر با جهان؛
شکست دادن طر آمریکاییصهیونیسگی امنیگیکردن ایران در نظام بینالملل
تنشزدایی ،بازساز و اصال تعامالت با قدرتها مرثر بینالمللی در جهت
مناف ملی؛
عاد ساز و بهبود روابط با کشورها منطقه بهویژن همسایگان؛
بازساز روابط با شرکا سنگی در اروپا و آسیا؛
مدیریت ،کاهش و للو تحریمها بینالمللی ،چندجانبه و یقجانبه؛
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تأثیرگذار سازندن بر روند تحوات جهانی بهویژن در حوزنها مبارزن با تروریسم
و افراطگرایی و جلوگیر از اشاعه سال ها کشگارجمعی؛
تقویت نقش الهام بتشی ایران از طریق تبیین نگان مبگنی بر مردمساار دینی؛
اقگصادمحورکردن سیاست خارجی؛
 .9-3-1-3حوزههای موضوعی سیاست خارجی

برخی از موارد فوق جزو موضوعات مبگالبه سیاست خارجی کشور هسگند که بهطور ویژن
موردتوجه دولت یازدهم قرارگرفگهاند؛ از جمله :مبارزن با خشونت و افراطگرایی ،مبارزن با
تروریسم ،حقوق بشر ،خاورمیانه عار از سال ها هسگها و کشگارجمعی ،امنیت انرژ ،
روابط با سازمانها منطقها و. ...
 .9-3-1-4سیاست خارجی بر اساس مناطق

در حوزن مناطق ،دولت یازدهم اولویتها متگلفی را برا خود تعری

کردن است که

عبارتاند از :بهبود روابط با همسایگان ،مدیریت و تنظیم روابط با قدرتها بزرگ غربی،
توسعه روابط با قدرتها نوظهور غیر غربی.
 .9-4دستاوردها
با توجه به این اولویتها از یقسو و چالشها حیاتی پیش رو کشور از سو دیگر،
کارنامه دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی کارنامها بسیار درخشان و قابل دفاع و
افگتار است و دولت موفق شدن تا به اکثر وعدنها خود در این حوزن جامه عمل بپوشاند.
هرچند که برخی ناکامیها نیز به دایل متگل

داخلی و خارجی رخدادناند که در قسمت

پایانی این بتش مورداشارن قرار خواهند گرفت ،میتوان به جرأت ادعا کرد که هی دولگی
در تاریخ جمهور اسالمی تا این اندازن توفیق در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی (در
تناس

با  .1حجم فشارها و چالشها فرارو کشور و  .2مدتزمان چهارساله دولت برا
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حل آنها) کس

نکردن است .این دسگاوردها در سه دسگه قابلتوجه هسگند.

 .9-4-1دستاوردهای سیاسی و دیپلماتیک

دسگاوردها سیاسی و دیپلماتیق دولت یازدهم را میتوان در محورها زیر خالصه کرد.
بازکردن فضا

خارجی و بینالمللی کشور و خارجکردن ایران از «بنبست

راهبرد » و «انزوا تحمیلی»؛
تثبیت ثبات و مشروعیت نظام جمهور اسالمی در فضا بینالملل بهعنوان یق
کنشگر تعاملگرا و مسوولیتپذیر؛
تثبیت حق غنیساز ایران و رسمیتبتشیدن به آن توسط شورا امنیت و شورا
حکام؛
تعدیل پروژن ایرانهراسی در جهان و معرفی چهرنا سازندن و مثبت از مردم و
کشور ایران در جهان؛
احیا و ارتقاء روابط دیپلماتیق با کل اتحادیه اروپا (بهصورت مجزا با کشورها
مهم اروپایی ازجمله انگلسگان ،فرانسه و آلمان) و همچنین ژاپن؛
گسگرش تعامالت با قدرتها نوظهور (ارتقاء روابط با چین ،هند و روسیه)؛
مدیریت سطح تنش در روابط با ایااتمگحدن؛
ارتقاء جایگان ایران در فضا بینالمللی و خروج کشور از فضا امنیگی؛
آشکارکردن قدرت دیپلماسی و ابگکار عمل و چانهزنی ایران در قبال قدرتها
بزرگ؛
شکست و انزوا رژیم صهیونیسگی به دلیل عدم موفقیت این کشور در مان تراشی
در امضا توافق هسگها ؛
جلوگیر از وخامت بحران در روابط با عربسگان سعود و تالش برا بهبود روابط
با سایر کشورها حوزن خلیجفارس؛
کمق به حلوفصل برخی بحرانها منطقها مانند بحران بیدولگی در لبنان و
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مشارکت فعال در گفتوگوها صلح سوریه بهاتفاق روسیه و ترکیه؛
 .9-4-2دستاوردهای تجاری و اقتصادی

سیاست خارجی دولت یازدهم عالون بر دسگاوردها دیپلماتیق به دسگاوردها تجار و
اقگصاد نیز رسیدن است.
فروپاشیدن شاکله اصلی و کلیت تحریمها اقگصاد و مالی سازمان ملل ،اتحادیه
اروپا و آمریکا علیه ایران و فراهمشدن امکان تعامل عاد کشور با سیسگم اقگصاد
جهانی؛
رف بتش قابلتوجهی از تحریمها بانکی (هرچند هنوز بهرنمند کامل از مزایا
آن عمدتاً به دلیل مشکالت مگعدد در سیسگم بانکی کشور و وجود باقیماندن اثرات
روانی تحریمها هنوز میسر نشدن است)؛
افزایش مبادات تجار و صادرات غیرنفگی کشور؛
آزادشدن پولها بلوکهشدن ایران در خارج از کشور؛
رف کامل تحریمها بتشها بیمه و کشگیرانی؛
امکان ورود داروها خاص و لوازم و تجهیزات پیشرفگه پزشکی به کشور؛
امکان بازساز ناوگان هوایی کشور و افزایش ظرفیت ترانزیت و حمل مسافر؛
افزایش قابلتوجه صادرات نفت و گاز.
 .9-4-3دستاوردهای نظامی -امنیتی

یکی از مهمترین حوزنها دسگاورد سیاست خارجی دولت یازدهم با مسائل نظامی و
امنیگی مرتبط است.
خارجکردن ایران از ذیل فصل هفت منشور و دسگور کار شورا امنیت؛
متگومهشدن پروندن ابعاد نظامی هسگه ا

در آژانز بینالمللی انرژ اتمی؛

دریافت سامانه دفاعی پیشرفگه اس 300-از روسیه پز از چند سال تعلل؛
تعدیل مصوبات و حذ

کامل تهدیدات شورا
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موشکی ایران؛
رف تهدیدات امنیگی اقگصاد ناشی از تحریمها؛
علیرغم موفقیتها قابلتوجه در دسگیابی به اکثر اهدا

اعالمشدن ،دولت یازدهم در

برخی از حوزنها سیاست خارجی نیز بهقدر کفایت به اهدا

خود نائل نگردید .برا

مثال ،در زمینه ایفا نقش مرثر و نهادساز بهمنظور کمق به اسگقرار صلح و ثبات پایدار
در منطقه موفقیت قابل توجهی حاصل نگردید .همچنین ایران هنوز نگوانسگه است از فضا
پسابرجام برا جذب حداکثر سرمایهگذار خارجی به نحو کامل اسگفادن نماید .برخی
از مهمترین علل این ناکامیها عبارتاند از:
فشار و جو سنگین رسانها در داخل و جناحیاندیشی در سیاست خارجی؛
اقدامات و ستنان خنثیکنندن توسط افراد و دسگگانها متگل ؛
عدم همراهی رسانه ملی با سیاست خارجی و کنشگر رسانها بهصورت یق
اپوزیسیون؛
ایجاد فشار سنگین منطقها از سو عربسگان سعود و رژیم صهیونیسگی؛
فشار بحرانها منطقها ناشی از عدم حل منازعات در سوریه ،عراق ،یمن و
فلسطین؛
سیاستها مواز  ،بهویژن در مورد ایرانیان خارج از کشور؛
فقدان اخگیارات کامل دولت و وزارت امور خارجه در امر سیاست خارجی؛
عدم اتتاذ سیاست واحد و الزامآور برا همه دسگگانها فراتر از قون مجریه اعم از
اقگصاد و امنیگی در ارتباط با روند جذب سرمایه و سرمایهگذار خارجی.
عناصر و اجزا سیاست خارجی دولت یازدهم ،تداوم چهارچوبها مطر در قانون
اساسی و مبانی تعیینکنندن رفگار سیاست خارجی ایران از طریق کاربست عقالنیت و
اعگدال است که صرفاً به اشتاص ارتباط ندارد و برگرفگه از یق تداوم فکر و نگرشی
است .دولت یازدهم دیدگان مشتص و معینی دربارن جایگان بینالمللی ،چالشها و
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فرصتها فرارو ایران دارد و این رویکرد مبگنی بر یق نگرش و جهانبینی منسجم و
همران با دانش و تجربه به حوزن سیاست خارجی است .سیاست خارجی دولت دوازدهم در
ادامه همین سیاستها قرار دارد و ران مجزا و مگفاوتی از مسیر طی شدن قبلی نتواهد بود.
البگه درسها مهمی که از مشکالت و چالشها سیاست خارجی کشور در چهار سال
و رویکردها قبلی و

گذشگه اخذ شدن است برا اصال مسیر و تکمیل و تکامل اهدا

بهمنظور اعگال هرچه بیشگر نقش و منزلت حقیقی ایران در جهان به کار گرفگه خواهند شد.
 .9-5برآوردی از وضعیت جهان
سیاست خارجی ما باید تابعی از آرمانها و اهدا

ملی و انقالبی مطابق با تعاری

قانون

اساسی ،اسناد باادسگی و الزامات و اقگضائات برخاسگه از روندها شگابندن جهانی باشد که
محیط بینالمللی را شکل میدهند .جمهور اسالمی ایران در نگاهی واق بینانه پیش از
آنکه درصدد تلییر جهان برآید ،باید اهدا

و اسگراتژ ها دسگیابی به آن اهدا

تلییرات جهانی انطباق دهد و از این طریق بهمنظور تعقی

را با

عالیترین سطح مناف ملی ،در

چشمانداز بلندمدت ،خود را به بیشگرین میزان از قدرت و توانایی اقگصاد  ،سیاسی و
نظامی در مقایسه با سایر کشورها تجهیز کند .شناخت تالطمها و جهتگیر ها جدید
جهانی ،زیربنا

انگتاب راهبردها برا

مواجهه با فرصتها و تهدیدات امنیت ملی

جمهور اسالمی ایران است .رخدادها جهانی و سیر تحوات چنان شگاب گرفگه که
باگذشت چهار سال از آغاز به کار دولت یازدهم ،ضرور

