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 دوباره ایران
 

کنیم و در سالگی  انقالب شکوهمند خود را برگزار میجشن چهل 1397ما ایرانیان در سال 

ی به سنن پتگگن سالگی خوددر چهل انقالبگذاریم. شمسی می جدیدپا به قرن  1400سال 

ذیرفگنه پاز منا  ها و رفگارهنا  نامناسن تصنمیمتکرار اشگباهات و دیگر  این یعنی و رسدمی

 راهنا  قنرن باید درس ،گذاریم( را پشت سر می1300-1400قرن گذشگه )حال که . نیست

 ر به قرن جدید قرار دهیم.امبنا  گذآن را و  کنیممرور 

دهند ایرانینان سنال از آن بناقی مانندن، نشنان می چهنارکه فقط حاضر مرور قرن شمسی 

 ،اقگصاد ، سیاسی و فرهنگی ها  ضداسگعمار ، ضداسگبداد  و اصالحاتشتالرغم علی

آن اسنت  درس برا  ما ترینمهم ها و آرزوها  خود فاصله زیاد  دارند.هنوز هم با آرمان

می جمهنور  اسنالو  نیت باید در کنار یکدیگر حفظ شنوندجمهوریت، اسالمیت و ایراکه 

ننند و ها سعی کردند اسالم را حنذ  ک. پهلو زیسگی هر سه هویت استهمبه معنا   ایران

 ا  هم به. عدنماندندموفق لی هر دو ناو ؛هایی هم سعی کردند ایرانیت را حذ  کنندگرون

چنننین لفننت بننودن و هسننگند. نننام دولننت اسننالمی از ابگنندا تنناکنون بننا جمهوریننت متا

 . گذاشتهایی را کنار جاست و در آسگانه قرن نو باید چنین رویههایی نابهکردنحذ 

کنه ست ااز مسیرها  مولد جامعه ایرانی در آرزو  توسعه، اقگصاد  پویا و خلق ثروت 

بنه  ننهبنه صنورت عادا بنا اشنگلال و کنار شایسنگه فرصت داشگه باشددر پرتو آن هر ایرانی 

ا  معیارهن مواه  زندگی دسگرسی یابد. ما نیازمند اقگصاد  فناوراننه، ننوآور و سنازگار بنا

ایم بننه چنننین در یننق قننرن گذشننگه قننادر نبننودن لننی مگاسننفانهو ؛هسننگیممحیطی زیسننت

ه آن اسنت اما صنادقان ؛ایمداشگههایی پیشرفتها زمینه در بسیار برسیم. دسگاورد  دسگاورد

ح ا  و اقگصناد  منرثر در سنطکه هنوز تا رسیدن به جایگان ینق قندرت اقگصناد  منطقنه

المی و بنا تکینه بنر هوینت سیاسنی جمهنور ، اسن نیاز داریمم. ما یجهانی فاصله زیاد  دار

شنه گینر  از اندیعلمی بشنر  و بهرندسگاوردها  دسگاوردایرانی و با پشگوانه علم اقگصاد و 

 ینی به سو  تحقق اهدا  اقگصاد  خود پیش برویم.د
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 ها هسنلیقهنایی بنا تفکنرات و گرون و جامعه ایرانی ترکیبنی از اقنوام، ادینان، منذاه 

از  کننند. همنه برداشنت یکسنانیمگفاوت است. زنان و مردان ما به ینق شنیون زنندگی نمی

. اقنوام به رسمیت شنناخترا باید و تنوع ندارند. این تفاوت  و سبق زندگی فرهنگ و هنر

الش تناند و بنرا  حفنظ آن اند و در چنارچوب اینن سنرزمین زیسنگههموارن ایرانی بودن ما

ن ن اینراپنارن تن ،هنا و سنایر اقنوامها، لرها، ترکمنها، ترکها، عرباند. کردها، بلوچکردن

ا  بودن ونهگها ناراضی باشند. روند توسعه کشور به هسگند. اقوام حق دارند از برخی کاسگی

 ، توسعه اقگصناداند. بهرن ماندنها  مرز  کمکه توسعه در مرکز کشور ایجاد شدن و اسگان

ن تاکنو هایی کهاجگماعی و سیاسی مگوازن و عادانه باید در همه کشور محقق شود و گرون

 مندتر شوند.باید بهرن ،اندتر برخوردار بودنکم
به ن زنا شدش در ابگدا  قرن تالزنان نیرویی بزرگ و تأثیرگذار در جامعه ایرانی هسگند. 

ن و بنه شتصنیت ایشنان تنوهی ن شند. حجاب از سر زننان کشنیدشوندمدرن  ا  آمرانهگونه

رویننه معکننوس را هننم کننه یی هنناگرون ننند؛ امننا مقاومننت بننانوان در هننم نشکسننت.کرد

شان قوقبه تدریج برا  کس  ح قرن طول پاستی دیگر گرفگند. زنان در تمام ،پسندیدندمی

م خنود را سنه بدست آوردن اند و  هادانشگانجایگان خود را در اند. زنان امروز تالش کردن

ر سراسنر دا نماینندگان ورزش من . بانوان پرافگتار منا امنروزخواهند گرفتهم از بازار کار 

منا بایند  انند.ها  علمی و اقگصاد  و سیاسی بسنیار  کسن  کردناند و موفقیتجهان شدن

 گونه که هست در چارچوب قانون به رسمیت بشناسیم.ها  زنان را آنتوانایی
تر طفنرن ها  جنوانها و آرزوها  نسلتر از پذیرش ایدنها  قدیمیکه نسلهاست سال

ر د منرثر میهنا ادارن شنود و سنهها  آنایندنالهام از اند کشورشان با اند. جوانان مایلرفگه

شنور علمی ک تعیین سرنوشت کشور داشگه باشند. جوانان مایل نیسگند فقط در باابردن تولید

اثنر  شنود،  کنه پیمنودن میخواهند بر شیون ادارن کشور و مسنیربلکه می ؛سهم داشگه باشند

 کنندن داشگه باشند.تعیین
اند. ایرانیان را هم پذیرفگههویت اسالمی و ایرانی، واقعیت دنیا  جدید انیان به غیر از ایر
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ی و هویت دینی خود ترکین  و ، سیاست و فرهنگ مدرن را در گذشگه سنگ، اقگصادفناور 

و  زیسنگنامروز . منردم منا تعارضنی مینان اندزندگی و هویت ترکیبی جدید  خلق کردن

مردم . است رثمبیبر مردم  پایهتالش برا  تحمیل هویگی تقبینند. بودن نمیایرانی ودیندار 

ها را با هنم توانند همه اینهسگند و می امروز کنند دیندار، اخالقی، ایرانی و ما احساس می

 عزتمند داشگه باشند. و خالقتجربه کنند و هویگی 

  ردن شندن اسنت. آزادم شنمآزاد  از حقوق اساسی بشر است که در اسنالم نینز محگنر

سالمی و اما خود را مسگحق زندگی ذیل نظامی بار  نیست و مردم اخالقی و دیندار بندوبی

 یننی اینندخواهی و آزادگی ایرانی نیز برگرفگنه از رو  دانند. آزاد در عین حال آزاد می

شناخت  را باید به رسمیت فرهنگاقگصاد  و آزاد  اندیشه و آزاد  سیاسی و  .مردم است

ینت و به آن احگنرام گنذارد. آزاد  پنز از بینان، پنز از مشنارکت سیاسنی و پنز از فعال

شندن به زیرزمینی ،کردن آزاد ا هم باید به رسمیت شناخت. محدوداقگصاد  و فرهنگی ر

م هن منینت راانجامد. تحدید آزاد  بنه ننام اهر فعالیگی، از موسیقی گرفگه تا کار سیاسی می

 باید پایان داد.
عار شنعدالت در جامعه ایرانی گان ملفول بودن و گان چنان تحرین  شندن کنه سنرانجام 

زین  از وقگی شنعار عندالت سنر دادن شندن فقنط توعدالت، تبعیض و ناخرسند  بودن است. 

ها  رشند و کنردن فرصنتقرار گرفگه اسنت. عندالت فراهم مدنظر ،بدون خلق ثروت ،پول

ماینت حه دور از فساد برا  همگان اسنت. عندالت بنه معننا  داشنگن نظنام برابر و بحمایت 

 ها  زنندگی اسنت.اجگماعی قدرتمند برا  حفاظت از افراد ناتوان جامعنه در برابنر سنتگی

 گیرد.دون عدالت، در خطر قرار میآزاد  بنکگه مهم آن است که 
ن ل قنانوابر  در مقابنا  همگان و برعدالت به معنا  برخوردار  از دادرسی عادانه بر

پذیر و مسگضننع  اجگمنناعی و فرهنگننی و سیاسننی، از هننا  آسننی حمایننت از گرون اسننت.

 ست که به آن توجه کافی نشدن است.مصادیق عدالت ا
به اشلال ایران قدرت در جهان،  روابطاشگباهات فاحش در شناخت ضع  قدرت ملی و 
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شدن صنعت نفت تنالش در جریان ملیما منگهی شد. در جریان دو جنگ جهانی اول و دوم 

ولنی بنه دلینل شنکا  در داخنل، اسنگبداد و اشنگباهات  ؛کردیم اسگقالل سیاسی پیندا کننیم

و بنه مندد تجربنه دفناع  بتشنیدسیاسی، ناکام ماندیم. انقالب اسالمی به ما اسگقالل سیاسنی 

امنا  ؛یمها  پز از آن قدرتمند شدیم تا اسگقالل سیاسنی خنود را حفنظ کننمقدس و تالش

زدن اسنت. سنتنان تنند، رگیاگرایاننه و نسننجیدن در  فنراوانها  به ما ضنربهها گان تندرو 

سیاست خارجی و برخی رفگارهنا  نامگعنار  ، ضنرورتی نداشنگه و کمکنی بنه اسنگقالل و 

 تناهسنگیم  بنا جهنانگذار و تأثیر سازندنآزاد  و توسعه ایران نکردن است. ما نیازمند تعامل 

 کنیم.خود را دنبال اف  ملی اهدا  و من

بنودن نکامنل مان از امنینت امنا برداشنت ؛یق قرن برا  امنیت تنالش کنردیمایرانیان ما 

زیسگی، حیطمغافل از اینکه امنیت  ،امنیگی دیدن شدن استدر قال  نظامی بیشگراست. امنیت 

 ها وریستتر دست امروز اقگصاد ، سیاسی، اجگماعی و انسانی هم به همان اندازن مهم است.

زیسنت کنند آلنودگی محیطچه جان مردم منا را تهدیند میدر این کشور بسگه است؛ اما آن

اشی ، فقر نها  فزایندن نظیر سرطانا ، بیمار )ریزگردها، کمبود آب و...(، تصادفات جادن

له لزرابر زنبودن شهرها در بایمن و از کمبود اشگلال، خشونت در روابط اجگماعی، افسردگی

 است.سوز  و آتش

کردن ها و گنذرترین سرمایه جوام  برا  توسعه و پیشرفت، تحمل سنتگیاعگماد بزرگ

قندان فاعگمناد در جامعنه در حند انگظنار نیسنت و اینن نگیجنه ها  اجگماعی است. از بحران

انه شن شنفافیت تنوان از زینر بناردیگنر نمیشود. است که به فسادها منجر میکافی شفافیت 

تتلن   ها  نامگعار  نشان داد که باید همه چیز شفا  باشد تناماجرا  حقوقخالی کرد. 

تلن  تشود فقط به تعهد و دیندار  مسنووان اعگمناد کنرد و انگظنار داشنت رخ ندهد. نمی

ینت ها، حقنوق مسنووان دولگنی، درآمندها  کنارگزاران نظنام، فعالنکنند. مالکیت شرکت

ها، بتنش دولگنی، خصوصنی و عمنومی غیردولگنی، شنهردار  ها اقگصاد  همنه شنرکت

 ما به انقالب شفافیت نیاز داریم.نیروها  نظامی و... باید شفا  شود. 
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ز این او امروز باید اند بودنمشلول تالش برا  حذ  یکدیگر  هموارنها  سیاسی جنا 

 و  جام نرسنیدبه سنرانمذهبی ملی ش برا  حذ  جریان موسوم به . کوشبشوییمرویه دست 

اصنولگرایان سنعی کردنند  .جامعنه اسنتآحناد مصدق هنوز شتصیت مورد احگرام  محمد

جلنز م طلبان در انگتابات ولی اصال  ؛طلبان را از صحنه سیاست ایران حذ  کننداصال 

 الم بنر کتواند با یق ات میاصالح و رئیز دولت پیروز شدنددر تهران قاطعانه  1394سال 

کردن . ما در آسگانه قنرن جدیند بایند دسنت از تنالش بنرا  حنذ اثرگذار باشدانگتابات 

تنوان حنذ  بپذیریم که جامعه ایران مگکثر است و هنی  گروهنی را نمی ،یکدیگر برداریم

ن و اجناز   و با حاکمینت قنانون زنندگی کننندکرد. همه باید در چارچوب حقوق شهروند

ن را ایرانمنا بیایید همه با هم بسازیم تنا باشند.مشارکت در زندگی سیاسی و اجگماعی داشگه 

 که صر  حذ  یکدیگر کنیم، صر  سنازندگی اینرانآن جا نیرو  خود را به بسازیم. 

ها که د آنکه فرمودندید توان در کالم رهبر  معظم انقالب ا  از این را می. ترجمهنماییم

 رکت کنند.ا  ایران در انگتابات شحگی به نظام هم عالقه ندارند بر
ر حنق داند و این جفنایی آشنکار شدن اشگبانگر  با یکدیگر گر  و افراطیانقالبیگان 

انجنام  وها، درسنت کنارکردن بودن از پایبند  به اصول و آرمانگر  است. انقالبیانقالبی

؛ شنودیممدار و دینی ناشی عاقالنه و مگعهدانه کار کردن و زندگی اخالق، کارها  درست

 جهننل و گننر  حاصننلهننا سننازگار نیسننت. افراطیکنندام از اینگننر  بننا هی افراطیامننا 

 ا تهدیندموقعی است که مناف  ملی و امنیت نظام جمهور  اسالمی ایران ربی  ها گوییتند

ها و نکردن سننلیقهپننندار  و تحمننلنظر ، خودحقگننر  محصننول تنننگافراطیکننند. می

 ها  مگفاوت است.اندیشه
شنود، نهادهنایی بینرون از مردم این است که اگرچنه انگتابنات برگنزار میدیگر معضل 

شنوند، و بقینه گویی وجود دارند. دولت و مجلز با سازوکار انگتابات ادارن میدایرن پاسخ

امنا نهادهنایی وجنود  ؛هسنگند منگتگ  منردم ارکان نظیر رهبر  و قون قضائیه نیز غیرمسگقیم

ها  مگعلنق بنه گو نیسگند. بنیادها  اقگصناد ، شنرکتاسخدارند که در قبال عملکرد خود پ
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گو  هسنگند کنه پاسنخ نهادها  عمومی غیردولگیهایی مگعلق به نهادها  مذهبی و دسگگان

توسنعه و حنل بسنیار  از رسنیدن بنه  دهند.برخی حگی مالیات هم نمی و اعمال خود نیسگند

 .گویی همگان در برابر قانون استمشکالت نیازمند پاسخ
رک وجودم د با همه را چه گفگمام و آناین قرن زیسگه عمرم را درهفگاد سال ازتقریبا من 

ا نفنی ، بنشنناخگن تننوع و تکثنرنرسمیتکردن، بهام که با افراط، حنذ ام. من دریافگهکردن

جانبه، بنا جانبه بر امنیت نظامی و دورشدن از امنیت همهعدالت، با تأکید یق ترکآزاد ، 

رو  در ا تنندی زنان، با نفی یکی از دو هویت اسالمی و ایرانی و انزواگرایی انگاشگن نادیدن

د. کنننندن مننناف  ایرانیننان رسننیا  پیشننرفگه و تأمینتننوان بننه جامعننهنمی ،سیاسننت خننارجی

 اندازد.گر  و نداشگن شفافیت هم اعگماد و امنیت در جامعه را به خطر مییافراط

 دست از سنعیبینم که پتگگی است. من پتگگی انقالب را در این می وقتسالگی چهل

مسنائل  پتگگنی انقنالب در اینن اسنت کنهحدود توانایی خود را بشناسیم.  . و خطا برداریم

 مترب و ها  شیرین اماوعدن و از دادن ها مگمرکز شویماساسی خود را بشناسیم و رو  آن

ن ا جامعه راترا که باید اتتاذ کنیم  درست اما ستگیها  تصمیم. دست برداریم ،براندازخانه

 م.ریم و اعگماد ایشان را جل  کنیبا مردم در میان بگذا ،صال  و تعالی بپیماید

ه بنیافگنی، امیدبتش و سنازگار بنا تجربنه بشنر  پتگگی یعنی یق آیندن معقول، دست

م را  مردپتگگی یعنی ب ها  نجومی ندهیم.ها  زمینی بزنیم و وعدنمردم ارائه کنیم. حر 

فافیت و در عین حنال چننان شن پذیر باشدا  ترسیم کنیم که در آن خلق ثروت امکانآیندن

الب به پتگگی انقعادانه برا  مردم قابل قبول شود. جامعة محقق شود که حرکت به سمت 

ارینم بینیم. قصد دکنیم و همه را یکسان میکشی نمیاین است که نشان دهیم بین مردم خط

و  م جامعنههمه زیر چگر قانون زندگی کنیم و همه در برابر قانون یکسنان باشنیم. نشنان دهنی

ون را نه حگی دولت اکثریت. هر کز قنان ،درصد هسگیم. دولگی برا  همه هسگیم100دولت 

سنت کنه پتگگی انقالب به اینن اها  عادانه نیز برخوردار شود. از فرصت ،کندرعایت می

 کار ببندیم.را به ایم و قصد داریم آنگذشگه را آموخگه یق قرنِثابت کنیم درس 
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ینان و ادیروان پاقوام، کارگران، کارفرمایان، من به شما مردم ایران اعم از جوانان، زنان، 

رس اینن ساخگن ایرانی کار کنم کنه دبرا   ،دهمقول میدانشگاهیان، و  هنرمندانمذاه ، 

کند. من م میو با پشگوانه پتگگی انقالب، به قرن نو سال قرن را آموخگه است و به اتکا  آن

ارن دوبن« آرامش و پیشنرفت»و در حرکت به سو  « آزاد  و امنیت»کنم با تحقق تالش می

 سالم کنیم.به ایران 

را  خواهیند زنندگی بنمیشما مردم اینران اید. دانم که از کمبود آرامش خسگه شدنمی

رام و و آ د، سیاست خارجی آرامش داشگه باشدآرامش باشجامعه در  وتنش شما آرام و بی

ا  دغدغهها  بعد  زندگی کمها و نسلدغدغه به آیندن بنگرید و در کنار فرزندان، نونبی

ا پن ،کنیما  تالش آیندن که در کنار یکدیگر برا  ساخگن چنینآنرا تجربه کنید. من برا  

 ام.به میدان انگتابات ریاست جمهور  دوازدهم گذاشگه

ان، سگه ایرها  ملت رشید و شایمن با توکل به خداوند منان، اتکا بر حمایت و توانمند 

ننانی زها  حکیمانه و شجاعانه مقام معظم رهبنر  و بنا همکنار  منردان و در سایه هدایت

دم تا تمام توان خود را صر  کر ،ذشگهکوش در دولت تدبیر و امید، در چهار سال گستت

داشنت  ها  خطرناکی که در آن قنراربا کمق یکدیگر میهن عزیزمان ایران را از سراشیبی

گی و فرهن جانبه اقگصاد ، سیاسی، اجگماعیها  مساعدتر  برا  توسعه همهبرهانیم و زمینه

به  گر تحمل کردیمهایی که همگی در کنار یکدیها  بسیار و ستگیفراهم سازیم. کوشش

 ،ها  بسننیار پننیش رو  ماسننتهننایی انجامینندن اسننت و اکنننون اگرچننه سننتگیموفقیت

 ا  نیز نمایان شدن است.اندازها  امیدوارکنندنچشم

وکار، ها  اشگلال، نابرابر ، فضا  کس در عرصهمردم عزیز ایران، مشکالت اقگصاد  

مشنکالت ها  اجگمناعی؛ اعگیاد، طنالق و سنایر آسنی مسائل اجگماعی نظیر نظام بانکی؛ و 

ها و آلنودگی هنوا؛ ریزگردها، تتری  مناب  آب و خاک، خشکی تاابزیسگی نظیر محیط

ها را تصریح عدم رعایت برخی حقوق اساسی ملت که قانون اساسی آنمسائل سیاسی نظیر 

 کردن برجنام،راییتنش با کشورها  منطقه، اجمشکالت سیاست خارجی نظیر کردن است؛ 
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امنا اطمیننان ؛ وجنود دارنند ،و شمار  دیگر از مشنکالت گر مبارزن با تروریسم و افراطی

ها  بزرگی در راسنگا  حنل برخنی از اینن مشنکالت و دارم که در چهار سال گذشگه گام

ما با کمق یکدیگر برخی از مسنائل را بهبنود ایم. ساز  برا  بهبودها  بیشگر برداشگهزمینه

 باز هم در این مسیر پیشرفت کنیم.توانیم ایم و میدندا

و در انند در چهنار سنال گذشنگه ملنت اینران شناهد آن بودنکه  عملکرد اکنون با من 

ن بنه ا اطمیننابنرا به مردم ارائنه خنواهم کنرد، ات انگتاباتی ابعاد بیشگر  از آن جریان مبارز

رفگن در این تر پیشیشگر برا  سری ایم و ضرورت تالش بدرسگی مسیر  که تاکنون پیمودن

گان ملنت پیشن بنه «دوباره ایران»با عنوان مسیر، برنامه خود برا  تشکیل دولت دوازدهم را 

 کنم.ایران تقدیم می

« پیشنرفت آرامنش و؛ آزاد  و امنینت»گفگمان  و «تدبیر و امید»دولت ادامه آیم تا با می

ننی یراکامنل کننیم و بنا کمنق شنما ا ،ایمکنردنمسیر  را که تاکنون با همراهی شما طنی 

منروز  تنوانیم ا. ما با تداوم مسنیر عقالنینت میران نمانیمو در نیمه شایسگه مردمانش بسازیم

 م.یها  فردا رقم بزنا  بسیار بهگر برا  نسلبهگر برا  مردم این سرزمین و آیندن

بنه  بتنش هن ندر  ،پیگینر  کننمهایی که در نظر دارم در دولنت دوازدهنم کلیات برنامه

شنود و پیشنگان ملنت اینران تقندیم میبنه  ،همران یق فصل معرفنی مسنائل اساسنی کشنور

ه و بننه پشننگوانه تجربننه چهننار سننالامینندوارم مننورد اعگمنناد و پننذیرش ایشننان قننرار گیننرد. 

ان نینبنرا  ایرا ا  بهگنرها، آینندنعمل به این برنامه ،آن، اطمینان دارموردها  ادسگدسگاورد

 پدید خواهد آورد.
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 . مقدمه1-1

وگو  اجگماعی ترین مسائل کشور، ایجاد گفتهر انگتابات فرصگی برا  طر  اصلی

ل را  حبگرفگن اجماع ملی بند  مسائل و در نهایت شکلها، اولویتفراگیر دربارن آن

س  کبلکه  ؛سازوکار  برا  کس  قدرت نیستانگتابات فقط دار است. مسائل اولویت

ارد. دقدرت برا  حل مسائل و ارتقا  سطح توسعه و کیفیت زندگی ایرانیان اهمیت 

ا رها  دولت و کشور گیر ترین مسائل کشور چیست، جهتکه اصلیشناخت ما از این

 کشور درکند که مناب  باید در چه جهگی صر  شود. شکل خواهد داد و مشتص می

گذار  استود سیردا  هر انگتاباتی باید با شناخت مسائل بنیادین خود، گامی به سو  بهبف

 گوارتر از گذشگه شکل گرفگه باشد.برداشگه و عزم توسعه اس

ایی، ، اجرها  متگل  سیاسی، علمی، تقنینیونه سال حضور در عرصهمن به پشگوانه سی

یریت اله مدهار سچنین با اتکا به شناخگی که در دوران چو هم اعی، نظامی و امنیگی کشوردف

دانم که را مشگمل بر موارد  می ردولت یازدهم به دست آمدن است، مسائل اساسی کشو

ر دم قرااد مردر صورتی که مورد اعگم ،ها  دولت دوازدهمشود. برنامهدر ادامه تشریح می

  مسائل شود. این بهبود در وضعیت شود که موج ا  جهت دادن میبه گونه ،گیرم

 

 مسائل اقتصادی. 1-2

و  است ها  گذشگه هموارن با مشکالت مگنوع و عمیقی مواجه بودناقگصاد ایران طی دهه

کارگیر  آن، بر تنوع و هبرخوردار  کشور از مناب ، به ویژن درآمدها  نفگی و چگونگی ب

ها  نیمه دوم دهه ت اقگصاد  سالتحواکنندن داشگه است. عمق مشکالت تاثیر تعیین

و روند که با وفور شدید درآمدها  نفگی همران بود  1390ها  ابگدایی دهه سال و 1380

سب  ایجاد مسائل جدید و تعمیق مسائل اقگصاد ایران  ،متربی که در آن دورن آغاز شد

ا  سابقهکماکنون در وضعیت شدن این مشکالت، کشور همبا انباشگها  که گونهه شدن، ب

چنین در هم تشدید مشکالت اقگصاد . برداز لحاظ حجم معضالت اقگصاد  به سر می
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 .ها  اخیر معضالت اجگماعی را نیز به دنبال داشگه استسال

گذار  ستدیگر امکان آزمون و خطا در سیا ا  است کهگونه اقگصاد ایران بهشرایط 

اد و باز  در اقگصست و احگراز از سیاستحساسیت شرایط فعلی بسیار باا. وجود ندارد

  دارا ،ن استهدردادن منابعی که در مقایسه با دوران وفور درآمدها  نفگی بسیار کم شد

رض با یل تعافگی صحیح با مبانی مسگحکم علمی، به دلاتتاذ رهیااما  ؛اهمیت حیاتی است

 رخی ازبدامه به در ا. داردپیش رو موان  مهمی برند، مناف  کسانی که از وض  موجود نف  می

شارن ارد ادترین معضالت اقگصاد ایران که اثر مسگقیمی بر رفان شهروندان ایرانی مهم

 شود.می

 

 چالش رشد کم و پرنوسان اقتصادی. 1-2-1

 طی سه دهه گذشگه چند ویژگی مهم داشگه است: رشد اقگصاد  در ایران 

 ؛درصد 3.9سالیانه  :پایین مگوسط رشد اقگصاد ِ  .1
 درصد؛ 14درصد تا مثبت  6.8منفی  نوسان زیاد نرخ رشد اقگصاد  بین .2

 ؛رشد اقگصاد  ایران به رشد موجود  سرمایهوابسگگی  .3
ور  در ایجاد رشد خصوص بهرنبه ،هانیرو  کار و سایر نهادسهم اندک  .4

 اد .اقگص

گذار  سرمایهرنگی در تجهیز نقش کم ،اقگصاد ایران ةگذشگمناب  غیرنفگی در سه دهه 

از  گرفگه، مسگقیم و غیرمسگقیم، عمدتاًها  صورتگذار ا  که سرمایهبه گونه ،اندداشگه

طریق مناب  حاصل از درآمدها  نفت تامین مالی شدن است. این موضوع سب  شدن تا رشد 

اقگصاد  ایران وابسگگی بسیار باایی به درآمدها  نفگی داشگه باشد و با افزایش این 

آمدها، رشد اقگصاد  افزایش و با کاهش آن کاهش یابد. جزء اصلی در ایجاد نوسانات در

تلییرات قیمت نفت بودن و تولید نفت بجز دو مقط  اوایل پیروز   درآمدها  نفگی نیز غالباً

، نوسانات کمی داشگه 90ها  نفگی در ابگدا  دهه انقالب اسالمی و دورن تشدید تحریم

تحت تاثیر  گذار  و نوسانات رشد در اقگصاد ایران عمدتاًنات سرمایهبنابراین نوسا ؛است
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 ها  متگل  قرار داشگه است.  مدیریت این درآمدها در دورنتلییرات قیمت نفت و نحون

ا بها  پرنوسان گذار از طریق سرمایهبر اثر عوامل فوق، تجمی  سرمایه در اقگصاد ایران 

. رفگه است)تلییرات قیمت نفت( شکل گ «زابرون»رتی صوه تحواتی خارج از اقگصاد و ب

 ها در دستبر که مالکیت آنها  بزرگ و سرمایهدر بنگاننیز بتش اصلی رشد اقگصاد  

 ؛است دولت بودن یا دولت نقش مسگقیمی در مدیریت این واحدها داشگه، ایجاد شدن

کند، بال می  را دناهدافی غیراقگصادگان از بنگان که  بنابراین دولت به عنوان عاملی بیرون

 ور  داشگه است.عدم ارتقا  بهرن نقش اساسی در

 ارجی واب  خگذار  و رشد اقگصاد  از منعدم تامین بتشی از مناب  ازم برا  سرمایه

 ی برا مدیریت و بازاریاب روزبهها  ها  جدید و روشدر نگیجه عدم ورود تکنولوژ 

. تکردن اس «گرادرون»اقگصاد ایران را یرانی در بازارها  جهانی، تولید و عرضه کااها  ا

دمدت ن بلنا  که در یق دورمانند کشورها  درحال توسعه ،اقگصاد ایران نگوانسگه است

 ارا  دودران بنابراین اقگصاد ای ؛گرا شوداند بروننوسان داشگهرشد اقگصاد  باا و کم

 ویژگی است:

 ؛ینفگی و دولگ یی،زابرون .1
 .پذیر  پایینبا رقابتیی، گرادرون .2

ار یق زا در ساخگتوجه آن است که دسگیابی به رشد باا، پایدار و اشگلالنکگه قابل

ه کاهش بتوجه  ادامه این مسیر نیز باگرا غیرممکن و مگناقض است. زا و دروناقگصاد برون

خصوص برا  هبها  باا  بیکار  قدرت خرید خانوارها در یق دهه گذشگه و نرخ

 د.واهد بوخران هایی برا  خانوارها و کشور همجوانان دارا  تحصیالت دانشگاهی، با هزینه

کل تا دو مش صورت گیردباید اصالحاتی در ساخگارها  بلندمدت اقگصاد ایران 

ایط ا و شرهر چند بسگره ،اصالحاتزایی اقگصاد ایران حل شود. این گرایی و بروندرون

د شد و هایی مواجه خواهسه سال گذشگه فراهم شدن است، با موان  و مقاومتمساعد آن در 

 کند.گذار  در شرایط موجود را بیشگر میهمین امر دشوار  سیاست
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 . وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی1-2-2

ه فگی بنقطه شروع بتش مهمی از مشکالت اقگصاد ایران به چگونگی ورود درآمدها  ن

ودجه بی به شود. سازوکارها  ایجاد تورم از طریق ورود درآمدها  نفگاقگصاد مربوط می

 ه روندب یاهنگدولت به عنوان ریشه بسیار  از مشکالت اقگصاد ایران شناسایی شدن است. 

ان نش  زیربودجه ندیرا در فرا  چند چالش جد ران،یصاد اگذشگه بودجه دولت در اقگ

 ند از:اها عبارتآن نیترکه مهم دهدیم

 ؛ینفگ  دولت به درآمدها  هانهیهز دیشد یوابسگگ .1

 ؛ینفگ  به درآمدها یاتیمال  درآمدها یوابسگگ .2

 دولت.  در پاسخ به کاهش درآمدها  جار  هانهیعدم کاهش هز .3

در  ،دهدینشان م یو رشد مناب  بودجه عموم  جار  هانهینرخ رشد هز سهیمقا

 نیا ای گهافیکاهش ن  جار  هانهیاست، هز افگهیکاهش  یکه مناب  بودجه عموم ییهاسال

  جار متارج ادیز یامر چسبندگ نیا لیکاهش مگناس  با کاهش مناب  نبودن است. دل

 ه منب لت بمتارج دو ادیز یوابسگگ نیّمب ،ینفگ  به درآمدها ادیز یدولت است. وابسگگ

مگناس   هانهیهز  زیرتنها برنامهنه اماهسگند  داریناپا یاست. مناب  بودجه عموم داریناپا یمال

ودن ب شیافزاو به به طور مرت  ر هانهیبلکه هز ،و محگاطانه صورت نگرفگه  داریناپا نیبا ا

 .است
با ها  افزایش قیمت نفت، ها در دورندولت ،سب  شدن  بانق مرکزنداشگن اسگقالل

 یالیمتارج ر نیمأو ت  به بانق مرکزاز صادرات نفت حاصل   ارز  فروش درآمدها

 یخارج  هاییخالص دارا  یترت نی. بدشوند یپول هیپا شیسب  افزا ،محل نیدولت از ا

از و پز  80. در دهه ه استافگی شیاست، افزا یپول هیاز پا یئکه جز  بانق مرکز

  دولت به بانق مرکز یدر برنامه سوم، بده  شدن اسگقراض دولت از بانق مرکزممنوع

از طر   ؛است افگهی شیافزا  بانق مرکز یخارج  هاییکاهش و در مقابل خالص دارا

ها  جار  خود را تواند هزینهدیگر در شرایط کاهش درآمد نفگی، از آنجا که دولت نمی
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ناچار به اسگقراض از  عموماً ،برا  تامین تعهدات خود ،صورت مگناس  کاهش دهدبه

منجر به  ،طور مسگقیم یا غیرمسگقیمبه این کارشود که کارها  دیگر  میها یا رانبانق

  درآمدها نوساناتانگقال اثر  یاصل أمنش یپول هیپا شیافزانوسانات پایه پولی خواهد شد. 

نرخ  رودیو انگظار م کندمی ادیزرا  ینگینقد ،یپول هیپا شیافزا رایز ؛بر اقگصاد است ینفگ

 .ابدی شیافزا ینگیتورم مگناس  با نرخ رشد نقد

 

 های اشتغال. چالش1-2-3

گیجه در ن وها  اقگصاد  اول مردم است. بهبود وضعیت بیکار  بیکار  و اشگلال اولویت

رایط شایران در ها  بازار کار . ویژگیهایی داردها و فرصتکاهش انواع فقر، چالش

 توان این گونه خالصه کرد:حاضر را می

 عیگیجمعیت حاصل از انفجار جم شدن دوران تحصیل، اشگلال و ازدواجِزمانهم .1

 ؛1380با اوج دوران عملکرد بد اقگصاد  ایران در نیمه دوم دهه  ،1360دهه 
ود ورل زایی کشور و در عین حال افزایش بیکار  به دلیافزایش عملکرد اشگلال .2

 ؛1395-1393ها  جمعیگی بسیار زیاد به بازار کار طی سال
ا الگحصیالن و زنان و عدم تناس  مشاغل ایجادشدن بافزایش بیکار  فارغ .3

 .کردگان و زنانها  اشگلال تحصیلنیازمند 

فزودن میلیون نفر به جمعیت شاغالن کشور ا 1.3حدود  ،1395و  1394ها  طی سال

سال  8گلال در برابر کل تلییر خالص اش 2د شدن در این دو سال حدود شود. اشگلال ایجامی

 ن قراران در آآمیز از شرایط نامناسبی که اقگصاد ایراست. عبور موفقیتبودن قبل از آن 

بیشگر یرو  نبا  1395و  1394ها  زایی طی شدن در سالمسیر اشگلال دارد، مسگلزم تداوم

ها  شلل ،ها  آتیاضیان جوان ورود به بازار کار در سالتا بگوان برا  خیل عظیم مگق است

 با کیفیگی فراهم نمود.

جمعیت فعال کشور تقریباً ثابت باقی ماندن بود و در واق   ،1392تا  1384ها  طی سال

بازار گرفگه بود. عدم ورود  به نیرو  کار با رصد شرایط بازار کار تصمیم بر عدم ورود
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ها نرخ زایی اقگصاد، طی آن سالرغم عدم اشگلالعلی ،ر باعث شدجمعیت فعال به بازار کا

ا  نیابد. طبیعی است که با ورود این جمعیت فعال به بازار بیکار  افزایش قابل مالحظه

این پدیدن موضوعی است که طی دو یابد. کار، جمعیت بیکار و نرخ بیکار  افزایش می

فعال به  تینسبت جمع یعنی ،نرخ مشارکتست. رخ دادن ا 1395سال و نیم منگهی به پایان 

که با ثبات جمعیت فعال و افزایش ( رفعالیفعال و غ تی)جمع در سن کار تیکل جمع

در فاصله  ،داشت ینزولروند   ،1392تا  1384ها  توجه جمعیت غیرفعال طی سالقابل

طی این دورن در و کردن  یط ی راشیافزا  روند ،1395سال  چهارمتا فصل  1393 سال زییپا

رقم  ،و نیم سال دونرخ مشارکت در   درصد 3 شیفزادرصد افزایش یافگه است. ا 3حدود 

  از افراد جامعه برا  ادیز اریتعداد بس میهمزمان تصم رییاز تل یاست و ناش توجهیقابل

 .شلل است  جوواقدام به جست

ن بااترین میزا ،(1392-1395در سه سال گذشگه )کشور  ییزاعملکرد اشگلال

اما با  ؛است (1384تا  1380ها  زایی در دوران بعد از جنگ )البگه پز از رکود سالاشگلال

این  و ستیت فعال نیورود جمع زانیمگناس  با م ،ییزااشگلال زانیهمچنان م ،این وجود

 رد.رار گیقنیز در روند  افزایشی تعداد بیکاران و نرخ بیکار   ،موضوع سب  شدن است

رغم شود و علیچالش بزرگ آن است که جمعیت فعال بسیار زیاد  وارد بازار کار می

الحات رت اصشود. این وضعیت ضروایجاد شلل زیاد، باز هم بر تعداد بیکاران افزودن می

 کند.  ایجاد اشگلال را الزامی میهااساسی در ساخگار اقگصاد و افزایش ظرفیت

خصوص زنان، در هو ب کردنلیجوانان تحص  کارینرخ ب، کهتوجه دیگر آننکگه قابل

 مقادیر بااتر  نسبت به میانگین کل کشور قرار دارد.
 ها  اشگلال در ایران به شر  زیر است: چالشبه طور خالصه، 

یلیون مها  باا  یق از نظر سطح اشگلال، کشور نیازمند ایجاد اشگلال در مقیاس .1

ور  ند بهرها  گسگردن و بهبوگذار ازمند سرمایهنی خود نفر در سال است که این

 ؛است
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 بازار ها  جدید بهمگناس  با ورود ،شدنرکی  اشگلال، باید مشاغل ایجاداز نظر ت .2

 نشگاهین داکار باشد، به طور ویژن مشاغل جدید بایسگی مگناس  با فارغ الگحصیال

 ؛و زنان باشد
ها  جدید گیر  بنگاناز طریق شکلباید از نظر پایدار  شلل، این مشاغل  .3

د را  فر  را بتا بگواند درآمد مناس ایجاد شدن باشد،ها  اقگصاد  یا توسعه بنگان

 ؛ایجاد کند
مند نیاز ،ااتربها  مرز  کشور به دلیل نرخ بیکار  از نظر توزی  جلرافیایی، اسگان .4

 ایجاد اشگلال بیشگر در مقایسه با گذشگه هسگند.

 

 قدرت خرید خانوارکاهش فقر و . 1-2-4

وسگه در حال پی ،1386تا سال  70از نیمه دهه  درآمد حقیقی خانوارها  شهر  و روسگایی،

درآمد  درصد و 80درآمد حقیقی خانوارها  شهر  بیش از  ،افزایش بود و طی یق دهه

به  1386سال  . این روند اما ازیافتدرصد افزایش  65حقیقی خانوارها  روسگایی بیش از 

که طور  به ،گیردشود و درآمد حقیقی خانوارها در روند  نزولی قرار میبعد معکوس می

نوارها  و قدرت خرید خا 1380قدرت خرید خانوارها  شهر  مشابه سال  ،1392در سال 

یی که در تمامی افزایش قدرت خرید خانوارها  روسگاو  شدن 1375روسگایی مشابه سال 

نابود  1392تا  1387ها  در فاصله سال ،محقق شدن بود 1386تا  1375ها  فاصله سال

 .شودمی

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 

گذارد، از طریق کاهش قدرت خود بر جا می ها  متگل  ازا  که در حوزنگسگردن

طور ملموس سطح زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از دایل محکم هخرید، ب

آن بر قدرت  ۀگذار  شدۀ تورم، اثر آزاردهنددولت یازدهم در تاکید بر کاهش هد 

افزایش قدرت  برمثبگی کاهش تورم آثار دهد که شواهد نشان می .خرید خانوار بودن است
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به بعد روند درآمد حقیقی خانوار  1393که از سال  طور به ، خرید خانوارها داشگه است

 گیرد. و در سیر  صعود  قرار می شودمیمعکوس 

 سب  شدن و رشد باا  اقگصاد  در این سال 1395شدن تورم در سال رقمیتق

وند و این ر باشدگذشگه  ها بیش از سال 1395افزایش قدرت خرید خانوار در سال 

 ود.ها  آتی تسری  شرقمی در سالتواند با افزایش رشد اقگصاد  و تداوم تورم تقمی

ادن درخ  1392تا  1386ها  افت سطح رفان مگوسط خانوارها  ایرانی که طی سال

ن ه همیب؛ تر  نسبت به گذشگه قرار گیردباعث شدن تقاضا  داخلی در سطح پاییناست، 

تواند ه میکتنها عاملی است  ،گیر  از ظرفیت تقاضا  خارجی به معنی صادراترنبه دلیل

رآمد د»و  «اییندرآمد پ - تولید کم»، «تولید کم - کمتقاضا  »کشور را از افگادن در تله 

 خارج سازد. «تقاضا  کم -پایین 

را  ب( 1386-1392) شش سالدر (  خانوار )رفان اقگصاد یقیحق درآمدسطح کاهش 

ابی به دسگیلزم مسگ ،مقابله با این فقر. است افزایش فقرمعنا  ها  پایین درآمد  به گرون

 است.پذیر ها  آسی حمایت از گرونچنین ا و همزرشد اقگصاد  پایدار و اشگلال

 

 های بازنشستگیکسری مالی صندوق . 1-2-5

ست. اها حائز اهمیت که توجه به وضعیت رفاهی آنهسگند بازنشسگگان گرون دیگر  

شدن دولت ها  دولگی و بزرگکه ناشی از افزایش اسگتدام -افزایش تعداد بازنشسگگان 

تا  1384در کنار ثبات جمعیت شاغل در دهه  - شمسی بودن است 60ها  دهه در سال

 وضعیت حال اگررا در وضعیت نامناسبی قرار دادن است. ها  بازنشسگگی ، صندوق1393

اشد، باشگه گه در اقگصاد کالن، محیط کس  و کار، بازار کار و... تداوم دیق دهه گذش

 .تر نیز خواهد شدها وخیموضعیت این صندوق

شدن دولت و تعداد عدم تعادل موجود در نظام مالی بازنشسگگی ریشه در بزرگ

دارد که همران با رسیدن این گرون بزرگ به سن  1360ها  دهه نیروها  مسلح در سال

، امگیازات بازنشسگگان شامل سن بازنشسگگی و پاداش 1380ها  دهه زنشسگگی، طی سالبا
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آن به ترتی  از کاهش و افزایش برخوردار شد. بروز این پدیدن همران با محدودشدن 

ها  بازنشسگگی را با کاهش مواجه ساخت که ها  دولگی، مناب  ورود  به صندوقاسگتدام

 وضعیت مالی این صندوق ها بود. نگیجه آن بروز شکا  بزرگ در

ور  بهرن ها  زیاد  را در جهت افزایشدولت یازدهم از ابگدا  شروع به کار، تالش

این  ایندنها و افزایش میزان مشارکت دولت در تامین کسر  فزمناب  در اخگیار صندوق

 ،مدنآوجود  ها  که طی سالیان مگماد  باما رف  نقیصه ؛کار بردن استهها بصندوق

 پذیر است.تدریج امکانهب

 

 کیفیت و کمیت ارائه خدمات دولتیکاهش . 1-2-6

ر ولت دکیفیت و کمیت متارج د ،ا  دولت در دهه اخیر سب  شدن استتنگناها  بودجه

 ز رفانویه نیلذا از این زا ؛زمینه عرضه کاا و خدمات عمومی روند  کاهندن را طی کند

 قرار گرفگه است.خانوارها در معرض متاطرن 

 1385تا  1368پز از کاهش کمیت خدمات دولگی در دورن انقالب و جنگ، از سال 

 - تولت اسدکه به معنی هزینه سرانه ارایه خدمات  – ها  مصرفی دولتروند سرانه هزینه

ج سرانه و سطح متار شودمیاین روند معکوس  ،به بعد 1386اما از سال ؛ شودصعود  می

رسد. این ها  پایان جنگ تحمیلی میبه سطح سال 90ها  ابگدایی دهه دولت در سال

 است. شاخص به خوبی بیانگر تحوات رفان عمومی خانوار طی بیش از سه دهه گذشگه

و  1393ها  و در شرایطی که قیمت نفت در سال 1392تا  1386ها  برخال  سال

ها  مصرفی دولت مشابه انه هزینهیابد، سرخود کاهش می مقادیرترین کمیکی از به  1394

ا  که کند. مقدار هزینهتر شروع به افزایش میها  بعد از جنگ و حگی با روند  سری سال

به بعد روند   1392از سال  ،کنددولت به ازا  هر نفر از ایرانیان صر  خدمات عمومی می

جهت افزایش رفان کند. عملکرد دولت یازدهم از این نظر نیز در افزایشی را آغاز می

ها  قبل مگوق  شود، تنها روندها  منفی سالنه ،خانوارها  ایرانی بودن و سب  شدن است

ها  ها نیز گامگذار  در آن سالها  ناشی از سیاستبلکه در جهت جبران خسارت
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 .شودبزرگی برداشگه 

 

 ها. چالش نابرابری استان1-2-7

ارد. قرار د  مرکز  هانسبت به اسگان  ترنییپا تیدر وضع  مرز  هاسرانه اسگان دیتول

عد  یط نامساها  غربی و شرقی در شرااسگاندر و فقر نیز به ترتی  بازار کار   هاشاخص

 انگریرها بکشو از  اریروند توسعه در بس ی. بررسها  کشور قرار دارندنسبت به سایر اسگان

  داقگصا طیتوسعه تجارت به شرا لیبه دل  و نقاط مرز احلاست که ابگدا سو آن

گرایی اما درون ؛ابدییم  شدن به مرکز تسرجادیو سپز رونق ا رسندیم  ترمطلوب

ست که اباعث شدن  80دوم دهه  ةنیمدر  خصوصاًاقگصاد ایران طی چند دهه گذشگه و 

ز رآمد او توزی  جلرافیایی د شکل بگیردنقاط مرکز  کشور  تحرک اقگصاد  ابگدا در

ن و در آیند یکی از تحواتی که ازم است در رواز این ؛عیت مساعد  برخوردار نباشدوض

 گرایی با محوریتچارچوب اقگصاد مقاومگی اتفاق بیفگد، طراحی سازوکارها  برون

 .ها  مرز  کشور استاسگان

 

 امنیتی-مسائل سیاسی. 1-3

سگر ، بدارد شهروندان ارتباطها  حقوق و آزاد امنیت، که با سیاست داخلی عالون بر آن

دون همی بها نیز هست. هی  مسأله مترین مسائل کشور و حل آنگیر  دربارن اصلیتصمیم

کند. سیاست راهکار حل مرثر پیدا نمی ،سویی نیروها  اجگماعی و سیاسیاجماع ملی و هم

اسی سی اعساز انسجام و وحدت اجگماعی و اجمداخلی جمهور  اسالمی ایران باید زمینه

است و  سیبرا  حل بررسی و حل مسائل بنیادین باشد و از این منظر مسائل زیر پیش ر

 داخلی قرار دارد.