است ،وضعیت جهان را

موردبازنگر قرار دهیم .به این منظور و در گام اول ،میتوان سه کالنروند جهانی را تمییز
داد که بازآرایی نیروها سیاسی و اقگصاد جهانی را بهپیش میبرند:
«بازتوی قدرت جهانی» که حکایت از شکسگهشدن انحصار جهان تققطبی و
حرکت بهسو سلسله مراتبی آشفگهتر از بازیگران دولگی است .نشانه این دوران،
کاهش سهم قدرتها غربی از تولیدات جهانی و کمترشدن فاصله قدرتها
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آسیایی در بهرنمند از فناور پیشرفگه ،علوم پزشکی و نوآور ها علمی است
که از سو یق طبقه مگوسط قو و حکومت قانون پشگیبانی میشود .فرارسیدن
این عصر گذار میباید بهمنزله دورانی شمردن شود که غرب برتر و کنگرل خود را
بر مناطق و موضوعات جهانی تا اندازن زیاد ازدستدادن یا ممکن است در معرض
ازدستدادن آن باشد؛ در حالی که نمیتوان هی قدرت در حال ظهور دیگر را
بهعنوان جایگزینی برا چیرگی غرب و بهویژن ایااتمگحدن در نظر آورد .این
دوران ،هرچند حامل فرصتهایی برا جمهور اسالمی ایران است ،دربردارندن
خطرات مهمی نیز هست که میباید بینش راهبرد ما را هدایت کند .از یقسو،
تعدد قط ها قدرت ،با برقرار موازنهها بینالمللی متاطرات چیرگی یق
قدرت بر سایرین را برطر

میکند و فرصتها

نوینی برا

تجارت و

همکار ها اقگصاد و چندجانبهگرایی در ساخگن بنیانها بینالمللی پایدار و
منصفانهتر را فراهم مینماید .به همین ترتی  ،خاتمه جهانگرایی ،به اهمیت
افزونتر مناطق منجر شدن است ،بهگونها که اکنون نهتنها غال

تهدیدات خطیر از

مناطق مجاور برمیخیزد ،بلکه همه کشورها ناگزیرند نقطه عزیمت برا
جستوجو امنیت و چنگانداز بر فرصتها اقگصاد را از مناطق خود آغاز
کنند .از سو

دیگر ،خأل قدرت در مناطقی که شاهد کاهش تأثیر و نفوذ

ایااتمگحدن است ،به رقابتها و پویشها
بیاعگماد

عمدتاً نظامی دامن زدن که از

به آیندن و کثرت عدم قطعیتها سرچشمه میگیرد و ظرفیت

ویرانیها گسگردن را درون خود بارور میسازد .غرب آسیا و خلیجفارس یکی از
مهمترین مناطقی است که با ازدستدادن اتکا به ایااتمگحدن ،شاهد تکاپو
برجسگهترین بازیگران این مناطق بهمنظور بازیابی جایگان مطمون و شایسگه در
سلسلهمرات

جدید است.

«انگشار قدرت جهانی» که گویا شکسگه شدن انحصار قدرت در اخگیار دولتها و
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انگقال بتشی از آن به کنشگران غیردولگی است ،مالحظات نوینی را به
خارجی همه دولتها تحمیل میکند .گرونها و سازمانها

سیاستگذار
غیردولگی ،فضا
سیاستها

مجاز

و شبکهها

اجگماعی قادرند تأثیرات مسگقلی بر

بینالمللی داشگه باشند .برخی از آنها مانند گرونها

تروریسگی،

سازمانها افراطی و خشن آثار منفی و مترب برجا میگذارند و برخی دیگر
مانند طرفداران محیطزیست و گرونها هوادار صلح و هواخوان حقوق اقلیتها،
میتوانند واجد تأثیرات سازندن و مثبت نیز باشند .از این گذشگه ،کنشگران
غیردولگی بهمثابه ابزار در پیشبرد سیاست دولتهایی عمل میکنند که مهارت
بهکارگیر آنها را در راسگا مناف خود تقویت کردناند .کنشگران غیردولگی
همزمان با آنکه محدودیتهایی را در سیاستگذار خارجی ایجاد میکنند ،از
جهاتی امکاناتی را پیش رو دولتها نیز قرار میدهند .هرگونه چشمانداز سیاست
خارجی باید بگواند توانایی خود را برا
بهینهساز

سیاستگذار

سازگار

با این کنشگران جدید و

خارجی با در نظر گرفگن این واقعیت که بازیگران

غیردولگی ،سیاست بینالملل را به عرصها فراختر تبدیل کردناند ،نشان دهد.
«تلییرات جمعیگی» سومین کالن روند جهانی و شکلدهندن به محیط بینالمللی
است .این تلییرات شامل «پیرشدن جمعیت جهان توسعهیافگه و ادامه رشد نامگناس
جمعیت در بتشهایی از جهان درحالتوسعه»« ،حرکت جمعیت از روسگاها به
شهرها» و «منهاجرت از جوام توسعهنیافگه به کشورها توسعهیافگه» است .اکنون
 60درصد از جمعیت جهان در آسیا و تنها  15درصد از جمعیت در اروپا و
آمریکا

شمالی زندگی میکنند .براساس برآوردها

سنازمنان منلنل مگحد،

جمعیت باا  60سال جهان که در حال حاضر  12درصد از جمعیت جهان را
تشکیل میدهند ،ساانه با نرخ  3/26درصد رشد میکنند .اروپا با  24درصد
بیشگرین نرخ جمعیت باا  60سال را به خود اخگصاص دادن و انگظار میرود تا
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 2050بیش از یقچهارم اغل
باشند .روند پیر

مناطق جهانی جمعیگی بااتر از سن مزبور را داشگه

جمعیت در کشورها

توسعهیافگه حاکی از برهمخوردن

موازنهها اجگماعی و تبعات آن بر توانایی این جوام در تولید ثروت و قدرت
نظامی در موازنهها بینالمللی است .منطقه غرب آسیا ،از نادر مناطقی است که
رشد جمعیت در آن تا حداقل یق دهه آیندن همچنان ادامه خواهد داشت .انگظار
میرود تا سال  2050جمعیت این منطقه به دو برابر میزان کنونی افزایش یابد.
یقسوم از جمعیت منطقه ما زیر  15سال قرار دارند و تا  15سال آیندن به سن
فرزندآور و ورود به بازار کار خواهند رسید .منطقه ما از بیشگرین نرخ بیکار در
جهان رنج میبرد و با درنظرگرفگن سیر تلییرات جمعیگی ،دولتها
چالشها نظیر عدم تناس

منطقه با

رشد جمعیت با توانایی تدارک مسکن ،مراقبتها

بهداشگی ،آموزش و اشگلال ،افزایش شکا

فقیر و غنی و در مجموع بهبود

اسگانداردها زندگی مواجه خواهند بود .روند افسارگسیتگه شهرنشینی در این
منطقه باید مزید بر علت این نگرانیها محسوب شود .توسعه اقگصاد  ،کمبود
مناب آب در مناطق روسگایی ،صنعگی شدن حوزن کشاورز

که به بیکار

روسگانشینان منجر شدن است و اخیراً جابهجایی جمعیت به دنبال جنگ و آشوب از
مهمترین عوامل هجوم جمعیت به شهرهاست .درصورتیکه دولتها قادر به
سازگار و پاستگویی به این تحوات جمعیگی نباشند ،میزان نارضایگی اجگماعی
اغل

جوام منطقه ما را با خشونتها سیاسی ،بزهکار  ،مداخالت خارجی،

بیمار ها واگیردار ،جنگها داخلی ،فقر غذایی و ازدحام گرونها تروریسگی
مواجه خواهد کرد .سیاستگذار خارجی ایران در ابعاد منطقها نمیتواند به این
چرخه خطرناک آشوب و ناامنی درحالیکه بیش از هر زمان دیگر امکان سرایت
این بحرانها به فراتر از مرزها و تهدید کردن امنیت ملی سایر دولتها وجود دارد،
بیتفاوت بماند.
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تعامل این سه عامل سب

میشود تحواتی به شر زیر در جهان در حال وقوع باشد.

 .1آسیا و اقیانوس هند نقش محور خود را در اقگصاد جهانی و امنیت بینالملل
بازیافگه و درشکلدادن به سلسلهمرات

نظم جدید اهمیت کلید دارد .آسیا و

اقیانوس هند دوسوم جمعیت جهان و بیش از هر قارن دیگر  ،قدرتها نوظهور و
قدرتها منطقها را در خود جا دادن و اکنون خشکیها و مسیرها دریایی
آن ،شاهران بیش از نیمی از تجارت بینالمللی است .احیا

این قارن پهناور با

مسیرها برّ و بحر یادآور دورانی است که خیزش غرب هنوز قدرتها
آسیایی را در ادارن ثروت و امنیت جهانی از حیز انگفاع ساقط نکردن بود .بسیار
انگظار دارند که سدن بیست و یکم با بازگرداندن کانونها ثروت و قدرت به آسیا،
نقشآفرینی تاریتی کشورها ساحلی اقیانوس هند و خطوط مواصالتی آسیا را به
تعیینکنندنترین واقعیت جهانی تبدیل کند.
 .2موازنههای جهانی بار دیگر در معرض تلییرات عمدن قرارگرفگهاند؛ اما نه لزوماً در
سمت و سویی صلحآمیز که جابهجایی آرام قدرت از غرب به شرق را تضمین کند.
اخگالفات تاریتی و سرزمینی برجا ماندن از گذشگه در شرایطی که ایااتمگحدن
در کنار سایر قدرتها بزرگ و سازمانها بینالمللی فاقد وجاهت و قدرت
کافی برا مدیریت آنها هسگند ،ممکن است بهزود پویشها امنیگی بااسگعداد
باایی برا وقوع جنگ را در مناطق گوناگون ایجاد کنند .از این گذشگه ،افزایش
تعداد قط ها قدرت همزمان با سیر صعود بیاعگماد میان آنها احگمال تحقق
جنگها بزرگ را با پیامدهایی جهانگسگر از ذهن دور نمیدارد .یق جهان
خارج از موازنه در دوران تسلیحات هسگها  ،فجایعی را در دامن خود میپروراند
که هی کشور نمیتواند از گسگرن ابعاد آن در امان باشد.
 .3با تضعیف جهانگرایی ،مناطق به سطح مهمتر از سیاستگذار خارجی همه
کشورها ارتقا یافگهاند .بتش عمدنا از تجارت بینالملل و تهدیدات امنیگی در
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مناطق جریان مییابد؛ ازاینرو ،هی کشور