 

 

 های سیاسیشدن رویکردهای جناحقطبی. 1-3-1
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 افراد برخی ها  سیاسی به شدت افزایش یافگه است به حد  کهمیزان منازعه در بین گرون

ه گرفگن کلیکردن مذاکرات محرمانه یا نادیدنبرا  مقاصد جناحی حگی حاضر به علنی

 ل نظامکردها  وادسگدسگاوردهسگند که در نگان مبگنی بر مناف  ملی، وردهایی ادسگدسگاورد

رو   ی پیشآیند. این سطح از منازعه سیاسی مانعو نه دولت یا جناحی خاص به حساب می

 ست.ایران نیادین جامعه امسائل ب رسیدن به اجماع برا  بسیج اجگماعی و سیاسی و حل

 

 گریخشونت و افراطی. 2-3-1

 شاف  اطردر تمامی کشورها ا  قرار دارد که تقریباًجمهور  اسالمی ایران در منطقه

ها  داخلی گگر  وجود دارد. اکثریت قربانیان جنهایی برا  بروز خشونت و افراطیزمینه

اند. نخاورمیانه و غرب آسیا بودها  مذهبی در چند سال گذشگه در منطقه و خشونت

اخل نگی دها در سیاست خارجی نیز برخی کشورها را به سوءاسگفادن از تنوعات فرهتنش

ا  رصگی برگر  در ایران را فتهدید خشونت و افراطی ها نیزآن و کنندمیایران تشویق 

ودن، ثبات ب برقرار ترین کشور منطقه و موفق در تاکنون امنایران دانند. اگرچه خود می

 ومنیگی رات اا  دور در معرض خطا ، هموارن کشور را تا آیندنقرارداشگن در چنین منطقه

 دهد.گر  قرار میسیاسی ناشی از گسگرش خشونت و افراطی

 

 یافتگی سیاسی. فقدان سازمان3-3-1

رویه  کردنرغم تأکید قانون اساسی بر جمهوریت و دنبالجمهور  اسالمی ایران علی

یافگگی سیاسی برا  هدایت رقابت سیاسی ساار  دینی، هنوز در ایجاد سازمانمردم

مشکالت  ،ا  برا  رقابت سیاسیمشکالت جد  دارد. فقدان پذیرش تحزب به عنوان رویه

گویی، ثبات و تربیت مدیران سیاسی کشور ایجاد کردن است. بنیادینی برا  شفافیت، پاسخ

داد  نظیر ثبت نام کاندیداها  مگعدد برا  انگتابات ریاست این مسأله حگی در رخ

وگو  منسجم و مرثر میان یافگگی سیاسی، گفتیابد. فقدان سازمانجمهور  نیز بازتاب می

نتبگان سیاسی را نیز متگل کردن و رسیدن به اجماع دربارن مسائل بنیادین کشور و 
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 ها را نیز دشوار ساخگه است.ها  آنحلران
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 . مسائل فرهنگی1-4

نظام  فرهنگی بسیار  داشگه و بتش مهمی از قدرتها  انقالب اسالمی ایران داعیه

 نگ دراسالمی است. فرهها  فرهنگی ایرانیجمهور  اسالمی ایران برآمدن از ویژگی

رور  یار ضدنیا  امروز بتشی از قدرت نرم کشورهاست و توجه به مسائل فرهنگی نیز بس

ل ترین مسائاما مهم ؛گیر جامعه ایران استزیاد  از مسائل فرهنگی دامناست. شمار 

ن مه آمدر ادادبه شرحی که  ،ها مسوولیت مسگقیم داردفرهنگی را که دولت نیز در قبال آن

 توان برشمرد. می

 

 و پرورش. مشکالت آموزش 1-4-1

  گذشگه برا هایی که در چهار دههرغم همه تالشنظام آموزش و پرورش کشور علی

ت ترین مشکالبرد. برخی از مهمکماکان از مشکالت جد  رنج می ،اصال  آن انجام شدن

 ند از: ااین نظام عبارت

 وموزش شدن با آموزش و پرورش مورد انگظار در آها  ارائهکیفیت آموزش ةفاصل -

 ؛ها  مهارتیاعم از نظر  و آموزشپرورش عمومی، 

ها  آموزش عالی که در آموزش عمومی با سیاستها  عدم هماهنگی سیاست -

 ها، مدارسها  ورود  به دانشگانا ، آزمونحرفهها  فنیموارد  مانند آموزش

کل ها  ورزشی و هنر  در مقایسه با جهان شکا  معنادار  شتتصصی و آموزش

 ؛گرفگه است
 ان؛آموزنشورشی، هنر ، تربیت بدنی و سالمت به دا  خدمات پربودن ارائهپایین -
در  توانیدبسگانی و ابگدایی و مگوسطه و نا  پیشهاپوشش ناقص تحصیلی در دورن -

 وزش بزرگساان؛سواد  در آمکنی بیریشه
قعی و ر واا  و کار و فناور  با بازار کاها  فنی و حرفهعدم تناس  میان آموزش -

 ؛رصاد کشواشگلال و اقگ ۀحوزالگحصیالن در در نگیجه اثربتشی محدود فارغ

ها  ها  اجگماعی که با توجه به ضرورت اجرا  برنامهتوجه ناکافی به آسی  -
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آموزان تحت پوشش این درصد از دانش 8کاهش آسی  در مدارس )اعگیاد(، تنها 

 ؛آیدهایی به اجرا در نمیدرصد از مدارس چنین برنامه 92ها هسگند و در برنامه
 ؛و پرورش تأمین مالی ناپایدار کل نظام آموزش -
 و کردن آموزشپرورش و ضع  در مردمی و در ادارن آموزش ضع  مشارکت -

 ؛پرورش

 انسانی یرو نریز  آموزشی، درسی و ریز  توسعه با برنامهفقدان انسجام بین برنامه -

زلت ظ منمند به مناب  انسانی، در تأمین، تربیت، نگهداشت و حفعدم نگرش نظام -

 ؛ا  آنانمی و حرفهاجگماعی معلمان و ارتقا  عل

نگی ریز  علمی و عملیاتی و عدم همتوانی و هماهعدم تبعیت از شیون بودجه -

 ؛ها و حجم و اندازن آنپرورش با مأموریت و بودجه آموزش

ل شگلادر توسعه، ا شانرغم نقش مرثرا  علیها  فنی و حرفهتوجهی به آموزشکم -

 ؛و عدالت اجگماعی

بزار ات تا آموزشی در ارکان نظام آموزشی از تجهیزافقدان اسگانداردها  علمی و  -

 ؛آموزشی و کمق آموزشی

 ؛ها  مراکز آموزشیبودن تأسیسات و ساخگمانفرسودن و ناایمن -

 آموزان.بودن نظام مشاورن و نظام هدایت تحصیلی دانشنارسا -

سوول منگیجه این مشکالت آن است که آموزش و پرورش کشور قادر نیست شهروندان 

شور، ها  اقگصاد کها  ازم، مگناس  با نیازمند جو، دارا  خالقیت و مهارتمشارکتو 

 عصر با ملزومات ها  اجگماعی، اقگصاد  و سیاسی مگناس و آمادن برا  پذیرش نقش

 حاضر تربیت کند.

 

 . مشکالت آموزش عالی2-4-1

برد و با توجه به جایگاهی که آموزش نظام آموزش عالی کشور از مشکالت جد  رنج می

جو و تربیت شهروندان عالی در جهان امروز برا  تربیت نیرو  انسانی خالق، مشارکت
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   ساخگار  آموزش عالی ضرور  است.مسوول بر عهدن دارد، توجه به اصال

 موزش عالی و عدم توجه بهعدم توافق یا سردرگمی بر سر سیاست آمایش آ -

ها  بومی و محلی در تعری  دروس، پذیرش دانشجو و ها و ویژگیپگانسیل

 ؛ارزیابی
 آموزش که منجر به کاهش توجه به« تحقیقات و فناور »توجه سطحی و شعار  به  -

ور ، سازوکارها  مشوق در حوزۀ تحقیقات و فنا و و تنزل کیفیت آن شدن است

 ؛را کاهش دادن استتوجه به موضوع آموزش 
 ؛هجوم گسگردن دانشجویان برا  ورود به مقاط  تحصیالت تکمیلی -

  ؛و کارشناسی یعدم تعادل میان جمعیت دانشجویان کاردان -
ی و فنز مراکها  علمی و کاربرد  و فعالیت دانشگان و هماهنگی میان عدم تطابق -

 ؛ها  مهارتیافزایش آموزشا  در راسگا  حرفه

یات هعضاء ها  برتر جهانی به عنوان االگحصیالن دانشگانجذب فارغعدم توفیق در  -

 ؛ها  کشورعلمی در دانشگان
هت جفقدان برنامه مشتص غیرانگفاعی و  عالی آموزشکمی مرسسات  صرفاًرشد  -

 ؛آموزش در این موسساترشد کیفی  ارتقاء

هی به توجبی، کشور ها دانشگان ها سرپرست و روسا تعیین تکلی  وضعیت عدم -

 ر برها  آموزش عالی کشوها و موسسهها  توسعه بتش و ادارن دانشگانبرنامه

 ؛ها  فرد  و گروهیحس  عالیق، اقگضائات و سیاست

ن تب  آسیطرن تقاضا  اجگماعی بر اجرا  طر  توسعه هدفمند آموزش عالی و به -

 ؛رویه و نامگوازن مرسسات آموزش عالیافزایش بی

 ؛هاها  امنا دانشگانها  هیوتیتعدم اسگفادن از ظرف -

 گذار و مجر  در حوزن علم و فناور .تعدد مراج  سیاست -

ها  بررسی وظای  شورا  عالی انقالب فرهنگی، نقشه جام  علمی کشور، مأموریت
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ها  وزارت علوم، تحقیقات و معاونت علمی و فناور ، اهدا ، وظای  و مأموریت

دهد که در نشان می ،قوانین مصوب مجلز شورا  اسالمیفناور  و شورا  عالی عگ  و 

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

ها  متگل  کرات در دسگگانتوان بههمپوشانی وظای  و اخگیارات این نهادها را می

 مشاهدن کرد.

 

 حوزه فرهنگ و هنر. مشکالت 3-4-1

اشی، موسیقی، تواتر، سینما، نقهایی نظیر طور خاص عرصهنگ و هنر و بهحوزن فره

کالت ها، مطبوعات و کگاب از مشچنین حوزن رسانهساز ، و سایر هنرها و هممجسمه

 . طور کلی در محورها  زیر خالصه کردها را بهتوان آنبرند که میجد  رنج می

ان  از مکه  نیگی به حوزن فرهنگ و هنرنظرانه و گان اما  و تنگسیطرن نگان سلیقه -

 ؛شودشکوفایی و خالقیت می
گر  دولت در این عرصه و نیازمندبودن فعالیت فرهنگی و هنر  به تصد  -

اد هنر قگصانر  و مجوزها  مگعدد دولگی که تأثیر متربی بر خالقیت، آزاد  بیان ه

 و فرهنگ دارد؛
 ؛اشدبگصاد پویا  فرهنگ و هنر کنندن اقکنندن که تضمینفقدان قوانین حمایت -

که  هنر وها  دولگی از فرهنگ سامانی و عدم شفافیت در میزان و نوع حمایتنابه -

 ؛گان با رانت نیز همران است
 ؛ها  دولگی حوزن فرهنگ و هنرعدم توازن در توزی  بودجه -

 ؛ها  صنفی حوزن فرهنگ و هنرضع  تشکل -
ن ها  ایهنر در همه اصنا  و شاخه فقدان امنیت شللی برا  فعاان فرهنگی و -

 ؛هاگونه فعالیت
گیر  برخی انحصارها در عرصه فرهنگ و هنر و مجبورشدن بتش شکل -

ها  دولگی یا مگعلق به نهادها  عمومی غیردولگی در خصوصی به رقابت با سرمایه
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 ؛حوزن تولید محصوات فرهنگی و هنر 
ن ی اینر  ایران و بازار جهانبودن ارتباطات میان صنای  فرهنگی و هناکافی -

 ؛محصوات
گ گذار  حوزن فرهنر سیاستها  فرهنگی و هنر  دبودن مشارکت تشکلناکافی -

 و هنر.
 

 مسائل اجتماعی. 1-5

 ومی نیزدر صدر فهرست مسائل مردم قرار دارند و در فضا  عممسائل اقگصاد  اگرچه 

ائل یر مسو فرهنگی هم تحت تأث شود، لیکن مسائل اجگماعیها پرداخگه میبیشگر به آن

 اد  اهمیت دارند.اقگصاد  و هم به عنوان عوامل مرثر بر مسائل اقگص

 

 های اجتماعی. آسیب1-5-1

میت دت اهشترین مسائل اجگماعی جامعه امروز ایران هسگند و ها  اجگماعی از مهمآسی 

ت به بررسی ویژن نسب شتصاً اهگمام 1394به حد  است که مقام معظم رهبر  از سال  هاآن

این  سی درها داشگه و بر دولت نیز تکلی  شدن که اقدامات اساراهکارها  تعدیل آسی 

دهند به ها  اجگماعی را نشان میها که اهمیت آسی بتش انجام دهد. برخی از واقعیت

 شر  زیر است:

نفر  2325000طبق آمار سگاد مبارزن با مواد متدر تعداد معگادین در کشور حدود  -

طور توان گفت بهنفر در کشور می 3.5هسگند که با احگساب میانگین بعد خانوار 

اشی از ننفر در کشور به نوعی درگیر مشکالت  8.137.500مسگقیم جمعیگی معادل 

 ؛مواد متدر هسگند
شور در سال سن دارند و الگو  مصر  مواد متدر ک 34درصد از معگادان زیر  58 -

یاد و ه اعگسمت مواد صنعگی تلییر کردن است. کاهش سن ابگال بچند سال گذشگه به 

 ؛چنین زنانه شدن این پدیدن نیز از دیگر خطرات وضعیت فعلی استهم
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 11ود ه حدنسبت طالق به ازدواج دائماً افزایش یافگه است و این در حالی است ک -

 ؛میلیون نفر در سن ازدواج در کشور وجود دارند
اند و این در در کشور شناسایی شدن 1394یدز تا پایان سال نفر مبگال به ا 31950 -

ر ایران هزار نفر د 100حالی است که سازمان بهداشت جهانی معگقد است بیش از 

 ؛مبگالبه ویروس مولد ایدز هسگند

ها  ساز آسی زمینه ،نشینی اگرچه به خود  خود آسی  اجگماعی نیستحاشیه -

تشی از بنشین در کشور وجود دارند و حاشیه میلیون نفر 11اجگماعی است. حدود 

 ؛ها از خدمات عمومی مناس  بهرن ندارندآن

آزار ، روابط جنسی ها  اجگماعی نظیر خشونت، کودکها  دیگر آسی صورت -

 اند.رشد  داشگهنامشروع و پرخطر نیز در جامعه وجود دارد و اغل  روند روبه
ت ها و اقداماکردن سیاست، شکست در اثربتشها  اجگماعیترین نکگه دربارن آسی مهم

ها  ازمانسها و ها  گذشگه و از جمله ایجاد نهادهاست. تجربهپیشگیرانه و مقابله با آسی 

 ها نشدن است.سب  بهبودها  ملموس در روند آسی  ،هامگولی مقابله با آسی 
 

 امنیت انسانیتهدیدهای . 2-5-1

خص شاکنند. یکی از مشکالت کشور افزایش خطراتی است که امنیت انسانی را تهدید می

شورها  با کجهانی قرار گرفت که جزو  69در جایگان  1395ایران در سال توسعه انسانی 

طور سو، به به این 1370شاخص در ایران از سال این شود. توسعه انسانی باا محسوب می

 1370 -1380رشد داشگه که بیشگرین رشد به بازن زمانی درصد 67/0مگوسط ساانه 

ی لیکن برخ ؛درصد رشد داشگه است62/1ن ساانه طور میانگیاخگصاص دارد که به

 انی رات انسمشکالت تهدیدکنندن رشد توسعه و امنیت انسانی است. برخی عواملی که امنی

 ند از:اکنند عبارتتهدید می

ت، ، دیابعروقی شامل سکگه قلبی و سکگه ملز ، سرطانها  قلبی و بیمار افزایش  -

 ؛ها  تنفسی و حوادث ترافیکیبیمار 
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شی ها  قلبی و عروقی ناومیرها در ایران از بیمار درصد از مرگ 50حدود  -

ت. ومیرها نیز ناشی از انواع متگل  سرطان اسدرصد مرگ 30تا  20شود. می

رو شود غیر واگیومیر ایرانیان منجر میهایی که به مرگدرصد از بیمار  80حدود 

 هسگند؛گیر  پیشها نیز قابلنیمی از آن

د درص 40ه میلیون نفر از جمعیت کشور به دیابت مبگال هسگند ک 6/4در حال حاضر  -

به  ن ابگالسنند ها( از بیمار  خود مطل  نیسگند. سن ابگال نیز هما)حدود نیمی از آن

 ؛ها  جهانی استاز میانگین ترسال پایین 15تا  10سکگه، 

ر ها از این امنآمبگال هسگند، هرچند بسیار  از  فشار خونمیلیون ایرانی به  10حدود  -

 ؛آگاهی ندارند

خوابی، ها  غذایی پرچرب، کمها اضافه وزن دارند. رژیمدرصد تهرانی 70حدود  -

ان عنو عادات غذایی نامناس  و عدم تحرک کافی، از جمله علل اصلی اضافه وزن

بر اساس برآوردها  وزارت بهداشت، دچار میلیون ایرانی  18شدن است. 

 ؛تحرکی هسگندکم

ان ها  معگبر نشاند. پیمایشسریعی داشگهها  روانی در جامعه روند رشد بیمار  -

یون یلم17تا  15ساله کشور )حدود  64تا  15درصد از جمعیت  23دهد حدود می

 ؛کنندروانی را تحمل می ها یا اخگالل ا  از بیمار نفر( درجه

زیسگی نظیر ریزگردها، آلودگی هوا، مشکالت تأمین آب و مشکالت محیط -

 کند. می ها نفر را در ایران تهدیدسمی سالمت میلیونها  ناشی از مواد آلودگی
 

 سرمایه اجتماعی. فرسایش 3-5-1

م به د مرددهد میزان اعگماد عمومی مردم به یکدیگر، اعگمامطالعات اجگماعی نشان می

ت. د  اسجنهادها  رسمی جامعه و اعگماد مردم به نظام سیاسی دچار اخگالل و نقصان 

گماعی یه اجدهندن رتبه نامناسبی برا  سرماالمللی نشانچنین بینها  داخلی و همبررسی

 جهان است.  ایران در بین کشورها 
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اد اعگم فرسایش سرمایه اجگماعی در ایران بااخص دارا  یق وجه خاص، یعنی کاهش

ر  م جمهور نظابه نهادها  مرتبط با دیندار  نیز هست که با توجه به جایگان رفی  دین د

 اسالمی ایران، این واقعیت هشداردهندن و مسگلزم توجه است.

ظام ننسجام یان ااعگماد مردم به نهادها  رسمی بن چنیناعگماد بین مردم و حاکمیت، و هم

ا  ضرور  است. چنین بسیج توان جامعه برا  انجام اقدامات توسعهاجگماعی و هم

ی اساس فرسایش سرمایه اجگماعی و اعگماد بااخص در مقطعی که کشور دارا  مشکالت

 ها  بزرگ اخذ شود، اهمیت بسیار زیاد  دارد.است و باید تصمیم

 

 . نظام حمایت اجتماعی4-5-1

ا در خود ر اتوانا  نیازمند نظام حمایت و تأمین اجگماعی است تا بگواند اقشار نهر جامعه

ی را زندگ ها  زندگی توانمند کردن یا حمایت نماید و سطحی از کیفیتبرابر ناخرسند 

ها  جهبود اننظام تأمین و حمایت اجگماعی در ایررغم آنکه برا  ایشان تأمین کند. علی

گی در ها  مگعدد و پراکندن حمایوجود دسگگانکند، بسیار زیاد  را مصرو  خود می

 وها  هد  ها  اجگماعی موج  بروز ناهماهنگی در ارائه خدمات به گرونحوزن حمایت

 شکالتکردن این نهادها از دیگر ما  عملور  شدن است. جزیرندر نهایت کاهش بهرن

ها و ازمانسها، اهدا ، وظای  و تکالی  ها، مأموریتزیاد  بین فعالیتها  است. شباهت

الب ان انقفسگضعنهادهایی همچون سازمان بهزیسگی، کمیگه امداد امام خمینی )رن(، بنیاد م

ود تص نش... وجود دارد که موج  شدن وظای  هرکدام کامالً مشها واسالمی، شهردار 

عات ن اطالداشگن چنین به دلیلِاین نظام هم ابهام باشد. ا  ازها در هالهو خروجی کار آن

شدن در گذشگه، دارا  ها  هد  و نگایج ناشی از مسیرها  طیکافی از گرون

ها  ههزین شود خدماتی مگناس  باهایی است که ضمن هدردادن مناب ، باعث میناکارآمد 

ترین هممبرخی از ه نشود. ها  نیازمند حمایت و تأمین اجگماعی ارائشدن به گرونصر 

 محورها  مشکالت در نظام حمایت اجگماعی به شر  زیر است:

 ؛اعیها  حمایت اجگمها  اطالعاتی ضرور  برا  ساماندهی برنامهفقدان بانق -
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ها و تأخیر در اجرا  کاسگی شدید اطالعات برا  هدفمندساز  یارانه -

 ؛هدفمندساز 

 ؛پذیرها  آسی فقدان جامعیت و کفایت حمایت از بتش -
 ؛آموزانپذیر خصوصاً اطفال و دانشهایی از اقشار آسی سوءتلذیه گرون -
 ؛بتشی معلوانفقدان امکانات ازم برا  توان -

 ؛حمایت ناکافی از سالمندان -
 ؛نقصان در جل  مشارکت نهادها  مدنی در نظام حمایت اجگماعی -
ش براثر کاه ،ماعیها  خدمات تأمین اجگعدم تناس  میان درآمدها و هزینه -

 ؛واسطه افزایش تعهداتبه ،هادرآمدها و افزایش هزینه

 ؛انباشت بدهی دولت به سازمان تأمین اجگماعی -
 ؛افزایش تعهدات دولت در قبال بازنشسگگان -

خوردن تعادل مناب  و مصار  ها و برهممداخالت غیرکارشناسی در صندوق -

 ؛سازمان تأمین اجگماعی
 ؛درمانی ها پوشش ناکافی بیمه -
 ارند.تأمین اجگماعی دحمایت و هایی که کارکرد عمدن صندوق ناپایدار  مالی -

 

 نظام سالمتهای کاستی. 5-5-1

ه ر گذشگکه دوردهایی ادسگدسگاوردرغم همه نظام سالمت در جمهور  اسالمی ایران علی

وز با هند، شداشگه و خدماتی که در چارچوب طر  تحول جام  نظام سالمت به مردم ارائه 

 ند از: اها  نظام سالمت عبارتمشکالتی ساخگار  مواجه است. برخی چالش

 ؛ناپایدار  مناب  مالی -

 ؛گرها  بیمهافزایش کسر  اعگبارات سازمان -

 ؛رغم کاهش آن در دولت یازدهم()علی ها  غیررسمیپرداخت -

 ؛نظام پرداخت با آثار انگیزشی ناهماهنگ -
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 ؛دمات سالمتمند  از خعدالگی در بهرنبی -

 ؛توجهی به پیشگیر تمرکز بر درمان و کم -
 ها  اجگماعی سالمت و تمرکز بر وجون پزشکی سالمت وتوجهی به مرلفهکم -

 ؛غفلت از ابعاد غیرپزشکی سالمت
بند  ، سطحالزامات قانونی از جمله نظام ارجاعاجرانشدن تمرکز بر بتش درمان و  -

 ؛خدمات و خرید راهبرد 

ها  بتتتصصی در برابر مراقخدمات بیمارسگانی تتصصی و فوق در اولویت بودنِ -

 ؛سرپایی

جرا  دم اعها  تشتیصی و درمانی به دایلی از قبیل بروز تقاضا  القایی در بتش -

 ؛نظام ارجاع، اصال  نظام پرداخت و ابالغ راهنماها  بالینی

 ؛ها  پایین درآمد هدفمندنبودن مناب  بتش سالمت به سمت دهق -

 با بار نطبقممحور برا  کنگرل عوامل خطر سالمگی در اولویت ها  جامعهبرنامه نبود -

 ؛ها  کشوربیمار 

 ؛قاییکنندگان خدمات سالمت به بازار و ایجاد تقاضا  الرویه ارائهورود بی -

 ؛زانظام پرداخت نامناس  و هزینه -
 ؛المتسها  بتش هزینهفقدان راهنماها  بالینی و تأثیرات نامناس  آن بر درمان و  -

 ؛ها  متگل نبود نظارت مرثر بر شیون ارائه خدمات در بتش -

 ناهماهنگی و ناپایدار  بین مناب  با بسگه خدمت مورد نیاز و مصار . -

ی از ها  ناشدولت یازدهم از طریق اجرا  طر  تحول سالمت تالش کرد تا فشار هزینه

، لت دهمان دوعیت بحرانی ایجادشدن در پایدرمان بر مردم را کاهش دهد و با توجه به وض

 ر نظامها  جد  برا  اصالحات ساخگار  داما کماکان ضرورت ؛این اقدام ضرور  بود

 بهداشت و درمان وجود دارد. 
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 حوزه علم و فناوری. مسائل 1-6

ن ر جهاترین منشأها  قدرت کشورها بودن و دگمان از مهمعلم، فناور  و نوآور  بی

ان و عیت جواهمیت آن بیشگر شدن است. جمهور  اسالمی ایران نیز با اتکا بر جمامروز 

شدن  ها  سنگینی که در دو دهه گذشگه صر  توسعه آموزش عالیکردن و هزینهتحصیل

بر  ا اتکابن را است، در مقطعی از تاریخ خود قرار دارد که باید زیرساخت انسانی ایجادشد

ن ن حوزفناور  و نوآور  به توانمند  بالفعل در ای ها  درست در حوزن علم،سیاست

 . گندهسیر ترین مسائلی که در این مسیر پیش رو قرار دارند به شر  زمبدل سازد. مهم

 ؛توجهی به رشد کیفیرشد کمی مرسسات آموزش عالی و کم -
عی ها  واقها  تحصیالت تکمیلی بدون توجه به ظرفیترشد بسیار نامگوازن دورن -

 ؛ها و مرسسات آموزش عالیدانشگان
ه بازن ها  کشور در سایه توجه نامگوها  آموزشی دانشگانتوجهی به مأموریتکم -

 ؛حوزن پژوهش

 ؛ید علمتول نویسی به عنوان شاخص اصلیتأکید بیش از اندازن و نامگوازن بر مقاله -
 اخلهها  دانشگاهی و مدنشدن اصول آزاد  و اسگقالل آکادمیق در محیطرعایت -

 ؛ها  علمی و آموزشیسیاست در عرصه دانشگان و فعالیت

 ؛هاها  امنا در ادارن دانشگانرنگ هیوتنقش کم -
افزا برا  بازیگران نظام ساخگار  مرثر و همعدم تعری  مشتص جایگان  -

ل و گذار  و اجرا در حوزن علم، فناور  و نوآور  و عدم ارتباط مکمسیاست

ب انقال فناور ، شورا  عالی عگ ، شورا  عالی وزارت علوم، تحقیقات وسازندن 

 ؛فرهنگی و نحون هماهنگی با سایر بازیگران
وکار بنیان و عدم تناس  قوانین کس ها  دانشضع  قوانین در حوزن شرکت -

ها  ها  فعالیت)اعم از قانون تجارت، قوانین بیمه و مالیات و...( با ویژگی

 ؛بنیاندانش
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لید محور به تور حوزۀ علم و فناور  و نگان دانشگاهیفقدان گفگمان اقگصاد  د -

که با  ور (فناور  )غلبة مفهوم پژوهش و فناور  دانشگاهی بر کل حوزن علم و فنا

 ؛واقعیت جهانی که تولید فناور  در بنگان است تفاوت دارد
اخگراعات و  ساز تجار  تا ثبت از ،متگرع حقوق از ها  مربوط به صیانتچالش -

 ؛انگقال سازمان مالکیت فکر  از قون قضائیه به قون مجریه نیاز به

ساز  اعطاء تسهیالت و ساز  و عملیاتیها  مربوط به مسوله تجار چالش -

 ؛بنیانها  دانشها به شرکتمشوق
 حالی که شدن، درشناسایی بنیانِها  دانشدرصد شرکت 70کوچکی و نوپایی  -

 ؛کوچق ها بنگان نه افگدمی اقاتف بزرگ صنای  در فناور  توسعه عمدن

رخی بدادن بازارها  صادراتی برا  ادرات محصوات فناورانه و ازدستمشکل ص -

بزرگ  دها بنیان به دلیل نداشگن اسگانداردها  ازم و نداشگن برنها  دانششرکت

 ؛و در تراز جهانی برا  صادرات محصول
با  در فرایندها  انگقال فناور ، ارتباطات تجار  و همکار  یهایمحدودیت -

)محدودیت در  ها  بزرگ صاح  فناور  و مراکز علمی در جهانشرکت

 (؛همکار  فناورانه
ن ر ایها  علمی و فناور  و چگونگی تحقق شفافیت دمشکالت تأمین مالی پروژن -

 ؛هاگونه پروژن

ر تهران و چند شهر بزرگ و دها  علمی و فناورانه تمرکز عمدن فعالیت -

ی علم ها  نتبگی کشور از مشارکت جد  در فرایندها ماندن بقیه ظرفیتبرکنار

 ؛و پژوهشی
به ن غلناکارآمد  در تعامل سازندن با دانشمندان ایرانی خارج از کشور و گا -

 رویکردها  امنیگی که مان  این گونه تعامالت هسگند.
 

 زیستمسائل محیط. 1-7
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گه هار دسچبند  فائو )سازمان غذا و کشاورز  ملل مگحد( به در دسگهمناطق خشق جهان 

شوند. کل پهنه خاکی خشق تقسیم می-خشق و نیمه مرطوبخیلی خشق، خشق، نیمه

شق یلی خخایران به عنوان منطقه خشق شناخگه شدن و به جز مناطق کویر  که در دسگه 

ند. شق هسگخخشق و سایر مناطق ایران در دسگه نیمهگیرند، حوضه آبریز ارومیه قرار می

بودن خشکسالی و بودن باران، مگداولتوان مگلیراصلی مناطق خشق را میها  ویژگی

ش محدودیت مناب  آبی برا  کشاورز  ذکر کرد که این مسائل خود منجر به کاه

ر افزایش فقرفگن تنوع زیسگی، بینخاک، کاهش آب محلی در دسگرس، از خیز حاصل

می پذیر  بیشگر نسبت به تلییرات اقلیروسگایی، فرسایش خاک و در مجموع آسی 

 شوند.می

مدت در ق بلندیکی از اشگباهات اسگراتژیدارا  چنین وضعیگی بودن، ایران در حالی که 

جانی ممحور از طریق عرضه مدت و توزی گذار  کشور، نگان رفاهی کوتانحوزن سیاست

 . یعنی آب بودن است ،ترین منب  طبیعیترین و گرانبهایابرزان کمیا بسیار ا

ر عمل ر  بیشگدر بلندمدت به مانند مشوقی برا  مصنیز عرضه ارزان مناب  انرژ  کشور 

وسط با مگ قایسهها  انرژ  در ایران، در مبردار  از حاملکارایی بهرن ا  کهگونهبه ،کردن

ی ه معنب کارایی مصر  انرژ ، با شاخص شدّت انرژ جهانی بسیار پایین است. میزان 

. شودگه میمیزان مصر  انرژ  نسبت به میزان تولید ناخالص داخلی کشورها اندازن گرف

ر حالی که د بودن Btu/$ 11657برا  ایران معادل  2010مقدار مطلق شدّت انرژ  در سال 

هان جو برا  مگوسط کشورها   Btu/$ 5427 شاخص برا  کشورها  اروپایی برابراین 

ها  ور  مصر  حاملاست. این ارقام به این معناست که بهرن Btu/US$ 7452برابر 

 انرژ  در ایران بسیار پایین است.

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

به تدریج صر  انرژ  در ایران م کاراییبرا  ایران افزایشی است و  مصر  انرژ روند 

چنین وضعیگی در مصر  انرژ  سب  شدن در شهرها  بزرگ که  است. کاهش یافگه
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د، به یق تراکم جمعیت و خودرو بیشگر است، آلودگی هوا، بتصوص در فصول سر

 معضل پایدار تبدیل شود.

گی در کنار آلودها و تااب هااچهیدر ریو سا هیاروم اچهیشدن درخشقریزگردها و 

شکالت زیسگی برا  کشور شدن است. مسب  بروز مشکالت محیطشهرها، هوا  کالن

 وگصاد  شد اقمحیطی و مناب  طبیعی در جایگاهی بااتر از مباحث بااهمیگی مانند رزیست

مبود ست. ککشور و سرزمین ا اشگلال قرار دارند و منشأ اهمیت آن پایدار  و موجودیت

رفیت ظاز این  ،کنندن امکان زیست در جلرافیا  کشور استنکه نابوددلیل ای آب به

 شد.ها در مناطق متگل  کشور بانشآورندن مناقشات و توجودبرخوردار است که به

پنج  ا  در ایران درشاخصه مشگرک اقدامات توسعهدهد شدن نشان میوضعیت تشریح

سعه و تو ت بر اثر اقدامات انسانیزیستوجهی به تتری  محیطتوان بیدهه گذشگه را می

وج ازیسگی کشور به ناپایدار دانست. دولت یازدهم درست در دورانی که مشکالت محیط

ت و قدامارسیدن بودند و روند تتری  طبیعت شدت یافگه بود، تالش کرد تا با برخی ا

ا ، ارتقا  ها  صدور مجوزها  اقدامات توسعهاصالحات جد  و بازنگر  در رویه

ولگی دآگاهی عمومی دربارن محیط زیست، جل  مشارکت عمومی و مگعهدکردن نهادها  

ه توسع هایی در مسیرزیست، برخی روندها را اصال  کردن و گامبه رعایت حقوق محیط

ها  واق  بحرانپایدار بردارد. مسائل جد  محیط زیست اما کماکان باقی است و به

پذیر  ر هسگند که آیندن تمدنی و ظرفیت زیستترین مسائل کشوزیسگی از جد محیط

سه مسأله  توانند به سرعت به مشکالت امنیت ملی بدل شوند.کشور را تهدید کردن و می

و  ش خاکند از وضعیت مناب  آب، فرسایازیسگی در کشور عبارتمهم و در اولویت محیط

یز ناسی گصاد  و سیزیسگی، اقآلودگی هوا که البگه خود تحت تأثیر سایر مسائل محیط

ز  یدارساجانبه و پاهسگند و اقدام برا  بهبود وضعیت این مشکالت به معنا  اقدامات همه

 رود.زیسگی فراتر میمسائل محیط است که از حد این
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 . منابع آب1-7-1

رناکی کل خطور  آب در ایران بسیار پایین است و اسگفادن از مناب  آب به ششاخص بهرن

شود که بر درصد مناب  آب تجدیدپذیر کشور اسگفادن می 90صورت گرفگه است. بیش از 

ه یکی از بدرصد باشد. کمبود مناب  آب  40اساس اسگانداردها نباید این رقم بیش از 

دن ششکالت برا  اقگصاد، جامعه و سیاست در کشور بدل ها و مترین محدودیتاصلی

 است. 

 ارومیه، دریاچة جمله از ،رامسر کنوانسیون کشور در ثبت شدۀ ها تااب از بسیار 

 و کاهش آبیکم بحران با یا شدن خشق گاوخونی و شادگان هامون، پریشان، ها تااب

نظارت  نبود و غیرمجاز ها چان حفر بی رویه، ها برداشت. اندمواجه آب کیفیت شدید

 آب کیفیت و کاهش تراز افت موج  ،بررسی مورد دورن طی بردار بهرن بر کافی

 و شدن هاچان دهیآب محسوس آمدنو پایین هادشت برخی در زمین نشست زیرزمینی،

یلیارد م 27ساانه  .است دادن قرار نابود  معرض در را ها  کشورآبتوان از تعداد 

وز رمگرمکع  در  500و  کندمگرمکع  زهاب کشاورز  مناب  آب کشور را آلودن می

ها  کشور بیش درصد آبتوان 50شود. شور  بیش از ها  کشور میشیرابه زباله وارد آب

در  به ایرانیعنی در حد بحران قرار دارد. رت ؛میکروزیمنز بر سانگی مگر است 2000از 

 است. 132کشور  133 از بیننیز مدیریت مناب  آبی 

گذار  رشد در هد بر اساس مشکالت موجود باید ترین قیود  که یکی از مهم

 فزایشمحدودیت مناب  آبی و در نگیجه تالش در جهت ا ،اقگصاد  مدنظر قرار گیرد

ر ر  جد  دنیازمند بازنگبه صورت جد  کشور  ور  در اسگفادن از مناب  آبی است.بهرن

ها  مرلفه و مدیریگی آب کشور بر اساس اصول توسعه پایدار با حفظریز  مباحث برنامه

 ند از: اها  عمدن مدیریت مناب  آب کشور نیز عبارتچالش زیست است.محیط

 ؛اتکا  اقگصاد بر مناب  آبی بیش از ظرفیت اکولوژیق کشور .1
 ایگانها  متگل  و عدم وجود یق پعدم ارتباط و هماهنگی منسجم بین دسگگان .2

 ؛اطالعاتی منسجم در بتش آب و آبفا در راسگا  حکمرانی مرثر
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 ؛سالی و تلییر اقلیمریز  و تطبیق با خشقعدم برنامه .3

 ؛و ذینفعان مناب  آبها  ناشی از تشدید رقابت بین مگقاضیان تنش .4

 ؛ها  مرز  و مشگرکا  برا  اسگفادن از مناب  آبتعارضات منطقه .5

ور  آب و عدم بودن بهرنب ناشی از پایینبحران دسگرسی کمی و کیفی به آ .6

 ؛ها  متگل  مصر وجود الگو  مصر  بهینه آب در بتش

 ؛هاها  زیرزمینی و افت سطح آبتوانکاهش ذخایر آب .7

 ؛ها  طبیعی و کاهش مناب  آب تجدیدشوندنمحدودیت .8

 ؛تلییر اقلیم و آثار آن بر مناب  آب کشور .9

 ؛در برخی مناطق کشورکاهش مناب  ازم برا  تأمین آب شرب  .10
 ها در هر سه بتش کشاورز ، صنعت، خدمات و آب شرب شهر  کهناکارآمد  .11

 ؛شودباعث هدررفت مناب  آب می

 ها  آبی.ها در محیطافزایش آایندن .12
 

 . آلودگی هوا2-7-1

به  زیاد چنین واردکنندن خساراتآلودگی هوا یکی از مشکالت جد  در کالنشهرها و هم

اور ، ماندگی فنانسانی و اقگصاد شهروندان و کشور است. ترکیبی از عق  سالمت، امنیت

گردن کارگیر  گسها  حمل و نقل عمومی پیشرفگه، بهمدیریت شهر  نامناس ، فقدان نظام

اشگه ها  فسیلی و شدت باا  مصر  انرژ  در کشور بر آلودگی هوا تأثیر گذسوخت

یگر دزایی نیز بر ها و پدیدن بیابانتااب شدناست. ریزگردها و اثرات ناشی از خشق

 وجون آلودگی هوا افزودن شدن است.

واسطه کیفیت پایین ساخت، طی دو دهه اخیر، شمار زیاد خودرو و موتورسیکلت به

احگراق ناقص و کیفیت پایین سوخت و مناب  ساکن )واحدها  صنعگی، مصار  خانگی، 

ها  شن و ماسه و وسازها  سطح شهر، کارخانهها، ساختها  اتوبوس، پایانهتوقفگان

ویژن ساز  هوا  شهرها  کشور، بهودنریزگردهایی مقطعی( نقش بنیاد  در آل
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 اند.شهرها داشگهکالن

همین  درصد مصر  سوخت کشور فسیلی است. 99بر پایه آمارها  موجود، نزدیق به 

پیوند با  درصد سهم آلودگی هوا در 70امر علت بنیاد  آلودگی هواست. در این میان، 

 ( بودن است.هاوسایل مگحرک )خودروها و موتورسیکلت
 الی کهدر ح ؛در ایران به ازا  هر نفر، هفت ت ن است اکسیدد کربننه تولید سرا

ن در شهرها  میکرو 5/2تر از است. همچنین، میزان ذرات معلق کم 4/6میانگین جهانی آن 

هانی عدد جاست. این در حالی است که میانگین  4/115هزار نفر در ایران  100بیش از 

ساانه  مارها،دیق به دو برابر میانگین جهانی. بر پایه آنز در ایران، است، یعنی 4/61

ر دهزار تَن  6 سپارند که از این میان،آلودگی هوا جان می اثر برهزار تَن  45نزدیق به 

 پیوند با آلودگی هوا  تهران هسگند.
مرز  دارند درصد گرد و غبار کشور خاسگگان برون 80دهند نزدیق به ها نشان میدادن

ن ها خاسگگابها برخاسگه از ناکارآمد  مناب  آب و خشکیدن هورها و تااریزگرد و مابقی

سطح  دار درها  توسعه ناپایدهندن پیامدها  ناگوار سیاستدرون کشور  دارند که نشان

ه گذشگ ها طی چند دههنشدن حقابه تاابها و تأمینها  آبریز بر وضعیت تاابحوضه

 است.

هایی از ن بتش که ناشی از ریزگردهاست به شدت بر اسگانآلودگی هوا بااخص آ

ردها  ا راهباید ببا  با ابعاد گسگردن تبدیل شدن و کشور اثرگذار است و به تدریج به مسأله

 پایدار نسبت به حل آن اقدام شود.جانبه و مبگنی بر توسعه همه
 

 . فرسایش خاک1-7-3

دهند که ایران اولین کشور جهان از نظر فرسایش خاک است. المللی نشان میآمارها  بین

رفگن پوشش بینامنیت غذایی، تولید ریزگردها، ازفرسایش خاک تأثیرات بسیار شدید  بر 

هزار هکگار ارضی  400سالیانه وسعگی بالغ بر پذیر  کشور دارد. زیست گیاهی و ظرفیت

 در تن  19.7 از خاک ساانة فرسایش شوند. میزانوش فرسایش میخیز کشور دسگتحاصل
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 31 رشد که است افزایش یافگه 1390 سال در هکگار در تن 25.8 به 1381سال در هکگار

 میلیارد 4.3 ساانه مگوسط طور به شدنها  انجامدهد. براساس بررسیمی نشان درصد  را

 حدود ایران در خاک فرسایش میزانرود و می دست از ایشنفرس اثر بر ورنشنک اکنخ تن

مقابله با فرسایش خاک بر اساس شدت این مسأله و تأثیراتی که بر آسیاست.  مگوسط برابر 3

تواند در آیندن به تهدید  برا  امنیت غذایی و پذیر  کشور دارد و میظرفیت زیست

 ولویت قرار دارد.جانبه کشور تبدیل شود، در اامنیت همه

 

 المللی و سیاست خارجیمسائل بین. 1-8

وندن شدن وضعیت پردولت یازدهم تحت تأثیر شرایط حاکم بر کشور که از اثرات بحرانی

ن وج ایا  در سیاست خارجی انجام داد و اا  ایجاد شدن بود، اقدامات گسگردنهسگه

است در سیم دولت یازده بسیاروردها  ادسگدسگاورداقدامات در برجام خود را نشان داد. 

ا ، هها  هسگخارجی و پیشبرد سیاست تعامل سازندن، اگرچه در قال  برجام، رف  تحریم

ااخص ا  ایران و بها  شورا  امنیت سازمان ملل مگحد، تثبیت حقوق هسگهللو قطعنامه

ان و ه ایربها  اقگصاد  و سیاسی خارجی د ، سفر هیوتامساز ، بسگه شدن پروندن پیغنی

اها  واپیمها  فناورانه، قراردادها  خرید هتر، آغاز همکار ها  گسگردنکار آغاز هم

 زایندنات فتجار  و بسیار  موارد دیگر تجلی یافگه، کماکان مشکالتی باقی است و تحو

مسائل دهد. هایی پیش رو  سیاست خارجی ایران قرار میالمللی چالشدر روابط بین

ه بر کلت دوازدهم را باید در چارچوب روندهایی اساسی سیاست خارجی ایران در دو

 ا  حاکم است مشاهدن کرد.المللی و منطقهجهان، مسائل ایران در روابط بین

قرار دارد و المللی فشارها  بینحقوق بشر تحت  مربوط بهایران کماکان به خاطر مسائل 

بر تعامالت ایران و  ، تأثیر واقعی خود راهسگندظالمانه و غیرمشروع  هرچند این فشارها 

گذارند. تالش دولت یازدهم برا  رونمایی از منشور حقوق شهروند  و جهان باقی می

ها  اما اصالحات در رویه ؛شدن آن گام بلند  برا  مقابله با این وضعیت بودناجرایی
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جار  برا  رعایت بیشگر حقوق بشر که از اهمیت دینی و اخالقی نیز برخوردار است و 

 ضرور  است.  ،المللی علیه ایرانها برا  فشار بیناز بهانهکاسگن 

حران نظیر ب کماکان به قوت خود باقی است و مسائلی ایران و عربسگانآمیز تنشرابطه 

یت ان اهمی ایردر سوریه، یمن و مناطقی از خاورمیانه و شمال آفریقا برا  جمهور  اسالم

یران ابرد    اخالل در امنیت و موقعیت راهطور فعال براگر قدس بهدارند. رژیم اشلال

   علیه ایران نیز شکل گرفگه است.اها  منطقهکند و برخی ائگال تالش می
قی کماکان با ،هارغم تضعی  آنعلی ،مسأله داعش و سایر نیروها  جهاد  و تکفیر 

ن ایف  مدت راهکارها  جد  برا  ررسد که در کوتان یا میاناست و بعید به نظر می

ا دهند و تمی مشکالت وجود داشگه باشد. این مسائل امنیت ایران را نیز تحت تأثیر قرار

 ند.دار کشور باقی خواهد ماولویتآیندن قابل توجه، امنیت کماکان از مسائل ا
روند. یم المللی پیشو نه تداوم نظم بین« تلییر»روندها  موجود جهانی به سمت 

المللی هسگند و مهمی در عرصه بینتحوات  ،ترامپونالد دکار آمدن برگزیت و رو  

هانی وضعیت جدید  برا  نظم ج ،ها  راست افراطی و پوپولیسم اروپاییخیزش جنبش

 ریکا وو آم کند. تضعی  اتحادیه اروپا با برگزیت و تعامالت روسیه با اروپاایجاد می

دهایی برا  جمهور  ها و تهدیچنین خیزش چین در عرصه جهانی، حاو  فرصتهم

 کمت وحاسالمی ایران است که دولت دوازدهم باید مواجهه عقالنی و بر محور عزت، 

 ها داشگه باشد. مصلحت در چارچوب مناف  ملی با آن

ونالد ور  دتنش در روابط ایران و آمریکا کماکان تداوم دارد و با آغاز ریاست جمه

ورد افزار ، برآگیرانه و ستتترامپ و باور بیشگر و  به اسگفادن از رویکردها  ستت

ها  دولت گیتهدید علیه مناف  ملی ایران بر اثر اقدامات آمریکا بیشگر شدن است. ویژ

هدید به ت ا  جمهور  اسالمی ایران را نیز نسبتقبا  منطقهترامپ و رویکردها  آن، ر

 بیشگر علیه کشور امیدوارتر ساخگه است. 

سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایران کماکان تحت تأثیر وجود اسرائیل در منطقه و 
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زدن به مناف  ایران خواهد بود. پیدایش دولت جدید آمریکا و ها  آن برا  ضربهتالش

عبر  در بسگر پرتنش خاورمیانه و غرب آسیا، اهمیت -ها  عربیگسگرش همکار 

 سازد.حرکات اسرائیل را بیشگر میت

ز المللی خواهد بود و تمرکتروریسم کماکان موضوع حساس عرصه مناسبات بین

 ویران اگر  در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، حاو  تهدیدها  جد  برا  افراطی

 است. هور  اسالمی ایرانا  جمها  منطقههمکار 

 

 اجرای برجام. تداوم 1-8-1

عهد وان تبرجام در دولت دوازدهم نیز مسأله سیاست خارجی ایران خواهد بود و به عن

 1+5ها  المللی ایران در دسگور کار خواهد بود. مسأله این است که چگونه کشوربین

 تعهدات خود در قبال ایران شوند. مجبور به ایفا 
تعلیق و  ا ، للو،لی و اساسی ایران در ازا  پایبند  به تعهدات فنی و هسگهانگظار اص

وافق صراحت مورد تهایی است که در مگن برجام بهها  تحریمبرداشگن عملی تمامیازمیان

از، ت و گا  عمدتاً بر سه حوزن اصلی شامل حوزن نفها  هسگهقرار گرفگه است. تحریم

ورد ماصلی  ونقل مگمرکز بود. عالون بر سه حوزنحوزن حملحوزن بانکی، مالی و بیمه و 

یز ها  فرعی نظیر صنعت و تجارت و سالمت و بهداشت نها بر حوزناشارن، تحریم

 تأثیرگذار بود.

رغم وجود برخی حوزن بسیار مهم دیگر، رف  تحریم در امور بانکی، مالی و بیمه است. به

ا  آمریکا، گهها  اولیه و غیرهسگند و به تحریممشکالت )که عمدتاً مرتبط با برجام نیس

سیسگم بانکی  ،شوند(، با گذشت یق سال از اجرا  برجام... مربوط میشویی وقوانین پول

تهسیل ولی باید روند  ؛مواجه نیست -در مقایسه با گذشگه  –کشور با مان  تحریمی جد  

موج  برجام، کلیه . بهرا ادامه داد المللیدر مراودات بانکی و اسگفادن از شبکه بانکی بین

ا  اتحادیه اروپا، شورا  امنیت ها  مرتبط هسگهها  بانکی منبعث از تحریممحدودیت

ها  رف  ترین شاخصهها  ثانویه آمریکا رف  شدن است. از مهمسازمان ملل مگحد و تحریم
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این  هاست.ها، دسگرسی بانق مرکز  به وجون مسدودشدن خود در زمان تحریمتحریم

 ابط بانکی ایران ادامه پیدا کند.شدن کامل روباید تا عاد وردها ادسگدسگاورد

ن ه عنوابیران اا  تداوم یابد که ضمن ارائه تصویر جمهور  اسالمی برجام باید به گونه

 شود و ان طیساز  همه روابط ایران با جهالمللی، مسیر عاد کشور مگعهد به تعهدات بین

 جانبه برداشگه شود.ها  همهار ها  موجود در زمینه همکمحدودیت

 

 ای سیاست منطقه. 2-8-1

اما  ؛ها  جهانی داشتجایگان مهمی در تعامل سازندن ایران با غرب و قدرتبرجام 

ن ربسگاعا  از قبیل بحران در سوریه و یمن و رویکردها  غیرسازندن روندها  منطقه

ن ا  ایراسعود  و نوسان در سیاست خارجی ترکیه، موقعیت حساسی برا  سیاست منطقه

نطقه، ها  مایجاد کردن است. دولت دوازدهم با مسأله کاهش تنش در روابط خود با کشور

ها  تا ، کاهش هزینه ناشی از رقابها  منطقهعه همکار افزایش ثبات بر اثر توس

و  ه قمنطق آفرینی مثبت در بهبود روابط و ایجادا  بر کشور و حرکت به سمت نقشمنطقه

 مواجه خواهد بود.