بدون آنکه توانایی خود را برا

مشارکت در نظمها منطقها به اثبات برساند ،قادر نیست که شایسگگی خود را
بهمنزله یق قدرت بزرگ نشان دهد و بهعبارتدیگر ،پذیرش منزلت یق کشور
بهمثابه قدرت بزرگ ،بازتاب میزان موفقیت آن در سامان دادن به ترتیبات منطقها
و ازجمله موردپذیرشقرارگرفگن از سو سایر دولتها منطقه است.
 .4نظم لیبرال بینالمللی که محصول قدرت نظامی و اقگصاد  ،ایدئولوژ  ،نهادها و
رژیمها بینالمللی غرب محور بود ،به سطح انسجام و مشروعیت پایینتر تنزل
پیداکردن و با پدیدار جهان پساغربی ،پاستگو نیاز ملتها مبگنی بر عدالت و
محیط نوخاسگه چند فرهنگی در روابط بینالملل نیست .اکنون مطالبه اصالحات
بنیادین در نظم بینالمللی به پژواکی رسا در بتشها عمدنا از جهان بهویژن در
میان ملتها ،اقوام و هویتها به حاشیه راندنشدن محسوب میشود.
 .5دولتهای فرومانده بهویژن در کشورهایی که رشد شگابان جمعیت را تجربه
میکنند ،به موضوع امنیگی قابلتوجهی تبدیلشدن است .ناکامی دولتها در تأمین
مطالبات عمومی شهروندان در توزی مگناس
آزاد ها

ثروت ،اشگلال ،معیشت ،برابر و

سیاسی و حقوقی ،زمینهساز مداخله خارجی ،جنگها

داخلی،

خشونت سیاسی و رشد گرونها تروریسگی است .کثرت دولتها فروماندن،
تهدید جهانی شمردن میشود؛ اما این دولتها ،منشأ تهدیدات بزرگتر برا
همسایگانشان هسگند.
 .6در دوران کثرت عدم قطعیتها ،باز حاصل جم صفر اعگبار خود را ازدستدادن
و امنیت معنا درهمپیچیدنتر یافگه است که از ران تفسیر وابسگگی امنیگی مگقابل
میگذرد .دولتها فارغ از میزان برخوردار

از قدرت اقگصاد

و نظامی،

نمیتوانند از امنیگی شایسگه بهرنمند باشند ،در حالی که سایرین در ناامنی زندگی
میکنند .برا کشورها همسایه این واقعیت بهمرات
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است.
 .7تغییرات آب و هوایی و بحرانها محیطزیست به جزء جداییناپذیر از امنیت
بینالمللی تبدیلشدناند .با وجود آنکه در نگرش محیطزیست ،سیارن زمین،
زیستبومی واحد و یکپارچه را تشکیل میدهد ،تأثیرات تلییرات اقلیمی در
مقیاسها

ناحیها

نگریسگه میشود و حکایت از صور مگنوع بحرانها

زیستمحیطی دارد .از این منظر ،در حالی که زیرآبرفگن بتشهایی از نواحی
ساحلی در پی بااآمدن سطح آب دریاها شرایط اضطرار را در بتشهایی از
جهان ایجاد کردن ،گروهی دیگر از کشورها گرفگار جنگلزدایی و آلودگیها
ناشی از انباشت گازها گلتانها هسگند .در منطقه ما ،بحران آب ،بیابانزایی و
گردوغبار ،وجه غال

بحران زیستمحیطی است .در هر صورت ،ماهیت

بحرانها زیستمحیطی که نسبت به مرزکشیها سیاسی بیتفاوت است ،مسگلزم
همکار ها جمعی در تأسیز و حمایت از رژیمها بینالمللی است .در غیاب
این ابگکار عملها دیپلماتیق ،بهویژن در مناطقی که افزایش جمعیت توأم با
دولتها فروماندن ،بر وخامت بحرانها زیستمحیطی افزودن است ،پیامدها
امنیگی ،از قبیل جنگ بر سر مناب آب ،کمبود مواد غذایی و جابهجاییها
جمعیگی ،دامنها فراتر از ادارن و کنگرل هرکدام از دولتها خواهد یافت.
 .8کنشگران غیردولتی و غیرحکومتی ،جز اینفکی از مالحظات سیاست خارجی
است و همه دولتها ناگزیرند که اسگراتژ ها

معینی را بهمنظور مقابله با

شرورانهترین آنها یا بهرنبردار از خیراندیشترین آنها در موازات اهدا

ملی

بکار بگیرند .به بیان دیگر ،در عصر گذار جهانی ،روابط بینالملل به سطحی فراتر از
مناسبات میان ملتها وسعت یافگه و با بهمیانآمدن مفاهیم و مصادیق «سیاست
هویت» و دخالت هرچه بیشگر شهروندان در سیاستها جهانی ،نهتنها سیاست
خارجی نمیتواند بدون پشگیبانی ملت و گرونها مردمی به اهدا
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یابد ،بلکه باید نقشه ران روشنی در مشارکتدادن این بازیگران نوظهور در طراحی
و پیشبرد سیاست خارجی داشگه باشد .این ضرورت ،مبین کارکردها یق سیاست
خارجی مردمساار بهمنزله ضامن موفقیت یق دولت در دسگیابی به اهدا

سیاست

خارجی است.
 .9تضعیف دولت ،در مقام فیصلهدهندن به مشکالت ،در مقایسه با پیش از فرارسیدن
عصر انقالب ارتباطات و فنآور اطالعات ،این واقعیت گریزناپذیر را یادآور
میکند که حگی قدرتمندترین دولتها بهتنهایی و با اتکا به قوا نظامی و اقگصاد
خود یارا رویارویی با تهدیدات و مشکالت را ندارند .برخی از مهمترین آنها
مانند بحرانها زیستمحیطی ،مهاجرتها غیرقانونی ،خشونت و افراطیگر ،
قاچاق مواد متدر ،کاا و انسان ،دزد دریایی و سایر جرائم سازمانیافگه ،مسگلزم
ارادن جمعی و همکار ها نهادینهشدن بینالمللی است.
 .10ظهور جنبشهای واپسگرا و تقویت جریانها و احزاب افراطی و مردمفریب،
بهمنزله واکنشی به عدم تناس میان توانایی دولتها با نیازها شهروندان از یقسو
و ماهیت تهدیدات داخلی و خارجی از سو

دیگر ،بهسرعت در بتشها

گوناگون جهان از جمله در جوام غربی رو به گسگرش است .این جریانها و
احزاب ،بدون آنکه پاستی واق بینانه به مسائل داشگه باشند ،با بهرنگیر از فضا
دموکراسی و رسانهها خود را بهعنوان ناجیان مردم و ملتها معرفی میکنند و در
پایان ،بر عمق مشکالت و خطراتی که جوام و جهان را تهدید میکند ،میافزایند.
 .11تداوم کالنروندهای جهانی در سالها اخیر ،بازآرایی نظم جدید بینالمللی را
سرعت بتشیدن است .تعمیق اخگالفات اروپا و ایااتمگحدن آمریکا ،بروز
نشانههایی از واگرایی در اتحادیه اروپا ،ادامه بحران بدهی در کشورها
توسعهیافگه ،تشدید رشد گرونها تروریسگی ،جنگها نیابگی و آوارگی میلیونها
نفر به دنبال جنگها سوریه ،افلانسگان ،یمن ،لیبی و عراق و بازگشت گرایشها
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ملیگرایی به اروپا و آمریکا که نشاندهندن ناکامی چند فرهنگگرایی و ناتوانی
غرب در برطر کردن بتشی از معضالت داخلی و خارجی است ،نظام جهانی را
به مرحله پیچیدنتر از آشوب و بیسامانی رساندن است .به نظر میرسد که این
بههمریتگگیها جهانی تا سالها آیندن همچنان ادامه داشگه باشد .از این رو،
جمهور اسالمی ایران باید بگواند با درک آنچه در حال وقوع است ،راهی در میانه
این آشفگگی بهمنظور تضمین بقا و تعقی

مناف ملی در دورنمایی بلندنظرانه بیابد.

.12
 .9-6جایگاه جمهوری اسالمی ایران
عط

به تحلیلها ارائهشدن از وضعیت جهان میتوان وضعیت جمهور اسالمی ایران را

نیز به شر زیر تحلیل کرد.
 .1جمهور
خشکیها

اسالمی ایران با برخوردار

از جلرافیا

اوراسیا و اقیانوس هند و ظرفیتها

منحصربهفرد در تقاط

گسگردنتر در بهرنگیر

از

امکاناتی که جابهجایی مرکز ثقل قدرت جهانی از غرب به شرق فراهم آوردن،
میتواند و میباید نگرشها خود را از حصار خشکیها غرب آسیا بهسو پهنه
فراختر که اقیانوس هند و شهرها کرانها  ،پرجمعیت و پویندن آن در اخگیار
میگذارد ،هدایت کند .بهاینترتی  ،کشورمان خواهد توانست از امگیازات اقگصاد
جهانی که شکل و شمایل تازنا را پز از پشتسرگذاشگن انحصار و سیادت نو
لیبرالیسم غربی و دستیافگن به صورتها جدید از فلسفه اقگصاد یافگه در ران
تقویت اقگصاد ملی و بازیابی جایگان ایران در سلسلهمرات

نوین جهانی بهرن بگیرد.

اکنون مجامعی نظیر «اجالس امنیت منطقه دریایی اقیانوس هند» و «اتحادیه
همکار ها

منطقها

حاشیه اقیانوس هند» که جمهور

اسالمی ایران نیز از

اعضا اصلی آن است ،بالقون حامل فرصتهایی برا برپایی و تقویت رژیمها
بینالمللی مگناس

با صورتبند جهان پساغربی است.
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 .2امنیت ایران در دههها آغازین قرن جدید از کش

و کاربست مزایا ژئوپلیگیق

دسگرسی ایران در پیونددادن غرب ،شرق ،شمال و جنوب قارنا به دست میآید.
همران با بازگشت تمدنها شرقی به کانون سیاست بینالملل ،ایران نیز فرصت
بدیعی را در نقشآفرینیها ضرور بهمنظور برقرار و حمایت از موازنهها
جهانی فرارو خود میبیند .صلح جهانی شرط ازم در جهت ایفا بهینه نقش
ایران در این بزنگان تاریتی است .ما میتوانیم ظرفیتها ایران را در صلحبانی
بینالمللی که همانا از بهبود عملکرد ما در مناطق پیرامونی آغاز میشود ،ارتقا
ببتشیم و این ظرفیتها را در ران کس

اطمینان از حفظ صلح جهانی بکار ببندیم.