 رغم برخیحلی دیپلماتیق فاصله دارد و علیمسأله سوریه هنوز تا رسیدن به ران

انداز ها  تروریسگی و معارض، چشمضعی  گروندولت سوریه در توردها  ادسگدسگاورد

 دولت روشنی برا  حل و فصل مسأله پدیدار نیست. جمهور  اسالمی ایران در دوران

ناف  از م دوازدهم نیز با مسأله سوریه و چگونگی حفظ تمامیت ارضی این کشور، حفاظت

ر در ها  حاضونگر  که از گرراهبرد  ایران در این کشور، مقابله با خشونت و افراطی

واجه مگیرد و تالش غرب برا  تهدید مناف  ایران در این کشور این کشور نشأت می

 خواهد بود.

 

 دفاعی-نظامیمسائل . 1-9

ها  دفاعی و نظامی در جهان دائماً در حال افزایش بودن و بااخص در منطقه بودجه



 برنامه دولت دوازدهم

56 
 

گیرد. بیشگرین میزان منازعات ها  نظامی صورت میپیرامونی ایران میزان باایی از هزینه

نظامی نیز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در چند سال گذشگه صورت گرفگه است. قارن 

ها  نظامی چین، هند، روسیه و کشورها  حاشیه خلیج آسیا عمدتاً به دلیل افزایش هزینه

ها  نظامی در جهان بودن است و این نشانی از افزایش شگرین افزایش هزینهفارس شاهد بی

چنین وجود رشد اقگصاد  قابل توجه در این منطقه است که امکانی ها در منطقه و همرقابت

کماکان ویژن آمریکا حضور نظامی غرب و بهکند. ها  نظامی فزایندن ایجاد میبرا  هزینه

هور  اسالمی ایران است و روندهایی از افزایش حضور تهدید  برا  امنیت ملی جم

 شود.فرانسه و انگلسگان نیز مشاهدن می

یران المللی اها  بینها  نظامی در منطقه در حالی افزایش یافگه که به دلیل تحریمهزینه

طور کامل عی بهاز دسگرسی آزاد به بازار تسلیحات در جهان محروم و برا  تقویت توان دفا

 روست. وبهرخل مگکی است. جمهور  اسالمی ایران در چنین وضعیگی، با مسائل زیر به دا
 
 . ارتقای کیفیت نظامی و دفاعی1-9-1

خوردن همها  متگل  و برفارس در زمینهخریدها  تسلیحاتی کشورها  حوزن خلیج

یفیت کهایی برا  تقویت در منطقه، ضرورتتوازن نظامی در کیفیت و کمیت تسلیحات 

ظیر نبرد  نظامی و دفاعی کشور ایجاد کردن است. برخی تلییرات کیفی در تسلیحات راه

 ها، ساخت تجهیزات دفاع موشکی، ساخت رادارها وزنی موشقافزایش دقت و هد 

أله پهپادها در کشور صورت گرفگه است، لیکن دولت دوازدهم به صورت جد  با مس

 یرقابلیزات غبازارها  جهانی برا  تأمین تجهارتقا  کیفیت تسلیحات کشور و دسگرسی به 

 ود.ساخت در کشور مواجه خواهد ب

فاعی فیت دها  ازم را در برنامه ششم توسعه برا  ارتقا  کیدولت یازدهم زیرساخت

رانه، ها  فناوو نظامی کشور لحاظ کردن است و تأکید بر سیاست تعامل سازندن، همکار 

رتقا  را  اها  مناسبی بهراسی، زمینهسیاست خارجی مبگنی بر منطقه قو  و کاهش ایران

 است. کردنشور ایجاد کیفیت دفاعی و نظامی ک
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 تهدیدات سایبری. 2-9-1

وس ق ویرا  ایران از طریسابقه تهدیدات سایبر  از جمله اقدام علیه تأسیسات هسگه

 یبر ،ها  دفاع و حمله ساگذار  کشورها رو  توانمند چنین سرمایهنت و هماسگاکز

ع ها  دفافیتوسعه ظرت دهد که افزایش توان دفاعی کشور نیازمند تمرکز بیشگر برنشان می

 سایبر  است.

ها  تواند مگوجه تأسیسات نیروگاهی، پاایشگاهی، زیرساختتهدیدها  سایبر  می

خدمات شهر  و بسیار  از مراکز حساس کشور شود و همین امر ضرورت توجه به 

 دهد. تهدیدات سایبر  در دولت دوازدهم را افزایش می



 

 

 

 

 

 

 

 و توسعه اشتغال اقتصادی بخش دوم. برنامه

 

 1390دهه  دوم نیمه در اقتصادی اصالحات برنامه

 با هدف 

 «توسعه پایدار و اشتغال فراگیر ضدفقر»
  



 

 . مقدمه2-1

 تشی از آن دربا انباشت مگراکمی از مشکالت مواجه بود که ب 1392اقگصاد ایران در سال 

ی برخ ،طی سالیان مگماد  ریشه داشت اقگصاد  ها  ناصحیحتصمیمات نادرست و سیاست

و برخی را  دبو 1390تا  1384ها  فگی طی سالنگیجه نحوۀ هزینه کردن درآمدها  سرشار ن

در  ایران و البگه توطوه دشمنانرآمدن از رویکرد نادرست سیاست خارجی توان بنیز می

یران االمی گیر  تحریم ها  ظالمانه علیه جمهور  اسکه به شکل المللی دانستعرصه بین

توان به از جمله مشکالت اقگصاد  در ابگدا  شروع به کار دولت یازدهم میخگم شد. 

درصد،  40ها  اقگصاد  گسگردن، تورم باا  ثباتی شدید در فضا  اقگصاد ، تحریمبی

 شکالتمبدهی سنگین دولت به پیمانکاران و مواجه ساخگن نظام پیمانکار  کشور با 

زمان ویژن پز از انحالل ساالی دولت بهگسیتگگی نظم ادار  و مهمز، ابزرگ مالی

  ز منابدانه اانضباطی مالی و پولی و اسگفادن آزاشدن بینهادینهریز ، مدیریت و برنامه

صاد  د اقگ، رکود شدید اقگصاد  با رشسیسگم بانکی و بانق مرکز  در امور مالی کشور

 .ردشور اشارن کرفگن بدنه کارشناسی کو همچنین تحلیل 1391درصد  در سال  -6.8

 بند ولویتاطور طبیعی ناچار از کار کرد و بهدولت یازدهم در چنین شرایطی شروع به

مادن سائل آمسایر  با رف  حادترین مشکالت، زمینه را برا  پرداخگن بهبود تا بگواند  مسائل

 .بودرخوردار باز اولویت بااتر   ،در میان انبون مشکالت بزرگ ذکرشدن . دو مسالهنماید

 ن مقط تا آ ترین تحریمی کهترین و وسی داشگن در عمیقاولی بحران روابط خارجی و قرار

ا در رخود  اقگصاد کالن که شدید ثباتیزمانی یق کشور با آن مواجه شدن بود و دوم بی

 و   مردمی جارنرخ باا  تورم به ویژن تورم مواد خوراکی و سایر اقالم مورد نیاز زندگ

 .م باا  نرخ ارز منعکز کردن بودتالط جهش و

دادن به رف  دو مشکل فوق در برنامه اقگصاد  بنابراین دولت تدبیر و امید با اولویت

رغم شرایط ستت آغازین، توانست با اتتاذ یق سیاست اقگصاد  مشتص به خود، علی

ین توجهی در عرصه اقگصاد  دست پیدا کند. ازم به توجه است که ادسگاوردها  قابل
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 1394ها و فضا  نااطمینانی همران آن تا سال دسگاوردها در شرایطی حاصل شد که تحریم

، اقگصاد ایران با 1393ها  عمر دولت( تداوم داشت و عالون بر آن از نیمه سال )یعنی نیمه

ها  منفی قیمت نفت در چند دهه اخیر مواجه شد به نحو  که ترین شوکیکی از بزرگ

درصد کاهش پیدا کرد و درآمدها  ارز  کشور  60له چندمان بیش از قیمت نفت در فاص

 توجه روبرو نمود.و درآمدها  دولت را با افت قابل

 

 شد انجام. آنچه 2-2

 ن کرد:اشار توان به موارد زیرترین دسگاوردها  اقگصاد  دولت یازدهم، میاز جمله مهم

. داشت مهار و کنگرل تورم ا  بردولت یازدهم از بدو فعالیت خود، تاکید ویژن .1

 ورندایان اعالم کرد که تا پ دولت شروع به کار در ابگدا جمهور یزطور که رئهمان

ست کاهشی تورم بر اساس سیا روند ،رقمی خواهد کرددولت یازدهم تورم را تق

ادامه پیدا کرد  1395تا پایان سال  1392طور پایدار از نیمه سال هو ب مسگمراً ،شدناتتاذ

سط رقمی پیوست. مگوسال به جرگه کشورها  دارا  تورم تق 26ایران پز از  و

رصد د 51 تورم مواد خوراکی و آشامیدنی نیز با کاهش بیشگر  همران شد و از حدود

 .کاهش یافت 1395درصد در پایان سال  6به حدود  1392در سال 

ت جاد ثباتورم و ایاهش شدن از سو  دولت، کتاذها  اتسیاستبر اثر قیمت ارز نیز  .2

د ازن ندار اجگذاسیاست در عین حال که ،، از ثبات قابل قبولی برخوردار شددر اقگصاد

 انچن ؛روددر بهثمر در بازار ارز به تا ذخائر ارزشمند بانق مرکز  از طریق مداخله بی

تا  1392سال  هفگه منگهی به انگتابات ریاست جمهور  در خردادکه نرخ دار از 

ها  اصله سالفدرصد افزایش یافت و این در حالی بود که در  3.2، تنها 1395ان اسفندم

 درصد  را تجربه کردن بود. 200،  افزایش 1391تا  1390

کاهش شدید قیمت و  1394ها تا سال بودن تحریمرغم پابرجاعلیدورن دولت یازدهم  .3

داشگه  1395تا   1393ها  در زمینه ایجاد اشگلال طی سالقبولی قابلنفت، عملکرد 
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. میزان اشگلال ایجادشدن طی این فاصله یق رکورد برا  اقگصاد ایران تلقی است

ها  این ابعاد طی سالتداوم ایجاد اشگلال در  و (1384-1380)البگه بعد از دورن  شودمی

 ها خواهد بود.گذار موضوع محور  در سیاست آیندن

رشد  زایشتورم، در زمینه اف ایجاد اشگلال و کاهش عملکرد دولت یازدهم عالون بر .4

 1392و  1391ها  سابقه در سالبعد از رکود شدید و کم اقگصاد  نیز چشمگیر است.

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

همچنین  رجام وبا ظاهرشدن آثار اجرا  ب 1395در سال  مثبت شد و در ادامه، 1393

نرژ  تش ابها  دولت در زمینه توسعه تجارت، افزایش تولیدات در دادن برنامهنگیجه

صد در 8.5سابقه رشد تولید به عدد کم ،ها  متگل گذار  در بتشو افزایش سرمایه

ن سند به بعد است و در دور 1369. عدد  که بیشگرین رشد اقگصاد  از سال رسید

شود. یمدرصد محقق  8اولین سالی است که رشد باا   95سال ساله،  20انداز چشم

تواند یم ،پایین همران بودن است تورمتداوم چنین رشدهایی که با اشگلال باا و 

 ضعیتوکنندن بسیار  از مشکالت کنونی اقگصاد  ایران و عاملی برا  بهبود رف 

 معیشت خانوارها  ایرانی و کاهش فقر باشد.
 

 1390صالحات اقتصادی در نیمه دوم دهه برنامه ا. 2-3

، در یق سال یا در یق دورن ایجاد ندمشکالت اقگصاد ایران که به تفصیل ذکر شد

بلکه هر کدام در زمانی مگفاوت و بنا بر دایل متگلفی به وجود آمدن و طی زمان  ؛اندنشدن

اند که در بتش قبل به زمینه و دایل ایجاد برخی اشارن شد. یکی از تلییر و تحول یافگه

 یق پرداخگن به ،  گذشگه اقگصاد ایرانگذاراستیشدن در چهار دهه ستجربه ها خطا

آن و ارتباط آن با سایر مسائل است. این خطا  کنندنجادیا سازوکارمشکل بدون توجه به 

تنها راف  مسوله اصلی یی پیشنهاد شوند که نهراهکارهاشود در بسیار  موارد سب  می

آن باشد. اگر با این رویکردِ نادرست به مشکالت کنندن دیتشد تواندبلکه می ،نیست
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تواند بسیار  از مسائل هیز مسگقیم مناب  مینگیجه آن خواهد بود که تج ،شدن نگان شودذکر

قیمت ی ارزانبانکا  و مناب  بودجهمناب   قیتزرشدن را حل کند و بر این اساس بیان

شود )راهکار  که هسگه اصلی ترین راهکارهایی هسگند که معموا تجویز میسادن

حل نیست تنها رانهسیاسگی که ن ،(گذار  در سه دهه گذشگه اقگصاد ایران بودن استسیاست

ها  کلی اقگصاد مقاومگی ا  از مشکالت بعد  است. سیاستبلکه خود ایجادکنندن زنجیرن

تواند محور ها  آتی، میبه منزلة چگر  فراگیر و منسجم برا  هدایت اقگصاد کشور در سال

 وفاق و وحدت رویکرد در اعمالِ اصالحات اقگصاد  باشد.

 «اد مسائل اقگص»در بتش    نفگی با توجه به آنچهاصال  نحون مدیریت درآمدها

این  اید بهبها  اصالحی است. برا  این منظور اولین گام برا  پیگیر  سیاست مطر  شد،

یق  یش ازبها  اخیر نیز با وجود کاهش قیمت نفت، همچنان نکگه توجه داشت که در سال

باط ط  ارتبنابراین ق ؛شودمیسوم مناب  بودجه بطور مسگقیم از درآمدها  نفگی تامین 

ص رخصودآنچه  .مدت دشوار و به عبارتی ناشدنی استدرآمدها  نفگی و بودجه در میان

 سه هد  محقق شود: اصال  مدیریت درآمدها  نفگی اهمیت دارد این است که

ح ها  آتی میسر باشد و مناب  دولت برا  سطامکان مدیریت بودجه طی سال .1

 ؛کند متارج کنونی آن کفایت
 ناب نوسانات قیمت نفت و درآمدها  نفگی موج  تالطم بودجه دولت نشود و م .2

 ؛مدت برخوردار باشدپذیر  باایی در افق میانبینیدولت از درجه پیش

ود. ف  شرمین کسر  بودجه از محل پایه پولی مساله سلطه مالی دولت به معنی تأ .3

ها  پولی ر کامل از سیاستطوا  بهها  مالی و بودجهبدین معنی که سیاست

 پذیر باشد. گذار  تورم امکانتفکیق شود که از این طریق برنامه هد 

ها  کلی برنامه ششم توسعه است که به عنوان یق سند قید مهم دیگر، بند دهم سیاست

حاصل   نگان به نفت و گاز و درآمدها رییتل»چنین است: ااجراست. این بند باادسگی ازم

شدن یو دائم « اقگصاد ندنیزا  هاهیمناب  و سرما»به  یبودجه عموم نیاز منب  تأم از آن،
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درصد از مناب   30ساانه  زیاساسنامه موجود و وار ذیبا تنف یاساسنامه صندوق توسعه مل

و  یبه صندوق توسعه مل ازو خالص صادرات گ  گاز عاناتیحاصل از صادرات نفت و م

ها  پیشنهاد  برا  اصال  مدیریت سیاست «.به آن انهیواحد درصد سال 2حداقل  شیافزا

سند  10با بند  سازد و ثانیاً نشدن را برآوردسه هد  ذکرباید  درآمدها  نفگی اواً

اجرا  ها  کلی برنامه ششم توسعه سازگار باشد. تحقق این امر در چارچوب سیاست

که ذکر خواهد به شرحی  «ت برای ارائه خدمات بهترتوانمندسازی دول»ا  با عنوان بسگه

 شد امکان پذیر است.

  دولت توانمندساز» تحت عنوان ی کههایمجموعه سیاستتنها نهباید توجه داشت که 

ان اد ایری اقگصنقطه شروعی بر برنامه جام  اصالح شود،ارائه می« برا  ارائه خدمات بهگر

 تیقموف  راو شرط ازم ب این برنامهمجموعه اصالحات  یهسگه اصلبلکه این بسگه  ،است

  و رف ی است. پز از اصال  مدیریت درآمدها  نفگیاسگیو س  اصالحات ساخگار ریسا

الت مداخ اصلی تورم مزمن و شروع یق سلسله اصلی ناتراز  بودجه دولت که منشأ عامل

بط ها  مرتبتش وایر بازارها توان به انجام اصالحاتی در سدولت در اقگصاد ایران است، می

 مبادرت ورزید.

 

 سازی دولت برای ارائه خدمت بهتر. توانمند2-3-1

تالطم  ا  بودن کهبه گونه 1380نوع مدیریت درآمدها  نفگی دولت در نیمه دوم دهه 

و انگقال  یعمران  ها گذارهیسرما  دولت، عدم ثبات اقگصاد کالن، ناکارآمد  بودجه

است. دولت ایجاد شدن مند از نفت بهرن  هابتش یبه تمام ینفگ  شوک درآمدها میمسگق

 و دیتول زانینفت و م متیق ریو هموارن تحت تاث اشدنببرخوردار  یاز ثبات نسباگر 

باعث عامل  نیبلندمدت عمل کند و هم  زیربا برنامه تواندینم ،صادرات نفت کشور باشد

بودجه ساانه دولت با   مندسازبه قاعدن 1«یمال  قاعدن». شودیدر کشور م یثباتیبروز ب

                                                           
1. Fiscal Rule 
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 تیریمدمحور اصلی برنامه  و شودیمدت و بلندمدت بودجه گفگه مانیم  هد  پایدارساز

ی و بهبود توان مدیریگی و کارشناسی دولت برا  ارائه خدمات بهگر و نفگ  درآمدهاصحیح 

 ه کشور است.تر به تمامی ایرانیان در تمامی پهنبا کیفیت

 

 ینفت یدرآمدهاصحیح  تیریو مد یقاعده مالهای سیاست. 2-3-1-1

 نیمشتص ب  درآمدها به صورت درصد در آن که ینفگ  درآمدها میتقس یفعل ۀقاعد

سانات از نو یناش  هاشوک ،شودیم  ینفت توز یو شرکت ململی بودجه، صندوق توسعه 

ها را تحت آن ةهمو  کردنمنگقل  میها به صورت مسگقبتش یمبه تمارا  ینفگ  درآمدها

 وولت، نفت هر سه بتش دسطح درآمد  ،باشد نییپاکه  ینفگ  . درآمدهادهدیقرار م ریتأث

 شیافزا رودیباا م ینفگ  که درآمدها یطیو در شرا ابدییکاهش م یمل توسعه صندوق

شدن  یشدن، نحعالون بر موارد گفگه. افگداتفاق میحد متارج در هر سه بتش ازشیب

 میطور مسگقکه به رساندیرا م  یآس نیشگریب  به قشر ،آن بردن نوساناتنیببودجه بدون از

    براخالء درآمدی و ایجاد نفگ  رآمدها. کاهش دشوندیمند مدولت بهرن  از بودجه

 .شودیمحز  شگریب یمانند بودجه عمران یدولگ  ها گذارهیدر بتش سرما البگه ،دولت

 تیریمد نهیمناس  در زم  هااستیو س ریو اتتاذ تداب یفعل تیدر وضع  بازنگر

 .شودبر اقگصاد کشور  یاثرات نیچن شیدایمان  پ دتوانیم ینفگ  درآمدها

شود اساس این برنامه، میزان ارز حاصل از صادرات نفت که به بودجه دولت وارد میبر

دولت و شرکت  ةبودجدر سهم   سازثباتشود و فت تعیین میفارغ از نوسانات قیمت ن

عامل نااطمینانی و عدم قطعیت مهم از بودجه یق در نگیجه  و گیردانجام مینفت  یمل

دولت بگواند با ضری  اطمینان که  کندفراهم می را امکان این اقدام حذ  خواهد شد. این

ها خاطر عدم قطعیته و مان  از آن شود که بباایی از ابگدا  سال بودجه را به اجرا درآورد 

ایجاد شود. البگه و تشدید مجدد تورم اخگالل ویژن در نظام بانکی اقگصاد کشور و به در

ها  دیگر  نظیر مالیات و سایر درآمدها برا  عدم قطعیت در درون سال ممکن است منشأ

ر سایر اجزا  درآمد  گیتواند نوسانهمچنان وجود داشگه باشد که اوراق اسالمی می
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 دولت باشد.

با  ست کهاها توسط دولت یکی دیگر از ارکان این برنامه ممنوعیت اسگقراض از بانق

از  موارسهمند  از ابزار اوراق اسالمی برا  تثبیت سهم دولت از مناب  نفگی و بهرن

ست ن سیاشود. اجرا  ایها  اجرا  آن نیز فراهم میزمینه ،مدت بودجهنوسانات کوتان

کند و از نه میها  کلی اقگصاد مقاومگی را در نظام مالی کشور نهادییکی از ارکان سیاست

زا درون اوم وساز  بودجه در برابر نوسانات بیرونی قیمت نفت، اقگصاد را مقطریق مقاوم

 .سازدمی

 

 و کارشناسی دولت  بهبود توان مدیریتی. 2-3-1-2

ی طلت نیز بودجه دولت ازم است توان کارشناسی و مدیریگی دودر ساز  عالون بر ثبات

گل  یل متچراکه طی یق دهه گذشگه به دا ؛طور  قابل توجه ارتقا یابدها  آتی بهسال

ن امر، . یکی از مصادیق ایاستکردن افول  به شدتتوان کارشناسی و مدیریگی دولت 

ها  گگانکه نقش بازو  کارشناسی سایر دساست کشور  برنامه و بودجهسازمان انحالل 

از  ها  متگل جذب مگتصصان، کارشناسان و مدیران در زمینه .کرداقگصاد  را ایفا می

گیجه ها  دولت و در نها  دولت برا  افزایش کارایی وظای  و سیاستترین برنامهاصلی

 کیفیت و کمیت خدمات دولگی است.

 گسگرش رویکرد خرید خدمت در در این زمینهدولت ها  یکی دیگر از برنامه

ر د زیرا ن یبتش خصوص ها  مبگنی بر بودجه عمومی است که از این طریقفعالیت

 شیزاخود را اف یخدمات عموم ییکند و کارا ریها درگحوزن نیا  هاتیفعال تیریمد

 دهد.

 

 )اصالح نقش صندوق توسعه ملی(  آفریناشتغالتبدیل ثروت نفت به سرمایه . 2-3-1-3

ملی در چارچوب رویکرد پیشنهاد  و با تلییر نام به صندوق ثروت ملی، به صندوق توسعه 
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نقش  رشود. تلییتبدیل می خارجینهاد  مهم برا  توسعه بتش خصوصی و جذب سرمایه

ی و بتش خصوص یخارج هیجذب سرما  به اهرم برا میمسگق نیمأاز ت یصندوق توسعه مل

کارگیر  سرمایه بتش خصوصی در تجهیز هباعث خواهد شد که جذابیت برا  ب

تر به کشور ها افزایش یافگه و از طر  دیگر سرمایه خارجی نیز با ریسق کمزیرساخت

هایی وارد دیگر مربوط به کارکرد صندوق آن است که باید در فعالیتمهم وارد شود. وجه 

 رقابت را از کارکرد مالی خود کس  کند.عار  و قابلشود که بگواند سود مگ

  گذارهیراهکارِ سرما زیکشور ن  هارساختیو ز یعمران  ها گذارهیسرما  برا

  گذارهیسرما نیصندوق توسعه، دولت و بانق در نظر گرفگه شدن است. ا نیمشگرک ب

 در هیکردن سرمابه روش اهرم تواندیآن، دولت م قیاست که از طر یزمیمشگرک مکان

از عناصر مهم در رشد  یکی .ردیبگکمق  یاز بتش خصوص یعمران  هاپروژن

 ، رجه جابود مقایسه بادر  ریاخ ها است که در سال یبودجه عمران ،کشور ها رساختیز

 ینعمرا تماممهین ها پروژن  داشگه است. حجم باا  شگریتر و نوسان بکم یحجم نسب

 .دارد هارساختیمترب بر ز ریثأبتش از بودجه ت نینوسانات فراوان ا دهدینشان م

 یعمران یرساخگیز  هادر پروژن  گذارهیبه سرمادر حال حاضر  یبتش خصوص

به  توانیها نمو از آن سگندین یانگفاع یعمران  هااز پروژن  اریبس زیرا ،ندارد یلیتما

 شتازگبو سودآور هسگند  یانگفاع  که تا حد زین یبرخ افت،یدست  یمناسب  سودآور

 ییااب سقیاز ر یعمران  هااز پروژن یکه برخنیا گرید لیندارند. دل یکاف هیسرما

 خارج است. یبرخوردار هسگند که از توان بتش خصوص

سعه و تو صندوقدولت،  مشگرک  گذارهیسرما  برا شدن در این برنامهتهیهچارچوب 

ی مشارکت بتش خصوص  برا یعمران  هاجذاب پروژن  هابسگه جادیبانق در جهت ا

ی مال نیمأکار تسازوها  عمرانی یعنی ترین عوامل ضع  بودجهتواند یکی از محور می

 .مایدیفا نها را بهبود ببتشد و در جهت توسعه و آبادنی کشور نقشی بسیار کلید  اآن

 

 صیانت از کاهش تورم. 2-3-1-4
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دو  ظ تورمتوان در عرصه تجربه جهانی پیدا کرد که توانسگه باشد با حفنمیکشور  را 

 ها شاخص جمله از . تورمندرقمی به رشد اقگصاد  پایدار و بیکار  پایین دست پیدا ک

 به جامعه دافرا برا  اقگصاد ، رشد نرخ مانند هاییشاخص خال  بر که است کالن اقگصاد

ان افع  هاتفعالی و مردم رفان سطح با مسگقیمی ارتباط و مسگقیم ملموس بودن طور

قق را  تحبماعی گذار سرمایه اجگو لذا از این ظرفیت برخوردار است که پایه دارد  اقگصاد

ت عالیبر ف ت،یاز عدم قطع ی. نوسانات نرخ تورم به عنوان شاخصرشد اقگصاد  باشد

 بینیپیش خ تورم موج  کاهش قدرتها  اقگصاد  تأثیر دارد. افزایش نوسانات نربنگان

 شود.می آیندن به نسبت نااطمینانی افزایش و اقگصاد  فعاان توسط آیندن تورم نرخ

 بزرگ برا  اقگصادورد ادسگدسگاوردها  گذشگه یق گیر تورم طی سالکاهش چشم

 رفیات شگپذیرکردن اقگصاد کالن، اثربینیشود که تحقق آن به دلیل پیشکشور تلقی می

 هتواند بمی گذار  و دسگیابی به رشد باا  اقگصاد  خواهد داشت. عواملی کهبر سرمایه

 کسر  نشدنمهار ،صورت بالقون تهدید  برا  بازگشت سیسگماتیق تورم عمل کند

 مشکالت نظام بانکی از طر  دیگر است.نشدن بودجه از یق طر  و حل

پذیرکردن بینیبرا  ایجاد ثبات و پیش 1-1-3-2برنامه ارائه شدن در بند با اجرا  

بودجه، تهدید بودجه برطر  خواهد شد. با اجرا  برنامه اصال  نظام بانکی و تحت کنگرل 

، ذکر خواهد شد 1-2-3-2در بند درآوردن اثرات پولی عملکرد نظام بانکی، به شرحی که 

رقمی را تثبیت تقدسگاورد تورم توان شود و میفراهم مینیز گذار  تورم امکان هد 

نسبت به اصال   تواند مسگقالً . بانق مرکز  بر اساس اصالحات ذکرشدن مینمود

له سلطه مالی، بدون رف  مسأ گذار  تورم اقدام نماید.و هد  ها  پولیسیاست

نه میزان متارج جار  و تصمیمات دولت در زمی هگذار  پولی در انفعال قرار داشگسیاست

توان با رف  که میدر حالی ؛ندانکردل  پایه پولی را تعیین میاجزاء متگ و عمرانی

 از طریق الزام دولت به پایبند  به یق قاعدن مالی شفا ، نادرست ها هیروسازوکارها و 
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را در موض    بانق مرکزاز نظر کارکرد  )و نه قانونی( را مگوق  کرد و  یسلطه مال

 قرار داد. یلپو استیس  و اجرا  ریگمیاسگقالل در تصم

 

 مین مالی تولید و اشتغال. تأ2-3-2

ار  ش بیکها  جد  ایجاد اشگلال و کاهتأمین مالی تولید و اشگلال که یکی از ضرورت

   اصال  نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه است.است، خود شامل دو برنامه

 

 اصالح نظام بانکی. 2-3-2-1

اخیر  ند دهةچمحور است. نظام بانکی طی اقگصاد  بانقمین مالی اقگصاد ایران از نظر تأ

، گذاران بودنگر مالی، موظ  به حفظ ارزش سپردنرغم آنکه در ایفا  نقش واسطهعلی

ه ب ود راهایی از مناب  خا ، بتشا  و غیربودجهطور مسگمر طی احکام متگل  بودجههب

طور هکه ب دادنبه امور  اخگصاص میاز تورم تر هایی به مرات  کمصورت تکلیفی و با نرخ

 عمالً وها دادن شدن اند. بتشی از این مناب  به دولتکامل یا ناقص، بدون بازگشت بودن

یدا پهایی اخگصاص ها و بنگانا  داشگه و بتشی نیز به فعالیتکارکرد سیاسی و بودجه

کردن یت ایجاد نما  برا  بازگشها  دسگور ، انگیزنکردن که بازهم به دلیل نرخمی

 است.

ر ددینگی   نقبا رشد بسیار باا ،حجم پول در اخگیار نظام بانکی با منشا بانق مرکز 

دن رد آمشدت افزایش پیدا کرد و از طر  دیگر با وا به دورن وفور درآمدها  نفگی،

، از 1386نسبت مطالبات غیرجار  در سال  شوک کاهش دسگور  نرخ سود بانکی، عمالً 

ا  . واحدهگیر  بحران نهفگه در نظام بانکی بوددرصد عبور کرد که نشانه شکل 20مرز 

ال   در سبا بروز بحران بزرگ ارز شرایطی از عملکرد نظام بانکی وتولید  در چنین 

را  بیدکنندن ها مواجه شدند که این خود عاملی تشد، با افزایش شدید هزینه1391و  1390

 تعمیق مشکالت نظام بانکی شد. تثبیت شرایط مطالبات معوق و 

 1380ها  نیمه دوم دهه موسسات زیاد  بدون اخذ مجوز از بانق مرکز  طی سال
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 شروع به فعالیت کردند که به عاملی مهم در تتری  نظام بانکی کشور تبدیل شدند.

 امل آنکجرا  دولت یازدهم برنامه عملیاتی را برا  اصال  نظام بانکی تهیه کرد که ا

 شه راهینقد. یل بروز مشکالت مالی دولت تحت تاثیر کاهش قیمت نفت به تعویق افگابه دل

ا  شدن و نیز محوره، با توجه به معضالت شناساییاین برنامه اصال  نظام بانکیدر 

امل، شاست. این نقشه ران  شدنشدن اصالحات، برا  هر یق از معضالت طراحی تعری 

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

 است: مقدماتی مبگنی بر پنج محور اصلی

 ؛قویت نقش نظارتی بانق مرکز ت .1
 ؛گذار  پولیسیاست .2
 ؛وکار بانکیبهبود محیط کس  .3

 ؛انضباط مالی دولت .4
. 2 د،بهبود وضعیت جریان نق. 1: با سه هد  کهها دهی بانقافزایش قدرت وام .5

 شدن است.افزایش پوشش ریسق طراحی. 3ها و کاهش انجماد دارایی

 طور مشتصشدن در نظام بانکی، بهمدت شناساییاین برنامه بر اساس معضالت میان

. 2 ،جریان نقد. 1: پیوسگه است که جهت تتفی  چهار معضلهمشامل چهار برنامه به

 شدن است. ها ارائهت غیرجار  بانقمطالبا. 4 ها وافت سرمایه بانق. 3ها  دولت، بدهی

کی ظام بانها  دولت به نیکی از محورها  برنامه اصال  نظام بانکی تلییر ساخگار بدهی

یل اق تبدطور کامل به اوره ها  دولت به نظام بانکی به تدریج بکه بدهیطور هاست ب

ن شود و از ایرفگه میکار گ هها با بانق مرکز  بشود. این اوراق در تنظیم رابطه بانقمی

 شود.طریق برا  بانق مرکز  در جهت اعمال هد  بر رشد نقدینگی ابزار فراهم می

که مبگنی بر اصالحات ساخگار  و نهاد  است، با هد  نیل به  اصالحات بنیادین

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

 

 توسعه بازار سرمایه . 2-3-2-2

ها  الن طی سایرا محوربودن اقگصادنقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توجه به بانق

  رابناب  م نیرا در تام  شگریبار بگذشگه بسیار محدود بودن و ضرور  است این بازار 

 ولتدست قطعی لذا، سیابزرگ، به دوش بکشد.   هادر بنگان ژنیبه و ، گذارهیسرما

 ت. لّی اسصاد مآفرینی مرثرتر در روند توسعه اقگ، تقویت این نهاد به منظور نقشدوازدهم

نگان ب یتعداد کم  یگذشگه نصها  دههشدن در اعطا یبانک التیاز تسه یبتش مهم

دود از مناب  مح  مندکوچق و مگوسط امکان بهرن  هابنگان جهیبزرگ شدن است و در نگ

ط کوچق و مگوس  هادر بنگان راشگلال کشو اصلیاند. بتش کشور را نداشگه ینظام بانک

 ند ار  هلبیم و اقگصاد کالن  هایثباتیرا از ب  یآس نیشگریها ببنگان نیمگمرکز است و ا

 ریازم است مس و اندمگحمل شدن 90ها  ابگدا  دهه و سال 80در نیمه دوم دهه 

ا در رکوچق و مگوسط   هاکه توسعه و رشد بنگان شدا  باگونهها  اصالحی بهسیاست

ید و الی تولبرنامه تامین م یاصل  هااز مولفه گرید یکیاساس  نیداشگه باشد. بر ا یپ

 و هاکوچق و مگوسط توسط بانق  هانبنگا یمال نیدر خصوص تام  ریگجهت ،اشگلال

 .از آن منب  است یمال نیو تام هیبزرگ به سمت بازار سرما  هابنگان تهدای

ر دایی ها  کاهایی برا  توسعه بیشگر بازار اوراق بهادار و بورسمجموعه سیاست

ها  دولت است. مجموعه سیاست شدنچارچوب برنامه اصالحات اقگصاد  حاضر، تهیه 

ایه، یل سرمر تشکدبرا  توسعه بازار سرمایه با رویکرد تحقق اهدا  تقویت نقش بازار اولیه 

ار، اق بهادگذار  خارجی در بازار اوربازار اوراق بهادار دولگی، جذب سرمایهگسگرش 

 ز طریقاصاد  ها  اقگمین مالی بنگانین مالی مبگنی بر کاا، کمق به تأافزایش نقش تأم

نیازها   دادن کلیةششدادن به ابزارها و نهادها  تامین مالی به منظور پواوراق بهادار و تنوع

 اند.پذیر طراحی شدنها  سرمایهو شرکتگذاران سرمایه
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 افزایش اشتغال با بهبود کیفیت زندگی. 2-3-3

قا  ضمن ارت جویی در مصر  انرژ شهرها و صرفهتوجه آلودگی هوا  کالنکاهش قابل

صلی ااین برنامه شامل دو محور تواند باعث ایجاد اشگلال شود. کیفیت زندگی می

با هد   «جویی انرژ صرفه»است. برنامه  «بازار انرژ اصال  »و  «جویی انرژ صرفه»

آید. خلی انرژ  به اجرا در میکاهش معادل یق میلیون بشکه نفت خام از مصر  دا

لگو  اگذار خارجی، اساس این برنامه و با محوریت بتش خصوصی و مشارکت سرمایهبر

  نفت خام صر جویی شدن در قال شهر  مگحول شدن و انرژ  صرفهحمل و نقل درون

 زایی وشگلالشود. برنامه ذکرشدن از ظرفیت باایی برا  اگذار میبازپرداخت به سرمایه

 فزایش رشد اقگصاد  برخوردار است.ا

نجر کل م  وربهرن ایبتش  دیتول شیبگواند به افزاا  که گونهاصال  بازار انرژ  به

در  مهمی ب  حاصل از آن نقشدر اقگصاد ایران که تولید و صادرات انرژ  و منا ،شود

بطه د. راکند، بر رو  رشد اقگصاد  تاثیر مسگقیم دارها  متگل  ایفا میعملکرد بتش

ا  که این گونه هب ،شوداصال  می در این برنامهها  بتش انرژ  مالی دولت و شرکت

وصی قانون اساسی، به بتش خص 44ها  کلی اصل ها بگوانند در چارچوب سیاستشرکت

  اگذار و از سودآور  مناس  برخوردار شوند. و

 

 )اشتغال درآمدآفرین( داریاصالح محیط کسب و کار و نظام بنگاه. 2-3-4

تعداد  1980-1989ها  سال در بازن ،دهدبررسی تحوات رشد اقگصاد  در جهان نشان می

کردن روند  افزایشی در و با طی نکشور بود 38کشورها  با رشد باا  چهار درصد 

در نیز کشور شدن است. کشورها  بیشگر   80، این تعداد بالغ بر 2000-2014ها  سال

درصد را تجربه  6رشدها  باا   1989تا  1980ها  نسبت به سال 2014تا  2000ها  سال

کردند. تکثر کشورها  با رشدها  باا و مسگمر به همران جلرافیا  گسگردن و تنوع 

اد  زیاد این کشورها مبین این نکگه کلید  است که دسگیابی به رشدها  باا  اقگص
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دار شدن تر  نسبت به گذشگه برخوراقگصاد ، به مانند حل مساله تورم، از قواعد روشن

کمق کردن است تا بگوانند با رسیدن به رشدها  باا، سطح  است و همین امر به کشورها

افزایش دهند. مطالعه تجربه کشورها  متگل  نشان رفان اقگصاد  شهروندان خود را 

 یدار قابل شناسایی است:دهد دو عامل اصلی برا  دسگیابی به رشدها  اقگصاد  باا و پامی

 ؛برونگرایی .1

 .توسعه بتش خصوصی .2
ت ا  بلندمدتوان کشور  را یافت که در دورندهد نمیشدن نشان میها  انجامبررسی

د بودن اقگصالگیگرایی اقگصاد  یا دواما این مهم با درون ،باشدرشد اقگصاد  باا داشگه 

گلال و اش دیتول شیافزا ها در زمینهترین برنامهیکی از مهم نیبنابرا ؛حاصل شدن باشد

 و« یوصتوسعه بتش خص»  با اسگفادن از دو اسگراتژ  ورو بهرن  گذارهیسرما شیافزا

 است.  «ییگرابرون»

  

 بخش خصوصی. توسعه 2-3-4-1

ه رشد ب انریاقگصاد ا یابیالزامات دسگ نیرتاز جمله مهم یرف  موان  توسعه بتش خصوص

 : رار محودر چهدر این برنامه  یاست. موان  توسعه بتش خصوص داریباا و پا  اقگصاد

 ؛کاروکس  طیمح تیوضع .1

از   دینظامات جد  ریگو شکل 80شدن در دهه انجام  ها سازیصوصخ .2

 ؛ دارنبنگا
 ؛یررسمیگسگرش بتش غ .3

 ؛کشور ینظام حقوقها  ضع  .4
 طیبا اصال  مح برنامه نیا ایی برا  رف  هر یق طراحی شدن است.هو راهکارشدن  تحلیل

از رقابت در  ییبه سطح باا یابیکه دسگ کندمی میترس یچارچوب  دارکس  و نظام بنگان

 ریتحت تاث زا که اواً اقگصاد برون قیاز  رانیو اقگصاد ا آوردیمتگل  را فراهم م  بازارها

از درون بنگان،   سازمیبا تصم هآن ن  اقگصاد  هاتیفعال اًیاست و ثان یرونیب  هاشوک
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زا، با مشارکت اقگصاد درون قیبه  شود،یادارن م یبلکه توسط مداخالت و مصوبات دولگ

ها  امر کامالً با سیاست یابد و اینمیسوق  یساخگار رقابگ قیو در  یفعال بتش خصوص

 کلی اقگصاد مقاومگی سازگار است.

 خرد و ها  در مقیاساقگصاد ایران از تعداد محدود  بنگان بزرگ و انبوهی از بنگان 

در  ،شودها  بزرگ ایجاد میبتش اصلی درآمد در بنگانکوچق تشکیل شدن است. 

و این د عدم ارتباط میان ها  خرد و کوچق است.که بتش اصلی اشگلال در بنگان حالی

قرا از ف دسگه بنگان باعث شدن است که سطح درآمد شاغالن مطلوب نباشد و بتش بزرگی

رصت قانون اساسی ف 44ها  کلی اصل را شاغالن تشکیل دهند. پز از ابالغ سیاست

ین اجرا  ااما نحون  ؛ها در اقگصاد ایران فراهم شدمناسبی برا  اصال  ساخگار بنگان

ها  ترین بنگانظر را نقض کرد و باعث شد که مهمنها  مدگیر جهت ها عمدتاًسیاست

ها  رکتشها  بزرگ هسگند از هویت قبلی خود به عنوان اقگصاد  کشور که همان بنگان

 نند وکها  حاکمیگی غیردولگی پیدا دولگی جدا شدن و هویگی جدید تحت عنوان شرکت

و به  ر شدنبتش خصوصی و سازوکارها  اقگصاد  دورت در مقایسه با حالت قبل، از عمالً

 .شوند ترسیاست و ناکارایی نزدیق

تاذ ار اتا  برخوردار است، در کناینق که تحقق رشد اقگصاد  باا از اهمیت ویژن

ها  مایهور  باا از سربردار  با بهرنگذار ، بهرنها  ازم برا  افزایش سرمایهسیاست

بردار  از نایجاد تلییرات مورد نیاز برا  بهبود بهر و زیاد استموجود دارا  اهمیت 

 کند.دولگی ضرورت زیاد  پیدا میها  مگعلق به نهادها  عمومی غیربنگان

ها  عمومی غیردولگی، شامل نهادها  نظامی که باز تعری  نقش و ماموریت بنگان

آوردن به منظور فراهم ،ها  غیرنظامی عمومی غیردولگیفعالیت اقگصاد  دارند و بنگان

ها و رقابت برا  بتش خصوصی از یق طر  و تبعیت از سیاستمحیط مناس  و قابل

پیدا   اهمیت زیاد ،در همین چارچوب ،ها  صنعگی کشور از طر  دیگراسگراتژ 
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ها  تحت مالکیت یا مدیریت شدن در قال  رد دیون و بنگانها  واگذارکند. شرکتمی

 ساز  واقعی حرکت کنند.مسیر اصال  ساخگار و خصوصی دولت نیز باید در

قعی را بتش خصوصی وابه غیر گونه واگذار  دولت یازدهم از ابگدا  فعالیت، هی 

کار در وس کانجام ندادن است. همچنین، با تاکید دولت بر صیانت از کاهش تورم، محیط 

 است. کردنکنندن از این آرامش حرکت مند  مصر جهت آرامش و بهرن

 

 گیریم(مان را پس میهای)شغل برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه. 2-3-4-2

 ، الدیهشگاد م  دهه  از ابگدا ژنیگذشگه به و ةدهدر چند   اقگصاد  رشد باابه  یابیدسگ

اقل حد ، دقگصاا داریبا رشد باا و پا  همران بودن است و کشورها  اقگصاد ییگرابا برون

 ناب  واند تا از مکردن یاند و سعگرفگه شیرا در پ ییگرابرون  هااستیس ،ییهاندر دور

ر ود دو بهب  به تکنولوژ یدسگرس ، وربهرن شیدر جهت افزا یاقگصاد جهان  هافرصت

 مند شوند.بهرن  اقگصاد ۀادارقواعد 

زایی و روندو محور اساسی شکل گرفگه است: د نیز برها  کلی اقگصاد مقاومگی سیاست

 اتی باگرایی وارداول، برون :تواند تجلی پیدا کندگرایی به دو شکل میگرایی. برونبرون

نی بر گرایی مبگدوم، برون ؛تمرکز بر افزایش فروش نفت و افزایش واردات مبگنی بر آن

 کل دومشضداشگلال بودن و افزایش صادرات غیرنفگی با ارزش افزودن باا. شکل اول 

 د.دار نظردوم را مد گرایی نوعها  کلی اقگصاد مقاومگی برونزا است. سیاستاشگلال

صاد کشور با نشان می دهد که اقگ 1380ها  نیمه دوم دهه آمار عملکرد اقگصاد طی سال

 قگصاد ارشد  است که عمالً  علت همینبه گرایی از نوع اول رفگه و شدت به کام برون

 برنامه. است رفگن تعداد بسیار زیاد  از مشاغل صنعگی شدندستکشور باعث از

ن رفگه بنا شددستها  ازگیر  شللپزبر پایه باز دولت دوازدهمگرایی ها  برونسیاست

 است.

طراحی  ،ها  اصلی اقگصاد ایران در جهت افزایش رشد اقگصاد یکی از اولویت

بنابراین یکی از  ؛ی استالمللنیاز مناب  ب  برداربهرن  شدن برا یرباثبات و تع یچارچوب
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هایی که در برنامه اصالحات اقگصاد  حاضر برا  دسگیابی به رشدها  باا و اسگراتژ 

پایدار مورد تاکید قرار گرفگه و یکی از محورها  اصلی سند اقگصاد مقاومگی است، 

این  .ناب  و دسگرسی به بازارها  جدید استگرایی و تعامل با جهان برا  جذب مبرون

گرا تبدیل کند گرا به یق اقگصاد بروناز یق اقگصاد درون را تواند اقگصاد ایرانبرنامه می

این برنامه ا  خواهد داشت. آفرینی قابل توجهی در سطح اقگصاد جهانی و منطقهکه نقش

 محور زیر است: 4شامل 

 ؛متگل  و انگتاب شرکا  تجار  پایدارترسیم نقشه تعامل با کشورها   .1

 ؛ها  تجار  و تسهیل در تجارتاصال  سیاست .2
 ؛حضور در زنجیرن ارزش تولید جهانی .3
 .جویی انرژ گذار  خارجی با محوریت صرفهجذب سرمایه .4

زرگ صاد باقگ پنجاقگصادها  چین، هند، ژاپن و اندونز  طی دو دهه آیندن در جرگه 

ولید تنجیرن گرایی با محوریت مشارکت در زلذا جلرافیا  برون ؛دنیا قرار خواهند گرفت

شورها  به اضافه ک ،کشورها  ذکرشدن ها  بزرگبنگانبا از طریق همکار  گرا صادرات

وجه ابل تگرا که با افزایش قتواند به تحقق رشد اقگصاد  صادراتمی ،منگت  اروپایی

ها  تواند اسگانمینیز ا  گرایی منطقهکمق موثر کند. برون ،اشگلال همران خواهد بود

ها  اموریتمعیین ها هسگند به رفان مطلوب برساند. تترینمرز  کشور را که اتفاقا از محروم

ز ها  مرز  در توسعه تبادل با کشورها  همجوار و نیمحور  مشتص برا  اسگان

، یرانتصال امشارکت در برقرار  ارتباطات شرق با غرب و شمال با جنوب با نقطه ا

کل گزین شا جایها  محروم مرز  را تسهیل کند و نظام مبادله سالم رتواند توسعه اسگانمی

 .نمایدآزاردهندن موجود قاچاق کاا 

 

 ای(ای )عدالت منطقههای منطقهبهبود عدم توازن. 2-3-5

گذار  ایران کشور  با اقلیم گسگردن و تنوع باا  فرهنگی است. ادارن مگمرکز و سیاست
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ها، اثربتشی ها  فراگیر برا  این حد از تفاوت میان اسگانمرکز  و ابالغ بتشنامه

با  ها  متگل  کشور بعضاًدهد. مسائل اسگانتوجهی کاهش میها را به میزان قابلسیاست

ا  ند. تفکیق کشور به پنج منطقه نسبگا همگن و تعیین وزرا  منطقهایکدیگر بسیار مگفاوت

ها  هر منطقه، این امکان را جایی مگناوب مرکز اسگقرار در اسگانهتشکیالت و جاب با حداقل

کند که انعطا  ازم در جهت انطباق با شرایط مگفاوت هر منطقه بگواند شکل فراهم می

 بگیرد.