این مهم نهتنها با جلوگیر از تحکیم نظام تققطبی از سو ایااتمگحدن بلکه از
طریق کمق به گذار آرام و مسالمتآمیز به جهان چند و فراقطبی محقق خواهد
شد .ازمه ایفا نقش ایران در همین رابطه ،ادامه ارتباطات ما با قدرتها جهانی
و مگعادلکردن این روابط در ترازو راهبرد جمهور اسالمی ایران است .تنها از
این ران است که میتوانیم مقدمات شکوفایی و قدرت افزایی اقگصاد ایران را با
بهرنگیر از مزایا جهان پساغربی تدارک ببینیم و تواناییهایی را که در بدترین
احگماات میتواند در گرداب منازعات درازمدت مسگحیل شود ،در بهرنور و
رونق اقگصاد مگمرکز کنیم.
 .3هویت ایران بهمثابه یق کشور مردمساار دینی در ترکی

با گفگمان اعگدالی،

میتواند به سگون اتکا ثبات و صلح در منطقه آشفگه ما در عزیمت بهسو سال
 1400خورشید

تبدیل شود .جدال پایانناپذیر ما با خشونت و افراطیگر

مسگلزم چنگانداخگن به مناب غنی فرهنگی و تمدنی ایران اسالمی با عناصر
درخشانی از بلندنظر حکیمانه ،تساهل ،خویشگندار  ،خردورز و کثرتگرایی
است .در سایه چگر تمدن ایرانی -اسالمی ،گفتوگو مذاه

و ادیان همران با

مذاکرات سیاسی بهمنزله ابزار مرثر و پایا میتواند صداقت و صالحیت جمهور
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اسالمی ایران در خاتمهدادن به اخگالفات میان جوام اسالمی و تفوق بر مصائ

از

جمله افراطیگر و تروریسم را به اثبات برساند .معجون «مردمساار دینی» و
«اعگدالگرایی» از این قابلیت برخوردار است که جمهور اسالمی ایران را به
الگویی از حکمرانی خوب در میان کشورها منطقه و فراتر از آن تبدیل کند .در
عصر تندرو ها سیاسی که دولتها به ناکارآمد در ارائه رانحلها جام مگهم
میشوند ،برخوردار از حکمرانی خوب ،منب تأثیرگذار در پیشبرد قدرت نرم و
موفقیت در سیاست خارجی است .دولت خردورز و اعگدالی اکنون با فراتررفگن از
ضرورتی برا منطقه ،راهی برا مقابله با جریانها راست افراطی و مردمفری
در غرب نیز هست ،جریانهایی که میکوشند با ارائه قرائگی خشن از اسالم،
شعلهها اسالم هراسی و برخورد تمدنها را برافروزند.
 .9-7تهدیدات ،مسائل و مشکالت
تدوین برنامه سیاست خارجی جمهور اسالمی ایران بدون شناخت مسائل و تهدیدات علیه
ایران در منطقه و جهان امکانپذیر نیست .آنچه در ادامه میآید شر متگصر است
دربارن مسائل و تهدیداتی که سیاست خارجی ایران با آنها روبهروست.
 .9-7-1منازعات و بحرانها در غرب آسیا

غرب آسیا امروز در اثر مداخالت غیرسازندن برون منطقها  ،منطقها و تروریسگی بحران
عظیمی را تجربه میکند .هویتها

مرگبار ،مذاه

و قومیتها

این منطقه را

دسگمایها برا منازعات درازمدت تبدیل کردناند .امروزن برداشتها تنگنظرانه از
مذه  ،قومیت یا ملیت ساخگار «دولت-ملت»ها موجود را در بتشها وسیعی از این
گسگرن جلرافیایی که روزگار که قل

حوزن تمدن اسالمی بود ،به چالش جد کشاندن

است.
بهار منطقه که در آغاز خود به تعبیر دقیق مقام معظم رهبر  ،جنبشی ضداسگبداد و
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ضددیکگاتور ها موردحمایت امریکا بود ،اینق بدل به «جنگ خانگی و برادرکشی میان
مسلمانان» شدن است .در پیامد این منازعات ،وضعیت مردم در عراق ،سوریه ،افلانسگان،
یمن ،بحرین ،لیبی و گسگرن وسیعی از منطقه ،در تمامی شاخصها

امنیگی ،معیشگی،

غذایی ،حقوق بشر  ،زیستمحیطی و فرهنگی در معرض تهدید قرار گرفگه و چشمانداز
یق توسعه مگوازن و پایدار منطقها را تیرنوتار کردن است.
مسوله فلسطین درنگیجه این نزاعها

منطقها  ،اکنون به محاق سپردنشدن و رژیم

صهیونیسگی فرصگی تازن برا عاد ساز اشلالگر و حگی اجراییکردن انگقال پایگتت
جعلی خود به قدس شری

یافگه است .صهیونیسم که پروژن ایرانهراسی او در جریان

مذاکرات هسگها و برجام درهم شکست و فروریتت ،اکنون میکوشد شکست خود را
بهمثابه شکست جهان عرب جلون دهد و برخی کشورها منطقه میکوشند بحرانها
داخلی خود را بهجان

ایران فرافکنی کنند.

با افزایش بیاعگماد میان کشورها منطقه ،عمالً مسیرها دیپلماتیق با بنبستها
پیاپی مواجه شدن و در نگیجه این توق  ،گرونها

تروریسگی شانهبهشانه برخی از

دولتها فرصتطل  ،ارزشمندترین زیرساختها اقگصاد  ،اجگماعی و فرهنگی منطقه
را تهدید به نابود میکنند .کشگار صدها هزار و آوارگی میلیونها نفر دیگر باألخص در
یمن ،عراق و سوریه ،حیثیت دولتها منطقه را در ادارن امنیت و ثبات در سرزمینها
مجاور به سترن گرفگه است .اسگمرار این روند ویرانگر و کثرت دولتها فروماندن در
منطقه ،تهدید مسگقیم و میانمدت را پیرامون ایران آرایش میدهد و در صورت عدم
توق
بهمرات

آن ،غال آمدن بر متاطرات بعد

مسگلزم صر

دههها و هزینهها

اقگصاد

سنگینتر است.

 .9-7-2تنش در روابط منطقهای ایران

روابط جمهور اسالمی ایران در مانها گذشگه با برخی همسایگان خود از جمله عربسگان
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سعود دسگتوش تأثیرپذیر جد از روند تحوات در بحران سوریه و تا حدود عراق
و یمن شدن است .به نظر میرسد رژیم صهیونیسگی بیشگرین بهرن را از وضعیت موجود در
روابط ایران با دیگر کشورها اسالمی تأثیرگذار در منطقه میبرد .عربسگان در حال حاضر
با همراهی اسرائیل از همه توان مالی ،سیاسی و ابیگر خود در کشورها متگل

برا

ترویج فضا ایرانهراسی و تهدیدجلوندادن ایران اسگفادن میکند و امروز یکی از مهمترین
چالشها سیاست خارجی کشور ،موضوع مدیریت روابط با همسایگان جنوبی به ویژن
عربسگان سعود است.
اولین هد  ،کاهش سطح تنش و جلوگیر از هرگونه درگیر احگمالی میان دو
کشور است و در مراحل بعد باید وارد فاز اعگمادساز و مشارکت بر اساس مدل برد-برد
شد .در این زمینه باید با اتکا به نظرات دقیق کارشناسی و با اسگفادن از یق مدل واق گرایانه
و عملیاتی به توافق و موازنه با عربسگان دست یافت .جمهور اسالمی ایران باید از هرگونه
سیاسگی که موج

اجماع بیشگر میان اعضا شورا همکار خلیج فارس علیه خود شود

پرهیز نماید .اسگراتژ ایران باید بر همکار و مذاکرن با تقتق کشورها خلیج فارس
قرار گرفگه و از مواجهه با شورا همکار به عنوان یق کل اجگناب گردد .همزمان تقویت
ارتباطات دیپلماتیق و همکار ها سیاسی و اقگصاد با ترکیه ضرور است .مسلم این
است که برجام و سیاست تنشزدایی با قدرتها بزرگ بدون طراحی و اعمال سیاست
سازندن و همگرایانه در سطح منطقها به نگیجه مطلوب نتواهد رسید .از این رو مدیریت
بحران جار در روابط منطقها نیاز فور برا سیاست خارجی کشور به شمار میآید.
 .9-7-3تصویر ایران در افکار عمومی

تصویر ایران در نگیجه سالها تبلیلات ضدایرانی و ضدشیعی در رسانها غربی و عربی،
مگأسفانه در افکار عمومی جهان مگناس

با شأن و جایگان جمهور اسالمی ایران نیست و

ابعاد این موضوع در سطح جهان اسالم و کشورها مسلمان نیز مشهود هست .گشایشها
اخیر در دیپلماسی کشور و هرچند توافق هسگها بسیار از اهدا
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نافرجام گذاشگه است ،همچنان تصویر ایران در افکار عمومی به عنوان کشور که در آن
تهدیدهایی برا سرمایهگذار وجود دارد شناخگه میشود .توجه به این نکگه ضرور
است که تصویر کنونی ایران در افکار عمومی از کشورها غربی گرفگه تا جهان اسالم و
دنیا عرب ،یقشبه به وجود نیامدن و نگیجه سالها و بلکه دههها برنامهریز دشمنان ایران
از یق سو و برخی رفگارها و سیاستها غلط در کشور بودن است .رف این تصویر
متدوش نیز به سرعت امکانپذیر نبودن و نیازمند اتتاذ سیاستها دقیق و کارشناسانه در
دیپلماسی عمومی و تداوم آنها در طول سالها طوانی است .اجماع نظر در داخل و
اقدام مرثر در حوزن دیپلماسی عمومی در قال
دسگگانها متگل

یق برنامه یکپارچه و منسجم در سطح

نظام برا ترمیم چهرن ایران در جهان ضرور است.

 .9-7-4عدم اتصال به شبکه تجارت جهانی

اقگصاد ایران در طول چهار دهه گذشگه از پیوند مناس

با نظام اقگصاد جهانی برخوردار

نبودن است .وقوع جنگ تحمیلی و اعمال تحریمها متگل

علیه کشورمان از سو

قدرتها غربی به ویژن ایاات مگحدن باعث شد تا اقگصاد ایران علیرغم ظرفیتها
فراوان بالقون به جزیرنا جدا و غیرمگصل به تجارت جهانی تبدیل شود.
انزوا تجار ایران ،اقگصاد کشور را در برابر تحریمها آسی پذیر میسازد .اکثریت
قری

به اتفاق کشورها جهان شامل همه اقگصادها بزرگ و مگوسط در سازمان تجارت

جهانی عضویت دارند و این سازمان نقشی مشابه سازمان ملل مگحد را در حوزن تجارت و
اقگصاد بینالملل برعهدن گرفگه است .ایران به عنوان تنها قدرت اقگصاد مگوسط همچنان
سالها

طوانی با عضویت کامل در این سازمان فاصله دارد و باید روند طوانی و

دشوار را برا رسیدن به این منظور طی نماید .عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
دیگر موضوعی برا مطالعه و تأمل و بررسی نیست؛ بلکه نیاز فور و مهم و حیاتی برا
کشور است .یکی از اصول مهم اقگصاد مقاومگی «برونگرا»بودن است و از دل تعامل با
اقگصاد جهانی ،جذب سرمایهها خارجی و کس
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عنوان هد

اصلی اقگصاد مقاومگی محقق میشود.