 ز مناطقیق ا جمهور برا  هریزتواند با تعیین دسگیاران ویژن رئاجرا  این برنامه می

یریگی گیر  نظام مداز آن، ترتیبات قانونی ازم فراهم شود. با شکل آغاز شود تا پز

ا  بر ،یها  کلی اقگصاد مقاومگشود که در راسگا  سیاستجدید، این امکان فراهم می

  تعری ها  مشتص و مگمایزماموریت ،ها  آن اسگانها مبگنی بر مزیتهریق از اسگان

شدن قرار ها  تعیینر خدمت تحقق ماموریتها دشود و نهادها  اسگانی شامل دانشگان

  کس  زن براانگی ها در راسگا  ایجادهزینه اسگان-گیرند. مگناس  با این شرایط نظام درآمد

سعه ن، توآدرآمدها  محلی و برقرار  ارتباط ملموس میان درآمدها  مالیاتی و مصار  

 کند.پیدا می

 
 )عدالت درآمدی( های کاهش فقرسیاست. 2-3-6

 ه رشداجماعی در میان اقگصاددانان در دو دهه گذشگه به وجود آمدن است که اگرچ

ها برا  است دولت ضرور اقگصاد  شرط ازم کاهش فقر است، شرط کافی نیست و 

. بر مایندنها  حمایگی مناسبی طراحی و اجرا پذیر  خانوارها  فقیر برنامهکاهش آسی 

ر فرایند دوانند یز بگمین شود تا آنان نخانوارها  فقیر تأ ا یازها  پایهاین اساس باید سبد ن

 از آن رفقیهایی که خانوارها  در بتشنیز باید رشد و توسعه شرکت جویند. شدت رشد 

ت اس مدتبر و بلندزمان ،شوند بیشگر باشد و در نهایت از آنجایی که فرایند رشدمنگف  می

 رترینها  عمومی به منظور افزایش مصر  فقیمدت پرداختمدت و کوتانباید در میان

 خانوارها ارائه شود.



های فرهنگیبرنامه  

 
 

 

نیاز به دسگرسی به فقرا دارد. این دسگرسی تا  ،نمودن این طر  برا  کاهش فقراجرا

از  آموزش ابگدایی سراسر  که گسگرن بزرگی کردن درتواند از طریق هزینهحد  می

اند باعث شدننیز به دست آید. مناب  محدود دولگی  ،گیردمیاز جمله فقرا را دربر جامعه

باشد.  - خانوارها یا افراد فقیر -« ها  هد گرون»ها بیشگر در راسگا  تمرکز مناب  بر تالش

 است. 2گیر این موضوع در ادبیات اقگصاد فقر معرو  به هد 

لمی و عها بحث در محیط با وجود سال ،گه استاقگصاد ایران انجام گرفتاکنون در آنچه 

گیر  بودن ها  حمایگی از خانوارها، در عمل بدون هد روش بارنگذار  درسیاست

ها ز دههگیر  خانوارها  نیازمند همچنان پز ااست. بدین ترتی  بحث شناسایی و هد 

 ارها از ابزترین نف  اسگفادن نشدن باقی ماندن است. مهمتالش و کوشش موضوعی حل

رنامه بودجه بداشگن بودجه یا کاهش نگانگیر  افزایش کارایی برنامه حمایگی با ثابتهد 

گیر ، ها  برنامه حمایگی بدون هد ترین ناکاراییبدون کاهش کارایی آن است. مهم

 ست. نامه اف  برمند  )ناازم( افراد غیرفقیر از منامند  ناکافی افراد فقیر و بهرنبهرن

حی ر طرای که به منظور انگقال درآمد به خانننوارها  فقیننیهابسیار  از سیاست

ل کس  از مح غالباًخانننوارها  فقیننر . شوند از هدفمننند  مناس  برخوردار نیسگندمی

کنند بیشگرین بگیر  در بتش خصوصی امرار معاش میدرآمد از مشاغل مزد و حقوق

  بگیران بتش عمومی است. هنر چند غالو حقوقها  حمایگی به مزد توجه سیاست

سگمزد دسطح  خاننوارها  فقیر شاغل هسگند اما شلل دائمی ندارند. توجه صر  به افزایش

و  شودمید اما مان  از اشگلال جدی ؛و حفظ دسگور  شلل شاید فرد شاغل را منگف  کند

 برد.یا از بین می دهدمیوقت را نیز کاهش ها  پارنشلل

 ،کنددسگیابی به رشد باا  اقگصاد  به افزایش سطح درآمد در کل اقگصاد کمق می

درآمد در چارچوب نظام موجود توزی  درآمد ها  کممند  گرونکه بهرن امّا در صورتی

                                                           
2 targeting 
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لذا ضرور  است  ؛درآمد بسیار ک ند خواهد بودصورت گیرد، فرایند بهبود وضعیت قشر کم

ها  شود، برنامها  که منجر به رشد بااتر اقگصاد  میتوسعه ها همزمان با اجرا  سیاست

 ها  فقیر به اجرا در آید.ا ( به منظور بهبود شرایط زندگی گرونحمایگی )و نه یارانه

میلیون  10دگی ا  به منظور بهبود شرایط زندر همین راسگا، در دولت دوازدهم، برنامه

شتص حلة مگرفگه است. این برنامه طی سه مر درآمدترین جمعیت کشور مورد نظر قرارکم

چارچوب قانون  و در 1396زمانی به اجرا در خواهد آمد. در مرحلة اول که از ابگدا  سال 

ازمان س)رن( و   امداد امام خمینیمدجویان کمیگه  شود، میزان مقرربودجه سال اجرا می

برابر(  4.5یش از خانوارها  چهار نفر بتوجهی )به عنوان مثال برا  بهزیسگی به میزان قابل

 شدن در سالمالکار انجام شدن است(. در مرحلة دوم، مقادیر اع کند )اینافزایش پیدا می

تعیین و اعالم  1397، به عنوان مبنا  اسگاندارد زندگی همه شهروندان ایرانی در سال 1396

ن ذکرشد دریافت مقرر  شود. بر این اساس، هر خانوار ایرانی که خود را مسگحقّمی

ی و ض بررسنام کردن و خود را در معرها  حمایگی، ثبتبا مراجعه به سازمان ،داندمی

ها قرار مانشدن مورد تائید این سازدهد. چنانچه درخواست ارائهآزمایی قرار میراسگی

  تعریی ح زندگالگفاوت درآمد فرد )یا خانوار( و سطگیرد، مقرر  مربوطه به میزان مابه

 شود.شدن، برقرار می

شدن مگناس  ینبه بعد خواهد بود، اسگاندارد زندگی تعی 1398در مرحلة سوم که از سال 

 ا گونه بهکند. آهنگ افزایش ها  حمایگی، افزایش پیدا میبا رشد اقگصاد  و سیاست

قل به ، حدافقیرترین جامعه میلیونِ 10، سطح معیشت 1399خواهد بود که در پایان سال 

 برابر وض  موجود ارتقا پیدا کند. 5میزان 

با شناسایی دقیق خانوارها   در چارچوب یق نظام جام  تامین اجگماعی این برنامه

اند به سطو  بااتر درآمد  دست فقیر  که حگی در فرآیند ایجاد رشد اقگصاد  نگوانسگه

. مناب  محدود فعلی کردد ها از طریق مناب  عمومی کمق خواهیابند، به بهبود وضعیت آن

و با شود می نبه سمت خانوارها  فقیر سوق دادتر  آکاربا این روش به شکل 
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 . رئوسشودمیتوانمندساز  آنان، سب  ارتقا  کیفیت زندگی آنان در سطوحی اسگاندارد 

 ها  حمایگی به شر  زیر است:سایر برنامه

 ؛رفان ملیها به صندوق تبدیل سازمان هدفمندساز  یارانه .1

 ؛افزایش تلذیه مدارس واق  در نوار مرز  کشور .2

 ؛پذیر کشوربازساز  کامل مدارس آسی  .3

ی ام بانکفت ویارانه نقد  به عنوان وثیقه برا  دریا ساز  امکان اسگفادن ازفراهم .4

 .توسط خانوارها

 

 ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری هایبرنامه. 2-4

ردن کنگران  و ایشان راکنند میرا احساس  که مردم آنبیکار  در صدر مسائلی قرار دارد 

به « 1390وم دهه توسعه اقگصاد  در نیمه د»که با برنامه  است. دولت دوازدهم عالون بر آن

ا  نیز ویژن رنامهبدنبال توسعه اقگصاد  و ایجاد اشگلال از مسیر افزایش رشد اقگصاد  است، 

شریح تدر ادامه  د داشت. جزئیات این برنامهبرا  کاهش بیکار  و افزایش اشگلال خواه

 شدن است.

 

 . وضع فعلی بازار کار2-4-1

 25791000به  1393نفر در سال  23818000جمعیت فعال کشور طی یق روند صعود  از 

رسیدن است و با توجه به اینکه نرخ مشارکت نیز تصویر مشابهی با  1395نفر در سال 

درصد در  39.4به  93درصد در سال  37.2عود  از طی یق روند ص ،جمعیت فعال دارد

ها  اخیر رسیدن است. د طی سالافزایش یافگه است و به بااترین حد خو 1395سال 

اساس آخرین آمار طر  آمارگیر  نیرو  کار مرکز آمار ایران، طی یق سال منگهی به بر

که به طور  با وجود آن و بنابراین اندهزار نفر وارد بازار کار شدن 1090بیش از  1395سال 

هزار  474هزار فرصت جدید شللی در مقایسه با سال گذشگه ایجاد شدن،  616خالص تعداد 
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درصد در  12.4نفر بر تعداد بیکاران کشور نیز افزودن شدن و منجر به افزایش نرخ بیکار  به 

عداد شاغالن در سال رغم افزایش قابل مالحظه تعبارت دیگر علیه شدن است. ب 1395سال 

واحد درصد افزایش یافگه است. این  1.4، نرخ بیکار  نسبت به سال قبل به میزان 1395

ثیر مثبت افزایش قابل تأ افزایش جمعیت فعال، ،1395ال وضعیت ناشی از آن است که در س

 توجه تعداد شاغالن را در کاهش نرخ بیکار  خنثی کردن است.

ر افزایش نف هزار 1090نسبت به فصل مشابه سال قبل  1395جمعیت فعال کشور در سال 

ر نفر بودن است. هزا 494 هزار نفر  و سهم مردان 597یافگه است که از این میزان سهم زنان 

دو  ان طیتفکیق جنسی نرخ مشارکت نیز بیانگر آن است که روند نزولی نرخ مشارکت زن

ر ر تلییار کاماندن از بازن برا  خارجسال اخیر مگوق  شدن و تصمیم جمعیت غیرفعال زنا

رخ ن .اندجو برا  یافگن شلل گرفگهوکردن و بتشی از این جمعیت تصمیم به جست

سال  درصد در 14.9 به 1393درصد در سال  12صعود  از مشارکت زنان طی یق روند 

 فگه است.درصد افزایش یا 1.6رسیدن است. نرخ مشارکت مردان نیز در این دورن  1395

 

 1390-1395های ساله و بیشتر( طی سال10های کلیدی بازار کار )جمعیت . شاخص1جدول 

 هاشاخص
 واحد

گيرياندازه  
1390�1391�1392�1393�1394�1395 

جمعيت ده ساله و 

 بيشتر
�63347�62712�63356�64017�64663�65459 هزار نفر

�23387�23476�23835�23818�24701�25791 هزار نفر جمعيت فعال

 �883�1090-358�16 �88-487 هزار نفر تغييرات ساالنه

�2878�2848�2488�2514�2729�3203 هزار نفر تعداد بيكاران

 �26�215�474-360 -�30-340 هزار نفر تغييرات ساالنه 

�20510�20628�21346�21304�21972�22588 هزار نفر تعداد شاغلين

 �668�616-718�42 �118-147 هزار نفر تغييرات ساالنه 

سهم زنان از اشتغال 

 جديد
 68.2 54 107.1 -42.1 261.9 217 درصد

سهم مردان از اشتغال 

 جديد
 32 46 -7 142 -162 -117 درصد
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 چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي كار -ماخذ: مركز آمار ايران

 .یکار  استبسال در حال حاضر حدود دو برابر نرخ  29تا  15نرخ بیکار  در ردن سنی 

م رقبه  نسبت اگر چه در تمامی دنیا و حگی کشورها  پیشرفگه تعداد جمعیت بیکاران جوان

کنندن گراننتر و این اخگال  رقم در ایران بسیار باا ،عمومی بیکار  آن کشور بااتر است

ید شور باکر  کل المللی، نرخ بیکار  جوانان به نرخ بیکااست. بر اساس اسگانداردها  بین

ت. ابر اسدو بر در صورتی که در شرایط فعلی این نرخ در کشورمان بیش از ؛برابر باشد 1.5

 ا رشدتوجه عرضه نیرو  کار در کشور شدن که بایش جمعیت جوان موج  رشد قابلافز

 .ناچیز تقاضا  جذب نیرو  کار بر عمق مشکالت اشگلال افزودن است

 

 های عمده اقتصادی. تحوالت اشتغال و اشتغال جدید بر حسب بخش2جدول 

 بخش

تعداد شاغلين  )به 

 هزار نفر(
تغييرات 

شاغلين سال 

به  نسبت 1395

 1394سال 

هاي سهم اشتغال بخش

 اقتصادي از كل شاغلين 

تغييرات سهم اشتغال 

هاي اقتصادي در بخش

 95سال 
1394 1395 1394 1395 

 16.2 18 18 100 4061 3961 كشاورزي

 8.6 32 32.5 53 7200 7147 صنعت

 75.2 50 49.5 463 11323 10860 خدمات

 100 100 100 616 22584 21968 كل 

طرح آمارگيري نيروي كار -ماخذ: مركز آمار ايران  

تعداد  و به اسگناد نگایج طر  آمارگیر  نیرو  کار مرکز آمار ایران، 2بر اساس جدول 

هزار نفر افزایش  100نسبت به سال قبل به میزان 1395در سال  «کشاورز »شاغالن گرون 

و رشد حدود  «کشاورز »رسد این افزایش ناشی از رونق نسبی گرون یافگه است. به نظر می

نرخ مشاركت نيروي 

 كار
�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 نرخ بيكاري

نرخ بيكاري جوانان 

 سال 15-29
 21.2�21.9�23.3�25.9 24�24.4 درصد
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باشد. ازم به ذکر است در همین دورن  1395درصد  این گرون در نه ماهه اول سال  5.7

مگوق  شدن است. تعداد شاغالن گرون  «صنای  و معادن»روند صعود  تعداد شاغالن گرون 

هزار نفر داشگه  53بل افزایش کمی به میزان نسبت به سال ق 1395در سال  «صنای  و معادن»

 53، تنها 1395ق رشد بتش صنعت در نه ماهه اول سال نحقنرغم تکه علی طور ه ب ،است

ازم به ذکر است  .هزار نفر بر شاغلین این بتش در دورن مورد بررسی افزودن شدن است

 سال قبل به میزان سبت به فصل مشابهنن 1395ال ندر س «اتنخدم»الن گرون ناغنتعداد ش

 هزار نفر افزایش یافگه است. 463

 

 1390-95های در بازار کار در ایران طی سال دستمزد هایشاخص. 3 جدول شماره  

 شاخص
 واحد

 اندازه گيري
1390�1391�1392�1393 1394 1395 

 دستمزد حداقل

�3303�3897�4871.3�6089�7124.3�8121.6 هزار ريال )ماهانه(اسمي

دستمزد اسمي حداقل 

�39636�46764�58455�73068�85492�97459 هزار ريال )ساالنه(

به  واقعي دستمزد حداقل

�39636�35834�33236�35959�37578�39689 هزار ريال )ساالنه(1383قيمت ثابت سال 

 دستمزدكارگرانشاخص 

*100�133.9�182.8�219.2�247.5�255.1 - ساختماني �

ج.ا.ايرانبانك مركزي  رفاه اجتماعي،ماخذ: وزارت تعاون، كار و   

1395* مربوط به يازده ماهه سال   

 

برا   به عنوان قیمت عامل نیرو  کاریعنی  ،بودن آنبه دلیل دووجهی ،دسگمزد

امروزن بیش از هر  یر  بنگان اقگصاد  و به عنوان منب  اصلی درآمد خانوارها،گمتصمی

بگیران ایران، دسگمزدها به تناس  مزد و حقوقدر اقگصاد  .مقوله دیگر  مورد توجه است

)بتش خصوصی و دولگی( از طریق شورا  عالی کار، قانون مدیریت خدمات کشور  و 
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در پایان هر در اقگصاد ایران سال آتی حداقل دسگمزد شود. برخی از قوانین خاص، تعیین می

ال قبل محاسبه شود. بر بنابراین مزد هر سال طبق تورم دوازدن ماهه س ؛شودسال مشتص می

این اساس طبق آمار دریافگی از بانق مرکز ، بررسی تناس  تعیین میزان حداقل دسگمزد با 

به دلیل کنگرل سطح عمومی  که حاکی از آن است 1395الی  1390ها  نرخ تورم طی سال

ها در دو سال اخیر و کاهش تدریجی نرخ تورم و افزایش حداقل دسگمزد اسمی قیمت

ها  اقگصاد  کشور، موج  گردید رشد مثبت حداقل دسگمزد واقعی س  با واقعیتمگنا

 باشیم.طی این سه سال اخیر را شاهد 

 

 دولت در حوزه بازار کاردستاوردهای دستاورد. 2-4-2

 وقدامات ا» سگهتوان در دو ددولت در حوزن بازار کار و اشگلال را میوردها  ادسگدسگاورد

 بند  کرد.طبقه« و عمکردها  بازار کارنگایج » و «کارکردها

 

 اقدامات و کارکردها . 2-4-2-1

 است. ام دادناقداماتی به شر  زیر انجتوسعه اشگلال و کاهش بیکار  دولت یازدهم برا  

  است. انجام شدن در راسگا  مدیریت بازار کار و توسعه کارآفرینیاقدامات زیر 
عه ا  به منظور توسها  منطقهاساس ظرفیتها  شللی بر مطالعات دینامیکی رسگه .1

 ؛)تکاپو( وکار و اشگلال پایدارکس 

کشور و  اسگان 8آموخگه در الگحصیالن دانشاجرا  آزمایشی طر  کارورز  فارغ .2

 ؛95نفر کارورز تا پایان سال  1150جذب تعداد 
 ؛ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی .3
 ؛ینیو خدمات کارآفر یرسانمرکز مشاورن، اطالع 178 جادیا .4

 ؛ینیکارآفر یجیو ترو یآموزش دادیرو 388  برگزار .5

 ؛یو اسگان یبرتر مل نانیفرآکار ها دورن جشنوارن 4  برگزار .6
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 ؛کشور ها در اسگان ینیکانون کارآفر 31 جادیا .7

 و رآما ساز  نظام جام المللی برا  پیادناسگفادن از تجربیات کارشناسان بین .8
 ؛کار بازار اطالعات

ها  امهبرن ها  توسعه و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی از طریقنمودن زمینهفراهم .9

 رسانه ا  و...؛

اسگان  15در  اجرا  طر  تامین مالی خرد با رویکرد بانکدار  پیوند  )مدل تاک( .10

یجاد انفر عضو  30.000گرون خودیار شامل  2000تاکنون حدود  در آن کشور که

 ؛شدن است

ن قانو 80دن ام« و» نفر جویندن کار از طریق بکارگیر  برنامه بند 562.420اشگلال  .11

 ها  کارفرمایی(.مشوقبرنامه پنجم توسعه )
 انجام شدن است.  هاتوسعه اشگلال تعاونیاقدامات زیر برا  

 ؛تدوین و اجرا  راهبردها  هفگگانه تحول در حوزن تعاون .1

لیون دار م 573به میزان  1393 سال میلیون دار در 390افزایش صادرات به ارزش  .2

 ؛نشین کشورها  مرزتوسط تعاونی 94در سال 

به  91نفر در سال  1.363.033ها از شدن در تعاونیافزایش اشگلال ایجاد  .3

 .95نفر در سال  3.383.390
دن نجام شا ها  مهارتی نیرو  کاردر راسگا  افزایش و ارتقاء آموزشاقدامات زیر 

 است.

، بدسرپرست و ا  زنان سرپرست خانوارها  فنی و حرفهشارائه آموز .1

 ؛خودسرپرست
 ناطقیان عشایر و ساکنان موانمندساز  و آموزش مهارتی روسگائاجرا  طر  ت .2

 ؛محروم و مرز  با رویکرد اشگلال پایدار
میلیون و  567دورن و -هزار نفر 500میلیون و  4ها  مهارتی به بیش از ارائه آموزش .3
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 ؛ساعت-نفر 232هزار و  563
 ؛ا  آزادها  فنی و حرفهواحد آموزشگان 9540اعگبارسنجی تعداد  .4
 ؛ورشهرسگان در کش 380نیازسنجی آموزشی جوام  روسگایی و عشایر  بیش از  .5
 ؛ها  اقگصاد گاننموزشی بآساز  سامانه الکگرونیکی و دریافت نیازها  پیادن .6

 ؛در راسگا  صیانت از نیرو  کار  .7

ن و واحد کارگا 869هزار و  6کارگر با حمایت از  1.717.954عداد حفظ اشگلال ت .8

 ؛دارتولید  مشکل

 508زار و ه 547میلیون و  37مین اجگماعی از افزایش افراد تحت پوشش سازمان تأ .9

 ؛94هزار نفر در سال  380میلیون و  41به  91نفر در سال 
هزار  500میلیون و یان و عشایر به یق شدگان صندوق بیمه روسگائافزایش بیمه .10

 .خانوار
 ت.شدن اس انجام مقررات مرتبط با بازار کاربیشگر پذیر  انعطا اقدامات زیر برا  

 جرا ارسمی به اقگصاد رسمی از طریق پیشنهاد تسهیل در گذار از اقگصاد غیر .1

الس ین اجه سیصد و بیست و پنجمها  حمایگی نظیر پرداخت بیمه بیکار  ببرنامه

 ؛المللی کارسازمان بینت مدیرن هیأ
مه معافیت از پرداخت سهم بی»نویز ایحه اصال  قانون تهیه و تنظیم پیش .2

ی اجرا  با رویکرد کاهش بار مال «نفر کارگر دارند 5کارفرمایانی که حداکثر 

ذب جایش موج  افز که نهایگاً  اثربتشی آن یش دامنه شمول و ارتقا قانون، افزا

 ؛ها  اقگصاد  خواهد شدبیکاران جویا  کار در بنگان
 .وقت و مشارکگیها  توسعه اشگلال پارنایجاد زمینه .3

 
 نتایج و عمکردهای بازار کار. 2-4-2-2

شدن توسط دولت یازدهم باعث بروز نگایج و عملکردهایی در بازار کار شدن اقدامات انجام
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 شدن در ادامه ارائه شدن است.حاصلترین نگایج است. مهم

عداد ان به تشدن این میزاضافه .اندساانه بیش از یق میلیون نفر وارد بازار کار شدن .1

 وکار  سابقه بودن و نشان از افزایش نرخ مشارکت نیرو جمعیت فعال کشور بی

 تمایل افراد برا  ورود به بازار کار کشور دارد.
درصد  12.4درصد به  11از  95تا سال  94ز سال که نرخ بیکار  ابا وجود آن .2

دن شدن است. هزار نفر افزو 616به تعداد شاغالن کشور بیش از  ،افزایش یافگه است

 68به بیش از  1395ها  شللی جدید در سال سهم نیرو  کار زنان از فرصت

 درصد رسیدن است.

رگذار تأثی نیزورود زنان به بازار کار در نوع ایجاد شلل بر اساس شواهد آمار ،  .3

ودن و بافزایش اشگلال زنان عمدتاً در بتش خدمات عبارت دیگر ه ب ؛استبودن 

ها  صنعت، نسبت به بتش - ها  این بتش نیز ماهیگاً تناس  بیشگر شلل

 .با اشگلال زنان دارند - ساخگمان، کشاورز  و...
( صنعت، خدمات ر سه بتش مهم اقگصاد  )کشاورز ،افزایش تعداد شاغالن د .4

 یکی از عالئم رونق تدریجی بازار کار و خروج اقگصاد از رکود است.

ل آن به نسبت به سال ماقب 1395و  1394، 1393ها  حداقل دسگمزد واقعی طی سال .5

ر رشد بهبود نسبی ددرصد رشد داشگه است.  5.6درصد و  4.5، درصد 8.2 ترتی 

است  نمودن ها  اقگصاد  فراهمو کنگرل تورم، این امکان را برا  بنگاناقگصاد  

د به گقاعطور نسبی سطح جبران خدمات نیرو  کار را نیز افزایش دهند یا مهکه ب

 افزایش دسگمزدها )فراتر از نرخ تورم( شوند.
دنبال ه رو  بازار کار، ب ها  پیشدولت با اذعان به وجود برخی مشکالت و بحران

شدن در انجامگذار  له با همکار  سایر قوا است و در راسگا  تحقق هد کردن مسأرتف م

را  1396برنامه ویژن اشگلال برا  سال رقمی، برنامه ششم برا  رسیدن به نرخ بیکار  تق

ها  مگنوعی را در سه ایه کالن، میانی و خرد طر در دسگور کار قرار دادن است و 
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ها سطح ملی و اسگانی تدوین و تنظیم نمودن است. برخی از این طر معطو  به اشگلال در 

ها فراهم شدن و سایر جلسه اخیر شورا  عالی اشگلال مصوب و زمینه اجرا  آنآخرین در 

و در سال جار  اجرایی  ها  مورد نظر نیز به تدریج به تصوی  شورا خواهد رسیدطر 

 خواهد شد.