 .9-7-5بحرانهای محیطزیستی منطقه

محیط زیست در سرتاسر منطقه خاورمیانه به شدت آسی دیدن و تتری

شدن است .این

منطقه هماکنون با مشکالت زیاد محیطزیسگی از تلییرات اقلیم و گرمشدن هوا و
خشقشدن زمین و کمبود شدید مناب آب گرفگه تا بحران ریزگردها ،آلودگیها نفگی
دریایی و نیز آلودگیها مترب حاصل از جنگها در زمینها کشاورز و مرات و
ازدست رفگن مناب تولید غذا مواجه است که حیات بشر را در این منطقه از جهان تهدید
میکند.
درک این مسأله که ما هم اکنون در شرایط کامالً اضطرار و خطرناک از حیث
محیطزیست قرار گرفگهایم ،برا

سیاستگذاران ارشد امر

ضرور

است .بحران

محیطزیسگی تهدید علیه موجودیت همه کشورها منطقه است و همه در برابر این بحران
به یق اندازن آسی پذیر هسگیم .موضوع ریزگردها یکی از روشنترین مثالهایی است که
نشان میدهد غبار که صدها کیلومگر دورتر در دل بیابانها عراق ،عربسگان یا شمال
آفریقا از زمین برمیخیزد به طور مسگقیم سالمت انسان ها را در بتش ها وسیعی از ایران
از اسگانها غربی تا قل

پایگتت در معرض خطر قرار دادن و زمینها کشاورز در

زاگرس غربی به عنوان یکی از مهمترین قط ها

تولید غذا در ایران را به نابود

میکشاند .خشقشدن دریاچه ارومیه و دریاچة هامون هم به همان اندازن که برا ایرانیان
غمانگیز است ،کشورها همسایه را از اثرات مترب خود بینصی

نتواهد گذاشت.

ما هم اکنون به دیپلماسی فعال محیطزیسگی در سطح منطقها برا کنگرل ابعاد این
بحران نیازمندیم .غفلت از این مهم و ادامه برتر دادن سیاست بر محیطزیست تا یق دهه
آیندن حیات انسانی در سراسر این منطقه را با مشکالت و محدودیتها جد روبرو
خواهد کرد.
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 .9-7-6بحران تروریسم و ناامنی در محیط پیرامونی

کشور ما در سرتاسر محیط پیرامونی خود از آسیا مرکز و افلانسگان و پاکسگان گرفگه تا
خلیج فارس و عراق در معرض رشد تهدید افراطگرایی و تروریسم قرار گرفگه است .منطقه
خاورمیانه در حال حاضر بااترین آمار رفگار خشونتآمیز و جنگ ها و نزاعها در جهان را
به خود اخگصاص دادن است .علیرغم امنیت مطلوب در درون مرزها کشور ،زندگی در
چنین محیط مگشنج و ناآرامی کشور ما را در نزدیکی بحران قرار دادن است .مواجهه با این
بحران نیازمند دیپلماسی هوشمندانه و چندبعد است .روابط کشور با دولتها قانونی
مسگقر و کشورها همسایه باید تقویت شود و از سو دیگر رایزنی با قدرتها بزرگ
فرامنطقها که اجرم نقش مرثر در تعیین نظم آیندن این منطقه باز میکنند ضرور
است ،تا حداقل میزان تأثیرات مترب آنان بر وضعیت منطقه کاهش یابد .مبارزن با
تروریسم وجه مشگرکی برا همکار ایران با بسیار دیگر از کشورها جهان را پدید
آوردن و بنابراین در راسگا

تبدیل تهدید به فرصت میتوان از این امر برا

همکار و افزایش اعگماد با کشورها متگل

تقویت

در قال گفگمان مشگرک مبارزن با تروریسم

بهرن جست.
 .9-7-7احیاء جایگاه سیاسی ایران در منطقه و جهان

سالها تبلیلات منفی بر سر برنامه هسگها ایران و نیز اعمال تحریمها همهجانبه ،سب شدن
است نقش سازندن ایران در نظام بینالملل و منطقها به خوبی شناسایی نشود و به قدرت
نرم ایران در عرصه بینالمللی تبدیل نگردد .این در حالی است که همه قدرتها بزرگ و
بازیگران منطقها به خوبی واقفند که بدون مشارکت ایران هی یق از مسائل و مشکالت
در منطقه به ران حل نهایی نتواهد رسید.
موقعیت جلرافیایی و اهمیت ژئوپولگیق و ژئواسگراتژیق ایران مان از آن میشود که
بگوان این کشور را با چنین وسعت و قدرتی از حیث مناب طبیعی و انسانی در معادات
منطقه و نظام بینالملل نادیدن گرفت یا منزو ساخت؛ لیکن به همان اندازن که سیاست
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منزو ساز ایران از سو بازیگران بیرونی غیرمنطقی و محکوم به شکست است ،هر نوع
گرایش به انزواگرایی از محیط بینالملل در داخل کشور نیز اشگبان و خطایی راهبرد است.
ایران میتواند این پیام روشن را به جهان بدهد که هر چند بهدرسگی با بسیار از قواعد
کنونی حاکم بر نظام بینالملل متال

است و آنرا ناعادانه میداند ،تالش خود را برا

بهبود و اصال سیسگم از درون آن و از طریق مشارکت سازندن و مرثر در فرایندها آن
دنبال خواهد کرد .ایران میتواند نشان دهد کشور مسوولیتپذیر و اهل تعامل بودن و
خواهان مشارکت و همکار با همه کشورها جهان بر پایه احگرام مگقابل است و فرصت
هر گونه سوءاسگفادن را از دشمنان خود بگیرد.
 .9-7-8الگوی تعامل با قدرتهای بزرگ

چالش مهم دیگر که ایران به عنوان بازیگر مهم منطقها و حگی جهانی با آن مواجه
است ،نامشتصبودن الگو تعامل آن با قدرتها بزرگ است .انقالب اسالمی نماد
اسگقاللطلبی ملت ایران در برابر زورگویی و نفوذ قدرتها بزرگ به شمار میرود و
برا این مقاومت در دههها گذشگه هزینهها زیاد پرداخت شدن است؛ اما باید در نظر
داشت که نظام بینالملل همزمان مگحمل تلییرات فراوانی شدن است و دیگر هی مشابهگی با
دورن جنگ سرد و نیز دورن برتر بالمنازع تققطبی آمریکا در دو دهه گذشگه ندارد.
مسأله دههها آیندن جهان دیگر ایاات مگحدن و سلطهطلبی انحصار این کشور نتواهد
بود؛ بلکه میدانی از رقابت تنگاتنگ میان مجموعها از قدرتها بزرگ بر سر مناف بیشگر
شکل خواهد گرفت .جمهور اسالمی ایران باید تالش نماید تا میدان مانور گسگردنتر
برا خود ایجاد و موازنها میان قدرتها بزرگ از طریق امکان رقابت میان آنان برا
شراکت و همکار با ایران برقرار نماید.
 .9-7-9سهم ایران در اقتصاد و تجارت جهانی

یکی از مهمترین چالشها و فرصتها سیاست خارجی ایران در دههها آیندن ،تثبیت
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سهم ایران در نظام اقگصاد و تجارت جهانی است .ایران به عنوان کشور که از نظر مناب
طبیعی و درآمدها مالی در ردن هفدهم اقگصاد جهانی قرار میگیرد ،در حال حاضر سهمی
کمگر از  0.2درصد در تجارت جهانی دارد و این بسیار نامطلوب است .ایران تا زمانی که
سهم خود را در تجارت جهانی افزایش ندهد ،در برابر انواع دشمنیها سیاسی و اقگصاد
قدرتها بزرگ و رقبا منطقها آسی پذیر خواهد بود .گسگرش سهم ایران در بازار
جهانی سرمایهگذار  -سرمایهگذار مسگقیم خارجی در ایران و سرمایهگذار ایران در
کشورها

دیگر – راهکار

برا

ارتقا

امنیت جمهور

اسالمی ایران از مسیرها

اقگصاد و تجار است.
 .9-8اهداف و چشمانداز
دولت دوازدهم تحت رهبر داهیانه رهبر معظم انقالب اسالمی ،شایسگگی و توان آن را
دارد که سیاست خارجی خود را در راسگا آیندن ایران و انقالب و نظام تکاملیافگه سوق
دهد و مسائل پیشگفگه را با بسیج ارادن و وحدت ملی پشت سر بگذارد .در این رهگذر،
اهدا

و چشمانداز ترسیمشدن در بندها ذیل دنبال خواهد شد.

 .1تأمین و تداوم دسگاوردها سیاست خارجی مسگلزم آغاز دورانی تازن از «تنظیم سازندن
روابط بینالملل ،ارتقا جایگان کشور و حضور مرثر در منطقه و جهان» است و این
مهم بهویژن در بعد منطقها باید مگکی بر مفاهیم «مسوولیتپذیر عقالنی ،هشیار
عزتافزا و پیشگامی دلیرانه» پیگیر شود .جمهور اسالمی ایران در راسگا تحقق
مسوولیتها ناشی از رویکرد و «سیاست نوین دوران تکامل و فرهیتگگی» خود ،با
تکیهبر آرمانها انسانی و اسالمی انقالب و درنظرگرفگن مناف ملی ،بیش از هر زمان
دیگر در برابر سرنوشت مشگرک انسانی در منطقه و جهان احساس مسوولیت میکند و
میخواهد در جهت ارتقا جایگان و شاخصها منطقه و تالش برا حلوفصل
بحرانها و نزاعها در سطح منطقه پیشگام و پیشگاز باشد .چنین جایگان و موقعیگی برآمدن
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از ارزشها انقالب اسالمی و اصول مگرقی قانون اساسی جمهور اسالمی ایران و
مگناس

با شأن و جایگان واا مردم شری

ایران است.

 .2انسجام و وحدت ملی ،تحت رهنمودها مقام معظم رهبر  ،در توفیق برجام مگبلور
شد و زمینهها و بسگرها فراهمشدن برا ترویج ایرانهراسی و منزو کردن را ناکام و
انقالب و نظام را بهخوبی به مرحله رشد و تکامل بدرقه کرد .در این مرحله تازن که در
آن هسگیم ،باید شاهد ارتقا جایگان و تصویر جهانی و منطقها

آغاز ران پرفرازونشی

ایران و تأثیرگذار مثبت و از سر مسوولیتپذیر و تعهد در رابطه با بهبود شرایط و
ایجاد ثبات در منطقه باشیم .ازاینرو ،ضمن پاسداشت دسگاوردها نظام و ایسگادگی بر
سر مناف ملی در برابر تهدیدها ،هشیارانه به فرصتها پیش رو توجه داریم و برا
بهرنبردار مگناس

از آنها ،سطح روابط با همسایگان و کشورها منطقه و جهان را

ارتقا دهیم و برا رشد جایگان دیپلماتیق ،فرهنگی ،اجگماعی و اقگصاد ایران تالش
مجدانه کنیم و با تدوین برنامهها پیشنهاد فعاانه در جهت اعگمادساز مگقابل در
منطقه ،افزایش سطح همکار ها اقگصاد  ،دسگیابی به سازوکارها همکار ها
راهبرد امنیگی منطقها امنیگی ،حلوفصل نزاعها فرسایندن و بهویژن تالش برا
ایجاد اسگقرار و امنیت در کشورها همپیمان همچون سوریه و عراق حرکت کنیم.
 .3یکی از مهمترین اهدا

جمهور اسالمی ایران در دوران گذار جهانی ،جلوگیر از

سلطه انحصار یق کشور بر مناب قدرت و ثروت خلیجفارس و آسیا غربی است.
این هد

عالی بینش عمیقی به ما نسبت به متالفت با دخالت قدرتها خارجی در

این مناطق ،ممانعت از گسگرش تسلیحات هسگها و حمایت از تحقق ایدن «منطقه عار
از تسلیحات هسگها » و همچنین برپایی رژیم کنگرل تسلیحات مگعار
همین حال ،جمهور

میبتشد .در

اسالمی ایران قصد ندارد تالشی را بهمنظور چیرگی بر

خلیجفارس یا هر منطقه دیگر بکار ببندد.
 .4دسگگان دیپلماسی ما موظ

است که کشورها منطقه را به پذیرش این عقیدن هدایت
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کند که ایران اسالمی را نه بهمثابه یق دشمن بلکه یق همسایه همکار در ارتقا
جایگان منطقه بهرغم رقابتها طبیعی بنگرند؛ همسایها که در ایجاد امنیت و ثبات
منطقه پیشگام است .از این دیدگان ،مناف ملی ما با بهعهدنگرفگن بیشازپیش مسوولیت
و آشکارترکردن نقش سازندن کشور ،با اعگمادساز

در سطح کشورها

منطقه،

کاهش نقش و دخالت قدرتها فرا منطقها  ،اسگقرار بیشگر ثبات و امنیت در منطقه و
سرانجام برقرار شرایط مناس تر برا همکار ها اقگصاد منطقها همراسگا
است .ازمه شکلگیر چنین شرایطی درک منطقها این واقعیت است که سازندگی
و آبادانی منطقها با چنین پیوسگگیها مذهبی و تمدنی و مناف درهمتنیدن اقگصاد -
سیاسی ،نیازمند آبادانی همه کشورها منطقه است و با نگان جزیرنا محقق نتواهد
شد و از منازعه و تحریم و فضا تهدید و نگرانی در منطقه ،تنها داان اسلحه و
سوداگران اقگصاد بهرن خواهند گرفت.
 .5منطقه هی گان تا به این اندازن نیازمند تنشزدایی و همکار مگقابل نبود و کشورها
منطقه در تعیین مسیر و سرنوشت منطقه خویش مرثر نبودناند .این همان چیز است که
ما به آن «فرصت تاریتی» میگوییم .هرگز تا این اندازن همکار سازندن ،برابر و
براساس احگرام میان همه کشورها خاورمیانه ازم و مرثر نبودن است .ما این واقعیتها
را میبینیم و تالش خواهیم کرد تا به سایر کشورها منطقه نیز ایدن «همکار ها
منطقها حول توسعه و تبادل فرهنگی ،تجار و امنیت مشگرک» را اسگوار بر شانهها
«منطقها معگدل و مگعادل» در چشمانداز قابلرگیت ارائه دهیم.
 .6جمهور اسالمی ایران در چنین شرایطی در مقام لنگرگان صلح و ثبات منطقه ،با تکیه
بر سرشت الگووار خود و تعمیم باز با حاصل جم مثبت به عرصهها نوین ،میتواند
راهی تازن برا برونرفت از بحرانها و نزاعها در منطقه ،پیش رو ملتها خسگه از
تنش و منازعه و جنگها برادرکشی قرار دهد .فرایند اعگمادساز جهانی که موج
انزوا جنگ افروزان و صهیونیستها متال
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میتواند به نیرو محرکه صلحساز منطقها تبدیل شود.
 .7جمهور اسالمی ایران مصلحت خود را در این میداند که فضا منطقه را از تنش و
منازعه به آرامش و امنیت و صلح سوق دهد ،و در این راسگا دست دوسگی صادقانه به
همه کشورها منطقه دراز میکند{ .به فرمودن مقام معظم رهبر } ،نظام ما به مردم و
ملت خود عشق میورزد و ازاینروست که سرمایه بزرگ اعگماد و دوست داشگن از
سو مردم و ملت را داراست .این موهبت الهی را قدر مینهیم و با اتکا به لط
خداوند و این سرمایه عظیم ایمانداریم که دشمن نمیتواند در عزم راسخ ما برا
ایجاد منطقها امن و باثبات خللی وارد کند .سیاست خارجی منطقها ما بر تقویت
ارتباطات با کشورها منطقه همران با جل
در اقگصاد منطقه ،فعالساز

اعگماد مگقابل ،ایجاد پیوند و حضور فعاانه

و تقویت مسیرها و کریدورها

ارتباطی مگنوع با

همسایگان ،افزایش مبادات تجار و سرمایهگذار مشگرک و مگقابل در منطقه تأکید
دارد .این سیاست به افزایش توان تولید در داخل و تقویت زیرساختها اقگصاد
منجر شدن و ایجاد یق منطقه امن و باثبات ،در راسگا

تقویت بنیانها

اقگصاد

مقاومگی کشور از طریق شبکهساز و پیوند ناگسسگنی با اقگصادها پیرامونی را در
سرلوحه خویش قرار میدهد.
 .8جمهور اسالمی ایران ،باید سیاست خارجی خود را بهصورت بهینه به کار گیرد تا
«راهبرد جامع ارتقای امنیت و اقتصاد منطقه» را با همکار

کشورها

منطقه و

بهرنگیر از دیپلماسی رسمی و عمومی و فرهنگی طراحی و عملیاتی کند و از این
راهبرد به شکوفایی اقگصاد رو به رشد و مگکی به توانمند ها داخلی یار رساند .این
برنامه ،در خدمت دوران روبهآیندن کشور ما و انقالب و نظام بالغ و تکاملیافگه است و
این پاسخ به نیاز بزرگ این دروان انگقالی در منطقه را در قال

تعری

نقش «پیشگام

برای ایجاد منطقه قویتر» ارائه میدهد.
 .9جمهور اسالمی ایران ،باید به اسگفادن از سازوکارها و ظرفیتها مگعدد که دارد
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بپردازد که با فعالساز آنها میتواند کشورها عمدن و بسیار مرثر منطقه را برا
همکار و مشارکت در طراحی و اجرا این برنامه تحول ساز که خیروبرکت همه
منطقه را دربردارد ،جذب کند و مشارکت دهد.
 .10با توجه به تحوات جهانی و آغاز شکلگیر جهان پساغربی و نیز تلییر موازنهها
دیپلماسی عمومی کشور با تکیهبر تداوم سیاست

منطقها

بازخوانی و بازساز

پیشگیر

از ایرانهراسی ،ارائه تصویر سازندن و مسوول نظام در برابر مسائل و

بحرانها منطقها  ،تقویت جنبهها گفگمانی و ادبیات تولید برا ارتقا جایگان
الگویی جمهور اسالمی ایران با همت مضاع

ادامه خواهد داشت.

 .11تحقق اجماع و عملکرد هماهنگ در حوزن سیاست خارجی با تأکید بر لزوم هشیار و
دلیر همزمان در برابر تهدیدها و نیز فرصتها پیش رو امر اجگنابناپذیر است که
مسگلزم ارتقا قدرت تشتیص و کارشناسی مبگنی بر تدوین رانحلها جایگزین
خواهد بود .دولت آتی باید قادر باشد ،گامها ناتمام و فعالیتها بایسگه را برا
بهرنبردار حداکثر از فرصتها تاریتی پیش رو و اجگناب از خطرات محگمل و
ایسگادگی بر مناف ملی و میهنی با هشیار و اقگدار و کارآزمودگی محقق سازد.
 .9-9راهبردها و الزامات
دسگیابی به اهدا

و ضرورتها فوق مسگلزم تثبیت بیشگر موقعیت منطقها و بینالمللی

جمهور اسالمی ایران است و در این مقط :
 .1حفظ و اجرا برجام و جلوگیر از تتری بینالمللی آن،
 .2جلوگیر از افگادن در دام تحریق ایران به جنگها و برخوردها متگل

از

طریق درپیشگرفگن خویشگندار راهبرد ،
در صدر اولویتها دولت دوازدهم در روابط خارجی خواهد بود .در این شرایط خواهیم
توانست ،محیط بینالمللی را به مقاصد ذیل مساعد کنیم:
 .1اسگفادن از فرصتها و ظرفیتها برجام برا گسگرش تعامالت کشور و بسگن
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مسیرها سوءاسگفادن و نفوذ کشورها در مسائل داخلی جمهور اسالمی ایران؛
 .2بهرنگیر از ظرفیتها و پگانسیلها پسابرجامی در جهت تحقق برنامه اقگصاد
مقاومگی و مصونساز

کشور از تکانهها

اقگصاد

و همچنین باابردن

بازدارندگی کشور در این حوزنها؛
 3تالش جهت جبران ظرفیتها اقگصاد و تجار تتلیهشدن از ایران در دوران
تحریمها ،مانند کریدورها حملونقل ،خطوط انگقال انرژ  ،مسیرها هوایی و...؛
 .4فراغت از مقابله با فشارها سیاسی و اقگصاد زائد و آرامش و تمرکز کافی به
مقصود پیگیر

دیپلماسی مسگقل منطقها با همسایگان و تضعی

ایرانهراسی

بهمنزله مانعی برا پیشبرد اهدا .
هد

نتست دولت دوازدهم در دیپلماسی منطقها  ،بازگرداندن ثبات به منطقه از

طریق ایفا نقش فعال در اسگقرار صلح و حمایت از دولتها مسگقر و درعینحال،
حمایت از اصالحات سیاسی و اجگماعی بهمنظور مگوق کردن رشد خشونت و افراطیگر
است .بر این اساس راهبرد گامبهگام ما عبارت است از:
 .1تأکید بر ادامه مذاکرات سیاسی در چارچوب پیشرفتها دیپلماتیق در ژنو و
آسگانه پیرامون خاتمه جنگ سوریه؛
 .2آغاز مذاکرات فشردن به هد

اطمیناندادن به آن دسگه از کشورها منطقه که از

برهمخوردن تعادل منطقها و نیات جمهور اسالمی ایران به نگرانیها واهی
گرفگار آمدناند؛
 .3بررسی همه احگماات ممکن دربارن پایاندادن به جنگ یمن؛
 .4حمایت و توافق بینالمللی در بازساز

کشورها

فروپاشیدن و بازگرداندن

آوارگان و همچنین کمقها انسان دوسگانه به ساکنان مناطق جنگزدن؛
 .5ایجاد مجم گفتوگوها منطقها با همسایگان در خلیجفارس و غرب آسیا؛
 .6ترغی

دولتها منطقه به ایجاد نهادها و رژیمها منطقها مبگنی بر تضمین مناف
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مشگرک و توافقها اطمینانبتش از جمله در کنگرل تسلیحات ،فضا

سایبر ،

حفاظت از محیطزیست ،امنیت انسانی و مبارزن مشگرک با تروریسم براساس
تعری

واحد؛

 .7بسگرساز برا همکار و همگراییها تدریجی دو یا چندجانبه اقگصاد در
زمینهها انرژ  ،تجارت و ترانزیت کاا؛
 .8ما اعگقاد راسخ داریم که هرچند اهدا

و راهبردها وصول به آنها در دسگرس

هسگند ،بدون اجماع ملی و حمایت همه نهادها و دسگگانها کشور اعم از امنیگی،
قضایی و نظامی قابلحصول نیسگند .حافظه تاریتی ملتها اعصار

را به یاد

میآورد که وظیفه سیاست خارجی حمایت از دسگاوردها نظامی در مسگعمرات و
یا سوداگر ها اقگصاد ملتها توسعهطل

بود .اکنون در دورانی که روابط

خارجی با سیاستها دموکراتیق پیوند ناگسسگنی پیدا کردن و با پیچیدگی و
حساسیتها

بیشمار

دستبهگریبان است ،رویهها

پیشین اعگبار خود را

ازدستدادناند .رهیافتها نظامی و امنیگی که تنها به میزان اندکی قادر به حل
ریشها مشکالت است ،باید تابعی از اسگراتژ ها کالنتر در سیاست خارجی
کشور باشند که ابزارها
اهدا

مگنوعتر

را پیشنهاد میدهند؛ بنابراین ،نائلشدن به

جمهور اسالمی ایران در دنیایی درهمپیچیدن ،نیازمند تقویت هماهنگی

میان دسگگانها اجرایی در حوزن سیاست خارجی با محوریت دولت و زیرشاخه
اجرایی آن ،وزارت امور خارجه است .در صورت تحقق این همت و انسجام ملی،
برداشگن گامها بلند ملت ایران بهسو کس

جایگاهی رفی و برازندن و آیندنا

روشنتر برا کشور ،منطقه و جهان دشوار نتواهد بود.
 .9-10برنامههای سیاست خارجی
عط

به تحلیلها

ارائهشدن دربارن مسائل و تهدیدات ،اهدا
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راهبردها

شایسگه سیاست خارجی جمهور

دوازدهم پیگیر

اسالمی ایران ،برنامهها

زیر در دولت

خواهد شد .این برنامهها در دو بتش «برنامه کوتانمدت» و «برنامه

میانمدت» تدوین شدن و اجرا میشود.
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 .9-10-1برنامههای کوتاهمدت

برنامهها کوتانمدت درنظرگرفگهشدن به شر زیر است.
بهکارگیر دیپلماسی فعال در عرصه جهانی و حضور در عرصهها بین المللی
جهت تبیین مواض اصولی ایران؛
تداوم تنشزدایی و تهدیدزدایی با هد
ایجاد شکا

تلییر فضا امنیگی جهانی علیه ایران؛

در مواض قدرتها بزرگ و جلوگیر از اجماع آنها علیه ایران؛
اقدامات صهیونیسگی-آمریکایی برا

تالش جهت خنثیساز

ایجاد اجماع

بینالمللی علیه کشورمان؛
تقویت روابط سیاسی-اقگصاد با اروپا؛
رف نگرانیها مشگرک میان ایران و اروپا؛
اجگناب از تصمیمات و حرکات و موض گیر ها

شگابزدن که منجر به

واکنشها و حساسیتها بینالمللی شود؛
تداوم و تقویت همکار ها سیاسی-اقگصاد با روسیه و چین در چارچوب مناف
کشور؛
مدیریت روابط و تالش برا کاهش تنش در روابط با ایاات مگحدن در عین
قاطعیت و عدم انفعال در برابر تهدیدات بیپایه دولت جدید این کشور؛
تنننشزدایی با کنشنورهنا

عرب منطقه و مانن شندن از شنکلگیر

ائگال

عربی-رژیم صهیونیسگی؛
تقویت مناسبات اقگصاد و فرهنگی با آسیا مرکز و قفقاز؛
توسعه همهجانبه روابط با هند؛
همکار

منطقها

برا

مهار افراطگرایی ،فرقهگرایی و اخگالفات مذهبی در

منطقه و تالش مرثر برا صلحساز ؛
پیگیر

ویژن مشکالت و بحرانها

محیطزیسگی به ویژن ریزگردها و

آلودگیها آب و خاک در روابط با همسایگان.
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 .9-10-2برنامههای میانمدت

برنامهها میانمدت در نظر گرفگهشدن برا سیاست خارجی به شر زیر است.
گسگرش همکار دوجانبه و چندجانبه سیاسی ،امنیگی ،اقگصاد و فرهنگی درون
و فرامنطقها ؛
ایجاد سازوکارها منطقها و فرامنطقها برا حل بحرانها محیطزیسگی در
محیط پیرامونی کشور؛
گرفگن ابگکار عمل از آمریکا در حوزنها متگل

روابط دوجانبه؛

کاسگن تدریجی ظرفیتها خصومتساز آمریکا و تبدیل آن به تواناییها
اثباتی؛
تالش در جهت مذاکرات سازندن با اروپا در موضوعات حقوق بشر ،مبارزن با
قاچاق مواد متدر و نیز مسأله مهاجران؛
حذ

تدریجی موان و بازساز همهجانبه روابط با اروپا به ویژن روابط اقگصاد ؛

تقویت روابط با قدرتها جدید و نوظهور؛
دوسویهکردن و همهجانبهساز روابط با روسیه ،چین و هند؛
ایجاد پیوندها

اقگصاد

و امنیگی پایدار دوجانبه و چندجانبه در روابط با

همسایگان؛
ایجاد نهادها منطقها  ،به ویژن ترتیبات امنیت و همکار در خلیج فارس و نیز
سازمان همکار ها خزر؛
تالش برا اسگقرار رژیم حقوقی دریا خزر براساس درک واق گرایانه از مناف
همه کشورها ذ نف در عین تثبیت حقوق قانونی و تاریتی ایران در این دریا؛
تقویت دیپلماسی عمومی با هد

امکان معرفی بهگر واقعیتها کشور به افکار

عمومی جهان؛
توسعه و رونق بتش گردشگر و ارتقاء آمار سالیانه ورود گردشگران به کشور
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(اعم از گردشگر تفریحی ،فرهنگی ،مذهبی و پزشکی)؛
تکمیل کریدور شمال-جنوب و تالش برا بازساز و توسعه ناوگان هوایی،
ریلی ،جادن ا و کشگیرانی کشور؛
توسعه دیپلماسی علمی میان نهادها دانشگاهی ،پژوهشی و اندیشکدنا با سایر
کشورها در خدمت اهدا

مشگرک بینالمللی و منطقها .

 .9-10-3برنامههای بلندمدت

برنامهها بلندمدت درنظرگرفگهشدن برا سیاست خارجی به شر زیر است.
طراحی سند دکگرین ملی سیاست خارجی از طریق اتکا بر عقل جمعی و تالش
برا اجماعساز ملی؛
احیا جایگان راهبر وزارت امور خارجه در فرایند سیاستگذار خارجی و
اجرا سیاست خارجی و جلوگیر از تشگت مواض و مواز کار ها؛
ارتقا ظرفیت ساخگار و کارکرد دسگگان سیاست خارجی و آمادنساز آن
برا تعامل با چالشها سیاست خارجی در شرایط موجود؛
اسگفادن از ظرفیت ،قابلیت و اعگبار بینالمللی چهرنها ملی در پیشبرد اهدا

عالی

سیاست خارجی؛
تحقق کامل سیاست خارجی اقگصادمحور از طریق اعمال دیپلماسی اقگصاد فعال
برا جذب سرمایهگذار  ،فناور و دانش خارجی و گشودن بازارها جدید؛
تبدیل تدریجی مناسبات تجار با کشورها توسعهیافگه به همکار ها اقگصاد
بلندمدت و تعمیق همپیوند اقگصاد و صنعگی؛
رف محدودیت ،تسهیل و توسعه دسگرسی ایران به بازارها

سرمایه ،علم و

فناور ها نوین؛
اتتاذ دیپلماسی مرثر انرژ با هد

ارتقا نقش مدیریگی ایران در امنیت ،تولید و

انگقال انرژ ؛
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کس

اتحاد راهبرد با کشورها مصر کنندن انرژ و برخوردار از سرمایه و

فناور مشارکت در طر ها باادسگی و پاییندسگی نفت و گاز؛
سرمایهگذار در ساخت تأسیسات پاایشگاهی منطبق با ویژگیها نفت ایران در
کشورها هد ؛
اسگفادن از ظرفیتها ویژن ایران برا تبدیلشدن به قط

منطقها در زمینهها

ترانزیت و حملونقل کاا ،انگقال انرژ و انگقال اطالعات؛
همکار راهبرد در حوزن صنای با کشورها دارا فناور پیشرفگه با تأکید بر
ارتقاء کیفیت زندگی بشر و امنیت مشگرک؛
میزبانی منطقها

تحقیق و توسعه فناور

و نوآور

مشگرک بینالمللی در

حوزنها راهبرد انرژ  ،فناور پیشرفگه هوافضا و هسگها ؛
ابیساز در کشورها قدرتمند و مگتاصم و اسگفادن از ظرفیت ایرانیان مقیم این
کشورها در این جهت.
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بخش دهم .برنامه امور دفاعی
دیپلماسی فعال برای
توسعه همکاریهای بینالمللی ،صلح ،اعتدال و شکوفایی اقتصادی
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 .10-1مقدمه
ایجاد ثبات امنیگی و بازدارندگی دفاعی از الزامات حیات جمهور اسالمی ایران در محیط
پرتنش منطقه غرب آسیا و خاورمیانه است .مهمترین تهدیداتی که در این محیط وجود
دارند به شر زیر است.
 .1تحوات سیاسی ن امنیگی در مناطق پیرامونی ،به ویژن بروز بحران و بیثباتی در غرب
آسیا ،به خصوص در کشورها مگحد ،همسو یا همسایه با ایران (سوریه ،عراق،
لبنان ،یمن ،افلانسگان و پاکسگان)؛
 .2تالش معاندان و بیگانگان برا برانداز و تلییر در نظام از طرق متگل

از جمله

ایجاد فگنهها ازپیشبرنامهریز شدن؛
 .3تالش دشمنان برا تضعی

قدرت ،نفوذ و اعگبار منطقها جمهور اسالمی ایران؛

 .4گسگرش و سازماندهی تروریسم در منطقه و مگعاقباً افزایش ناآرامیها و
بهمتاطرنافگادن مناف و راهبردها کالن و بلند مدت جمهور اسالمی ایران در
منطقه؛
 .5افزایش حجم و پیچیدگی تهدیدات سایبر ؛
 .6گسگرش حمله نیروها داعش به اسگانها غربی عراق و پیشرو آنها به سمت
مرزها شرقی آن کشور؛
 .7گسگردگی و تلییرات سری و روزافزون فناور ها مورد اسگفادن در سامانهها
دفاعی و امنیگی؛
 .8تحریق کشورها

منطقه به خریدها

تسلیحاتی زیاد از طر

قدرتها

فرامنطقها و تبدیل محیط پیرامونی کشور به انبارها انبون تجهیزات و سال ها
پیشرفگه.
دولت تدبیر و امید در سال  1392علیرغم تالشها دولتها قبلی ،در بتش دفاعی
و حفظ نظم و امنیت در کنار تهدیدات مورد اشارن با تنگناها درونی زیر مواجه بود:

برنامه امور دفاعی

 .1فرسودگی زیر ساختها و عدم نوساز ظرفیتها صنای دفاعی؛
 .2اثرات سوء تورم بر تأمین حداقل نیازمند ها

بهداشگی ،خوراک و پوشاک

کارکنان پایور و وظیفه نیروها مسلح؛
 .3عدم بهروزرسانی بتشی از تجهیزات ،تسلیحات و ادوات نیروها مسلح؛
 .4عدم تناس

امکانات و تجهیزات ستتافزار

و نرمافزار

مراقبت و انسداد

مرزها کشور با توجه به گسگرن جلرافیایی و حساسیتها و تهدیدات موجود؛
 .5ضع

در سازوکارها و زمینهها بهرنبردار از ظرفیتها صنعگی و تحقیقاتی

ملی ،مگناس

با نیازها دفاعی؛

 .6تالش دشمنان برا گسگرش ناامنی درکشور و ناکارآمد جلون دادن دولت در تأمین
نظم و امنیت؛
 .7وجود پادگانها و صنای نظامی واق در محدودن شهرها وکالن شهرها؛
 .8ضع

در اعمال مالحظات دفاعی و امنیگی در طر ها توسعه کشور؛

 .9ضع

در اعمال الزامات پدافند غیرعامل برا مراکز حیاتی؛

 .10عدم انعقاد سند همکار در حوزنها دفاعی امنیگی با اولویت کشورها مسلمان،
همسایه و همسو؛
 .11تهدیدات امنیگی ناشی از وضعیت نامناس

شبکهها

ارتباطی و سامانهها

اطالعاتی کشور؛
 .12نامطلبوببودن تراز متارج دفاعی جمهور اسالمی ایران در مقایسه با کشورها
منطقه ،به گونها که عربسگان در رتبه اول ،ترکیه و رژیم صهیونیسگی با ارقامی
نزدیق به هم در رتبه ها بعد قرار دارند و ایران در جایگاهی پایینتر از امارات،
پاکسگان و عراق قرار دارد.
 .10-2اهم اقدامات دولت یازدهم
مهمترین اقدام دولت تدبیر و امید در چهار سال گذشگه علی رغم همه محدودیتها،
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افزایش توانمند ها دفاعی در تراز قدرت منطقها و توسعه توان موشکی و فناور ها
علمی و تحقیقاتی و افزایش ظرفیت تولید و تأمین سال ها و تجهیزات عمدن دفاعی برترساز
با قابلیت بازدارندگی مرثر و مگناس

با انواع تهدیدات بودن است .برخی از مهمترین

اقدامات به شر زیر است.
افزایش اعگبارات مرتبط با توان موشکی و پدافند

کشور به منظور افزایش

توانمند دفاعی در تراز قدرت منطقها ؛
تقویت اعگبارات بنیه دفاعی نیروها مسلح طی سالها 1392-95؛
افزایش قابلتوجه بودجه نیرو انگظامی :باتوجه به وظای
مرزبانی تا درون شهرها و روسگاها و تعدد وظای
ناوگان خودرویی ناجا ،پروژنها

خطیر نیرو انگظامی از

این نیرو ،اعگبارات طر ها

پاسگانها و هنگها

مرز  ،پروژنها

پاسگانها انگظامی و احداث کالنگر ها از رشد  100درصد در بودجه سال
 1394نسبت به  1393برخوردار شدند و این موضوع در قانون بودجه سالها
1395و  1396نیز مدنظر قرار گرفگه است.
رشد طر ها زیرساخگی وزارت دفاع در حوزن ساخت انواع پهپادها عملیاتی
برا نیروها مسلح؛
تقویت ناوگان دریا

عمان ارتش جمهور

اسالمی ایران برا

حضور در

آبها آزاد؛
پیشبینی اعگبار بابت ساماندهی امور مرز و تعیین خطوط مرزها آبی و خاکی
کشور؛
تقویت بنیه دفاعی کشور به منظور اسگقرار نیروها مسلح در مرزها همجوار با
کشورها ناامن منطقه؛
حمایتها ازم از توان مسگشار نیروها مسلح در مجام بینالمللی؛
تأمین و پرداخت کسر حقوق نیروها مسلح (شاغلین و بازنشسگه) به منظور
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حفظ و ارتقاء منزلت اجگماعی و معیشت کارکنان .در این راسگا ،یکی از
ویژگیها اعگبارات بتش دفاع در سال  1396این بود که کسر اعگبارات سال
 95با اعگبارات مصوب آن سال جم شد و سپز حاصل آن با ضریبی افزایش
یافت .به عبارت دیگر ،در قانون بودجه سال  1396از ابگدا ،موضوع کسر حقوق
نیروها مسلح در نظر گرفگه شدن است.
میادین مین به منظور فراهمکردن شرایط مساعد

افزایش اعگبار طر پاکساز

زندگی و کس وکار در مناطق مذکور؛
تقویت بنیه دفاعی کشور در دریا با ایجاد ردی

اعگبار در قانون بودجه سال

 1393کل کشور؛
تقویت اعگبار مراکز علمی و دانشگاهی نیروها مسلح به منظور ارتقاء سطح علمی
و تتصصی کارکنان ذ ربط؛
تقویت اعگبارات سرمایها

بتش امنیگی با توجه به مالحظات امنیگی منطقه به

منظور حراست و حفاظت از نظام در مقابله با گرونها تروریسگی و تکفیر در
سطح منطقه و همسایگان؛
حوزن دفاعی و امنیگی کشور با وجود برخوردار از بااترین سطح فناور داخلی و
بومی دفاعی در سطح منطقه ،عالون بر تأمین و پشگیبانی قابلیتها

دفاعی و امنیگی

اطمینانبتش و پایدار در ارتقاء شاخصها حائز اهمیت دیگر در سطح ملی نیز ایفا
نقش میکند .این عرصهها عبارتاند از :افزایش سطح اشگلال ،توسعه فناور ها راهبرد
و مشگرک و پشگیبانی از صنعت ملی ،ایجاد بسگر مناس

برا بهکارگیر نیرو انسانی

مگتصص و نتبه کشور با توجه به حرکت در حوزن فناور ها نو و پیشرفگه (مرز دانش و
فناور ) و ایفا نقش مرثر در توسعه و ارتقا توان شرکتها دانش بنیان در مقیاس ملی.
 .10-3راهبردهای دفاعی دولت دوازدهم
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دولت دوازدهم برا تقویت توان دفاعی کشور و باابردن سطح بازدارندگی و دفاع از
کشور برنامهها زیر را اجرا خواهد کرد.
طراحی دکگرین دفاعی-امنیگی کارآمد مگناس

با شرایط و تهدیدها موجود در

سطح محیط امنیگی ایران و پیشبینی تهدیدها آتی؛
تدوین دیپلماسی دفاعی مبگنی بر همکار ها

امنیگی و نظامی منطقها

و

پایینآوردن سطح تهدیدها بر اساس راهبردها دیپلماتیق و غیرنظامی؛
تدوین و ارائه گزارشها واق بینانه از توان تکنولوژ نظامی کشور به بااترین
سطو مدیریت نظام جمهور اسالمی ایران؛
شفا ساز فضا اقگصاد شرکتها تولیدکنندن تجهیزات دفاعی و نظامی؛
تسری در تهیه و اسگقرار سامانهها دفاعی روزآمد؛
تدوین نقشه ران برا مشارکتپذیرکردن جامعه علمی کشور در طراحی و تولید
نیازها دفاعی و امنیگی؛
تهیه نقشه ران دیپلماسی دفاعی-امنیگی در فضا پسابرجام؛
طراحی نقشه زمانبند و شیونها ترمیم عدم توازن بین نیروها سهگانه؛
اقدام برا

کاسگن از فاصله تکنولوژیق بین نیروها

نظامی ایران و سایر

کشورها منطقه و سپز قدرتها فرامنطقها ؛
اقگصاد کردن تولید تجهیزات دفاعی و نظامی در قیاس با کیفیت و امکان تحصیل
آنها از بازارها بینالمللی؛
افزایش همافزایی صنای دفاعی و نظامی و اقگصاد ملی و توان تکنولوژیق کشور؛
ارتقا سطح سرمایه اجگماعی نیروها مسلح در بین مردم؛
افزایش آمادگی رزمی یگانها سطحی و زیرسطحی در خلیج فارس و دریا
عمان و حضور در آبها آزاد؛
ارتقا توان و خنثیساز و مقابله با جنگ الکگرونیق؛
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ارتقا توان جنگ سایبر ؛
تقویت توان مقابله با تهدیدات ناشی از سال ها کشگار جمعی( ،ش.م.ر)؛
تأمین کامل پدافند غیرعامل مراکز اصلی و پیگیر

تحقق دفاع غیرعامل در

کشور؛
توسعه دیپلماسی دفاعی و امنیگی و افزایش روابط با کشورها همسو با نظام ج.ا.ا؛
ارتقاء دانش ،مهارت ،اندازنساز و بهبود خدمات کارکنان نیروها مسلح؛
ارتقا ابزار و زیرساخت سامانه فرماندهی و کنگرل امن ،مسگقل و پایدار نیروها
مسلح؛
افزایش آمادگی رزمی یگانها سطحی و زیرسطحی در خلیج فارس و دریا
عمان و حضور در آبها آزاد.
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