 

 کار های پیش روی بازارچالش. 3-4-2

کند. یاهم مریز  و رف  این مشکالت فرا  برا  برنامهها  بازار کار زمینهشناخت چالش

 بازار کار ایران به شر  زیر است.مشکالت 

  
 عرضه نیروی کارطرف . 2-4-3-1

د زیر موار هایی در ساخگار اقگصاد  و اجگماعی کشور از جملهوجود تنگناها و محدودیت

لید یند تور فرآانسانی کشور به نحو مناسبی مورد اسگفادن موثر د موج  شدن است که مناب 

 قرار نگیرد.

 ؛ارکها و نیازها  بازار نسانی ماهر و عدم تناس  بین تتصصکمبود نیرو  ا .1

 ؛ناکارایی نهادها  آموزش مهارت و مراکز کاریابی .2
 ؛مهاجرت نیرو  کار آموزش دیدن و مگتصص به خارج از کشور .3
 .شاغالن زن و... بودن سهم پایین .4

 

 تقاضای نیروی کار طرف . 2-4-3-2

ه است ک موج  شدنآنچه در بندها  زیر آمدن،  هایی از جملهو محدودیتوجود تنگناها 

 بازار کار کشور در یق افق بلندمدت از پویایی ازم برخوردار نباشد.

 ؛قاچاق کاا .1
 ؛بودن تولید سرانه ایرانپایین .2
 ؛ها  تولیدفعالیت عملکرد زیر ظرفیت یا توق  .3
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 ؛پذیر  کااها  داخلی به کااها  وارداتیکاهش رقابت .4

ود و گرایش بیشگر برا  دو یا بودن قدرت خرید نیرو  کار موجپایین .5

 بودن؛شللهچند
 ؛وکاربودن فضا  کس نامناس  .6
ها  اقگصاد ، ضع  ساخگار ها  اشگلال در بتشعدم توزی  مناس  ظرفیت .7

 ؛وقت برا  زنانور برا  مشاغل کوچق و پارناقگصاد  و ادار  کش
 ؛نیافگگی بازارها  مالیتوسعه .8
  ؛هاگذار ایها ، بافت سنگی تولید و ناکارایی سرمها  منطقهعدم اسگفادن از ظرفیت .9

 .... اشگلال بتش غیررسمی بازار کار و باابودن سهم .10
 

 مدیریت بازار کار. 2-4-3-3

ن ایست. اهمیت  ، اجرا و نظارت حائز اریزگذار ، برنامهمدیریت بازار کار از بعد سیاست

ها  هها و برنامدر حالی است که به دلیل فقدان مدیریت مشتص برا  بازار کار، سیاست

ر لکه دب ،تنها کار او اثربتش نتواهد بودشود که نها  عمل میصورت خوشهه اشگلال ب

مانت کنند. ضمن این که عدم ضجهت اهدا  توسعه اشگلال و کاهش بیکار  حرکت نمی

کار  گذار  اشگلال موج  شد مدیریت حاکم بر بازاراجرایی کافی در جریان سیاست

ها و استر، سیبودن بازار کاناکارآمد جلون دهد. این در حالی است که با توجه به مشگقه

 هنگیهایی نیز برخوردارند که ضرورت وجود هماها  آن نیز از چنین ویژگیبرنامه

ر  و سرمایه و کار( از یق ط بازارها  اقگصاد  )بازارها  پول، کاا و خدمات،

ر زار کاایت بهماهنگی بازار کار با سایر مباحث اجگماعی، فرهنگی و محیطی، وظیفه مدیر

 را دو چندان ساخگه است.

 

 . برنامه ویژه اشتغال4-4-2

 برا  کار بازار در بتشیتحرک و توسعه ششم برنامه شدناجرایی برا دوازدهم  دولت
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ها، دانشگاهی، سیاست الگحصیالنفارغ و جوانان برا  خصوصبه شللی ها فرصت ایجاد

برا  سال جار  و  «اشگلال ویژن برنامه» قال  در را زاییاشگلال ها اقدامات و طر 

 آتی در دسگور کار قرار دادن است.ها  سال

و  خت وامدر گذشگه، بیشگر معطو  به پرداها و مداخالت برا  ایجاد اشگلال سیاست

شگلال ا  ایجاد برنامه سطح مداخله برااین حال آنکه در  ؛تعهد اشگلال دسگگاهی بودن است

 و ندرنظرگرفگ با تا است شدن کوششو و کاهش بیکار  مورد بازنگر  قرار گرفگه 

 پیش رو، چارچوبیها  و رف  چالش کشور تجربه ویژنبه و المللیبین تجارب از آموخگن

 در هم و هعرض طر  در هم بگواند که شود تنظیم اشگلال ایجاد برا  مداخله از فراگیر

 رمسی از و کشور ها ظرفیت بر مبگنی و نمودن مداخله کار بازار تقاضا  طر 

 مواجهه رکشو در اشگلال مسأله با تعاونی و خصوصی بتش و هادسگگان همه ساز هماهنگ

 .نماید

 و اصلی ها لفهرم از یکی عنوانبه اشگلال لحاظ از کالن، ها بازنگر  به ایه این در 

 ابزارها   کارگیربه اجگماعی میانی،-اقگصاد  کالن ها سیاست بسیار  آغاز نقطه حگی

 و خرد،( وام و مجوز از صر  اسگفادن جا به) پایدار اشگلال و وکارکس  توسعه در نهاد 

 در کار ازارب تقاضا  و عرضه طرفین ساز مگعادل و توسعه ساز ،فعال برا  دولت مداخله

 شود.ه میمحلی توج و ا منطقه سطح در موجود انسانی سرمایه و پیشران ها رسگه سطح

 و هاارتمه توسعه ها زمینه ملی، و اسگانی سطح در میدانی و اسناد  طی مطالعات

 و شناسایی اقگصاد  متگل  ها بتش و هاحوزن در پراشگلال وکارها کس  توسعه

 اجرا مسرولیت گرفگنبرعهدن و همکار  از طریق آن شدناجرایی که زمینه شدن احصاء

 گیر  است.در حال شکل ربطذ  اجرایی ها دسگگان توسط

 تقویت یا اشگلال ایجاد به معطو  ها پروژن و هاطر  از طیفی ،برنامه این در بنابراین

از اشگلال موجود و توسعه اشگلال  یانتحفظ و ص» کید برأبا ت کشور کار نیرو  ها مهارت
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 طراحی غیردولگی عمومی نهادها  و اجرایی ها دسگگان با مشارکت و همراهی «پایدار

 مدتمیان مدت،کوتان ها دورن در اشگلال بازدهی دارا  که آمد درخواهند اجرا به و شدن

 ها بازن در و شدن آغاز کار نیرو  اشگلال و ساز فعال از حال عین در و هسگند مدتبلند و

 قرار توجه مورد را کارآفرینی و وکارکس  توسعه طریق از پایدار اشگلال تر،طوانی زمانی

 .دهدمی

 .استها و اقدامات ذیل برنامه ویژن اشگلال شامل موارد زیر ترین طر مهم

x  منگت  و  ها رسگهکارها  اقگصاد  در وها  مربوط به توسعه کس طر

 پراشگلال در:

o  تی، آ وکارها  اقگصاد  بتش خدمات نظیر توسعه کس 

 ؛ونقلدشگر ، لجسگیق و حملگر
o  مبلمان، و وکارها  بتش صنعت نظیر صنای  پوشاک، توسعه کس

 ؛قطعات خودرو
o  ویی، صنای  وکارها  بتش کشاورز  نظیر گیاهان دارتوسعه کس

 ؛و تکمیلیتبدیلی 

o  ر برق، جادن و سایر.نظی توسعه زیربناها  اقگصاد 

x  ها  مربوط به مداخالت سیاسگی و توسعه نهاد طر: 

o ؛آموخگگان دانشگاهیطر  کارورز  دانش 

o  (؛معافیت بیمه کارفرماایی )ها  کارفرمطر  مشوق 
o  (؛ها  حین کار)آموزش در محیط کار طر  مهارت آموز 
o  ؛ا فنی و حرفهطر  بازنگر  آموزش 

o ؛ماعینفر از شمول قانون تامین اجگ 5ها  زیر طر  معافیت کارگان 
o ؛طر  توسعه کارآفرینی 
o ؛ها )اسگارت آپ( و مشاغل نوآورانهتوسعه رویداد 
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o (؛ها و مراکز خدمات مشاورندهندنوکار )شگابها  کس کلینیق 
o ؛اطالعات بازار کار و هدایت شللی طر  نظام 
o ؛گلال اتباع خارجیطر  ساماندهی اش 

o .طر  ساماندهی بیمه بیکار  و اشگلال مجدد 

x  ها  اشگلال حمایگیطر: 

o ؛(مدل تاک) مین مالی خرد با رویکرد بانکدار  پیوند أطر  ت 
o ؛طر  توسعه اشگلال عمومی 

o ؛وارار معلولین و زنان سرپرست خانها  شللی اقشطر  توسعه فرصت 
o  درآمد تحت پوششکمها  شللی اقشار ها  توسعه فرصتطر 

 ؛نهادها  حمایگی

o   ؛ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگیطر 

o ؛  شللی ایثارگران و فرزندان شاهدهاطر  توسعه فرصت 

o ها  شللی در مناطق روسگایی محروم.طر  توسعه فرصت 

 

 )کاج( . کارانه اشتغال جوانان5-4-2

 و شودمی محسوب اقگصاد  کالن مهم محورها  جمله از توسعه، ششم برنامه در کار بازار

 نابراین،ب ؛است شدن گنجاندن برنامه در فرابتشی کالن خاص موضوعات از یکی عنوانبه

 متگل  بعادا از ششم برنامه کار بازار و اشگلال حوزن در گذار سیاست ها رویه و نوع

 باشد.  اهمیت حائز تواندمی

طراحی  را« نانطر  کارانه اشگلال جوا»جوانان دادن به اشگلال دولت یازدهم با اولویت

ر  طها  شللی مناس  و پایدار ایجاد شود. اجرا  این طر  از یق کردن تا فرصت

توسط  ها  مورد نظرها  هد  و از جان  دیگر اعمال حمایتنیازمند شناسایی گرون

 .به شر  ذیل است« طر  کارانه اشگلال جوانان»دولت است. ساز وکار اجرایی 
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 ند از:ااهدا  این طر  عبارت

 ؛پذیر  جوانانافزایش مهارت و اشگلال .1
 ؛ها  اقگصاد کارگیر  جوانان در بنگانهتسهیل در جذب و ب .2
 ؛ها  اقگصاد ها  نیرو  کار در بنگانکمق به کاهش هزینه .3
 .وانانها در جهت توسعه اشگلال جهدایت هدفمند مناب  هدفمندساز  یارانه .4

 25-34الگحصیل دانشگاهی گرون سنی جوانان جویا  کار فارغنیز  گرون هد  طر 

 هسگند.سال و فاقد سابقه بیمه تأمین اجگماعی 

 

 طرح سازوکار اجرایی. 2-4-5-1

 5/11/1395مصوب ، آموخگگاناساس دورن کارورز  دانشطر  کارانه اشگلال جوانان بر

 شود.اجرا می ،شورا  عالی اشگلال

د سال صله چنشوند که به فاآموزش عالی می زیاد  از افراد وارد نظامهر ساله تعداد 

اد  و شد اقگصردر شرایطی است که  این .شوندالگحصیل شدن و به بازار کار روانه میفارغ

مر این ا یکی از دایل. نیستآموخگگان زایی جامعه مگناس  با رشد دانشظرفیت اشگلال

ها  سیبررموخگگان برا  جذب در بازار کار است. آنداشگن مهارت کافی از سو  دانش

دان عیت چنها  کار و دانشگان، از وضدهد در حال حاضر تعامل عرصهنشان می شدنانجام

نیز  ها  فنی و مهارتی موجودسایر آموزش از سو  دیگر و مطلوبی برخوردار نیست

ها  نهد زمیایجا سازد. طور کامل برآوردنهرا ب تعاونی و خصوصیها  بتش زنیا نگوانسگه

اد  اقگص الگحصیالن دانشگاهی با واحدها  فعالازم برا  برقرار  تعامل میان فارغ

آوردن راهمها  مورد نیاز در فضاها  شللی و همچنین فساز آموزش مهارتتواند زمینهمی

رگیر  کابه ها  ازم به منظورایجاد زمینه»ها  نوآور  در مسیرها  شللی باشد. زمینه

ق ز طریها به سمت بازار کار اآموز  و هدایت آنکردن با هد  مهارتنیروها  تحصیل

هم ت دوازدو در دول قرار گرفگه استیازدهم در دسگور کار دولت  «اجرا  دورن کارورز 

 .اجرا تداوم خواهد داشت
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ه با سمقای آموخگگان دراجرا  دورن کارورز  با توجه به باابودن نرخ بیکار  دانش

وسعه تیر  و پذمیزان اشگلال برعنوان یکی از راهکارها  مرثر هنرخ بیکار  کل کشور، ب

 ین دورناشود. دانشگاهی محسوب میآموخگگان آموز  برا  دانشاشگلال توأم با مهارت

ار به بتسگین ها  اقگصاد ، ناز طریق ایجاد بسگرها  ازم جهت آموزش مهارتی در بنگان

ا  هگگانتوسط وزارت تعاون کار و رفان اجگماعی و با همکار  سایر دسصورت هماهنگ 

 .ن استاجرایی مرتبط در سطح کشور به اجرا در آمد
در همان  درصد کارورزان 40ها حاکی از آن است که پز از پایان دورن حدود بررسی

رزان ر کاروی  ساکار  و زمینه تسهیل ورود به بازار کار براهبنگان محل کارورز ، مشلول ب

در  رورز شود. شایان ذکر است اجرا  سراسر  دورن کامهارت، مهیا می  نیز با ارتقا

برا  اجرا  وبه تصوی  رسیدن  5/11/1395هفگاد و پنجمین جلسه شورایعالی اشگلال مورخ 

 ها  ازم صورت پذیرفگه است.ریز به صورت ملی در سال جار  برنامه

 

 طرح کارانه اشتغال جوانانای وردهادستدستاورد. 2-4-5-2

دهد که این شدن و اجرا  آزمایشی طر  کارانه اشگلال جوانان نشان میها  انجامبررسی

 دسگاوردها  زیر را داشگه باشد.دسگاوردتواند طر  می

ها  عملی در تعامل با نفز از طریق آموزشاعگمادبه مهارت، خالقیت و ءارتقا .1

 ؛نیروها  مگتصص و باتجربه

 ؛آموخگگانساز  برا  ایجاد اشگلال مولد دانشکاهش نرخ بیکار  و زمینه .2
ه ککردن لحصیانگیزن و تلیت برا   نیرو  کار توانمند، باها  فعانمودن زمینهفراهم .3

ر  کمق ورنتوان یادگیر  باایی داشگه و قادر است به بهبود تولید و ارتقا  به

 نماید.
 

 رورزیمراحل اجرای دوره کا. 2-4-5-3
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 شود. کارورز  در طر  کارانه اشگلال جوانان در مراحل زیر انجام می

ی مذکور مان دورن آموزش 6تا  4نمودن نام مگقاضی در دورن کارورز  و سپر ثبت .1

 ؛عاونیتها  فعال بتش خصوصی و ها  اقگصاد  واجد شرایط در کارگاندر بنگان
پرداخت کمق هزینه دورن آموزشی کارورز  توسط دولت ماهانه معادل یق  .2

 جگماعیفان اوزارت تعاون، کار و رچهارم حداقل دسگمزد منوط به تأیید کارفرما و 

 ؛است
ات پرداخت بیمه مسوولیت مدنی برا  هر کارورز توسط دولت از محل اعگبار .3

 ؛است بینی شدنعمومی پیش

 ردرز  دسگورالعمل اجرایی طر  کارو»ند تحت عنوان دسگورالعمل اجرایی این ب .4

 تصوی  شدن است.  «شورا  عالی اشگلال 5/11/95جلسه مورخ 
 

 دوره کارورزی ظرفیت. برآورد 2-4-5-4

  دارا غیرفعال برا  برآورد تعداد مگقاضیان دورن کارورز  از بین جمعیت بیکار و

 گزینه در نظر گرفگه شدن است: تحصیالت عالی، دو

فعال درصد از جمعیت غیر 1 درصد از جمعیت بیکار و 10گزینه اول: با فرض  .1

 ؛دارا  تحصیالت عالی کشور

فعال درصد از جمعیت غیر 2 درصد از جمعیت بیکار و 15گزینه دوم: با فرض  .2

 ؛دارا  تحصیالت عالی کشور

 ر و درهزار نف 170دهد که در گزینه اول امکان مشارکت تعداد محاسبات نشان می

ه عنوان بآموخگگان دانشگاهی هزار نفر از دانش 284گزینه دوم امکان مشارکت تعداد 

 کارورز وجود دارد.

فعال  ها نکارگا میزان پذیرش کارورزان در بنگان ها  اقگصاد  نیز به اسگناد آمار

 ت:برا  دو گزینه زیر در نظر گرفگه شدن اس حت پوشش سازمان تامین اجگماعیت

 تامین سازمان پوشش تحت فعال ها بنگان از درصد 5 مشارکت فرض با: اول گزینه .1
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 ؛کارورز پذیرش در اجگماعی

 نسازما پوشش تحت فعال ها بنگان از درصد 10 مشارکت فرض با: دوم گزینه .2

 .کارورز پذیرش در اجگماعی تامین

 10و  5شندن، بنا مشنارکت نظرگرفگهها  درامکان پذیرش کنارورز بنا توجنه بنه گزیننه

گنردد. بندین ترتین  هنزار نفنر بنرآورد می 250هزار نفر و  123ها به ترتی  درصد  بنگان

داقل حنشود که امکان اجرا  طر  به لحاظ عرضه و تقاضا  نیرو  کار ساانه مالحظه می

ن بهگنر از صورت ساماندهی بیشگر و اسنگفاد هزار نفر وجود خواهد داشت و در 123به میزان 

 ارد.دهزار نفر وجود  250  موجود کشور امکان افزایش آن تا سطح هاها  بنگانظرفیت

 

 . عرضه و تقاضای کارورز4 جدول شماره
 )نفر( گزينه دوم )نفر( گزينه اول شرح

 284000 170000 نفر –( پذير)مهارت عرضه كارورز

 250000 123000 نفر -( هاي اقتصاديتقاضاي كارورز )بنگاه

 88 72 )درصد( عرضه كارورزبت تقاضاي كارورز به نس

 175000 6100 *درصد( 70)واحد پذيرنده احتمال استخدام كارورز در 

 

 های اجرای کارانه اشتغال جوانان. هزینه5 جدول شماره

 گزینه اجرایی
 تعداد کارورز

 )نفر(

هزینه بیمه مسوولیت 

 مدنی )میلیارد ریال(

کمق هزینه 

کارورز  )میلیارد 

 ریال(

مورد جم  اعگبار 

نیاز )میلیارد 

 ریال(

 1971.5 1910 61.5 123000 حداقل ظرفیت

 4000 3875 125 250000 حداکثر ظرفیت

اجرا  دورن برا  

 هزار نفر 150
150000 50 1550 1600 

 

 . برآورد هزینه اجرای دوره کارورزی2-4-5-5
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ا    اجربراهزینه بیمه مسوولیت مدنی و پرداخت کمق هزینه کارورز  برا  کارورزان 

نه بیمه برا  هزار ریال هزی 500شود که با احگساب مبلغ دورن کارورز  در نظر گرفگه می

 ق سومیماهه برا  هر کارورز و پرداخت معادل یق دورن با میانگین پوشش بیمه پنج

  مالی مورد ( ریال مناب3100000حداقل مزد سال جار  به مبلغ سه میلیون و یکصد هزار )

عادل مآموخگگان دانشگاهی صد هزار نفر از دانش  طر  برا  تعداد یقنیاز اجرا

ت دیهی اسرد شدن است. ب( برآوصدوشصت میلیارد تومان)ریال  ششصد میلیارد هزار ویق

 گردد.می آموخگگان بیشگر  نیز فراهممین اعگبار بیشگر امکان پوشش دانشدر صورت تأ

   

 ای سهم کارفرما. معافیت بیمه2-4-6

ر عادل دتیجاد ها  پیشرو در اها  فعال بازارکار که به عنوان یکی از سیاستاجرا  سیاست

ها  ظرفیت دن ازبتشی به بازار کار از طریق اسگفاگردد و زمینه تحرکبازار کار قلمداد می

را  ر جدیدو  کابالقون واحدها  تولید  و خدماتی و تشویق کارفرمایان به اسگفادن از نیر

ها  هز نموناانکار  برخوردار است. یکی توجه و غیرقابلنماید، از اهمیت قابلمیفراهم 

 اسگا ها  فعال مورد اجرا در اغل  کشورها  جهان، اعمال حمایت در رموفق سیاست

ها به ق آنشدن نیرو  انسانی برا  کارفرمایان جهت ترغی  و تشویها  تمامکاهش هزینه

ه ها  تولید و باست تا بدین وسیله ضمن کاهش هزینه اسگفادن از نیرو  کار جدید

ر ر کشودبیکار  ها  شللی و کاهش کارگیر  نیرو  انسانی بیشگر، زمینه افزایش فرصت

 را فراهم نمایند.

ها  شللی وزارت تعاون، کار و رفان اجگماعی بر همین اساس با هد  ایجاد فرصت

موجود نزد واحدها  اقگصاد  و کاهش نرخ ها  بالتصد  جدید با اسگفادن از ظرفیت

را در  «کارفرماییها  ارائه مشوق»از طریق بازار کار بتشی به بیکار  در کشور و تحرک

عی و قانون برنامه ششم توسعه اقگصاد  اجگما 71دسگور کار قرار دادن و بر اساس مادن 

 1396نون بودجه سال قا 14جدول تبصرن  6و همچنین بند  فرهنگی جمهور  اسالمی ایران

کارگیر  هبیمه سهم کارفرما در قبال ب کل کشور پروژن معافیت کارفرمایان از پرداخت حق
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 آموخگگان دانشگاهی جوان را طراحی نمودن است.نیرو  کار جدید از بین دانش

 قانون ود درها  موجاساس این پروژن بر پایه اسگفادن حداکثر  از اعگبارات و ظرفیت

ی و ها  بتش خصوصها  خالی و بالاسگفادن در بنگانل جار  و همچنین ظرفیتبودجه سا

ق و ها  حقودایلی همچون افزایش هزینههها بریز  شدن است که این بنگانتعاونی طر 

 ند. نیرو  کار جدید نیسگ ه اسگفادن ازها  تولید قادر بدسگمزد و سایر هزینه

ق طر ، مقرر است از طریق برقرار  مشوشدن در این ها  تعری مطابق چارچوب

هزار نفر  400را  معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما نسبت به ایجاد اشگلال ب

 آموخگگان جوان در سال جار  اقدام گردد. از دانش

اعطا  »نامه وزارت تعاون، کار و رفان اجگماعی موظ  است در چارچوب آیین

کارگیر  به وها  اسگتدام نسبت به جبران بتشی از هزینه« زالالها  کارفرمایی اشگمشوق

تحت  وساله بودن کار حداقل یق وارد که دارا  قراردادنیروها  جدیدااسگتدام و تازن

 گیرند، اقدام نماید.مین اجگماعی قرار میأپوشش بیمه ت

 

 . اهداف و استراتژی طرح2-4-6-1

 شود. با اهدا  و راهبردها  زیر اجرا می «ا  سهم کارفرمامعافیت بیمه»طر  
 ؛رها  اقگصاد  و کاهش نرخ بیکار  در کشوایجاد اشگلال جدید در بنگان .1
 ؛ها  اقگصاد  به جذب نیرو  کار جدیدافزایش تمایل صاحبان بنگان .2

 ؛وکار و اشگلالشدن کس ترغی  کارفرمایان و کارکنان به رسمی .3

ریق طید از شرایط به اسگفادن از نیرو  کار جدترغی  و تشویق کارفرمایان واجد  .4

 ؛زاها  اشگلالاعمال مشوق

ها به دهی بنگانها  نوپایی و جهتها  کوچق و مگوسط در سالبتشی بنگانتوان .5

 .حضور در بازار جهانی و نوآور 
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 مورد انتظار وردهایدستادستاورد. 2-4-6-2

 زیر حاصل شود.دسگاوردها  دسگاوردرود با اجرا  این طر ، انگظار می

 ؛از طریق ایجاد تحرک در بازار کارها افزایش اشگلال در بنگان .1

یم رمسگقها  مسگقیم و غیها  تولید از طریق جبران بتشی از هزینهکاهش هزینه .2

  .مشاغل جدید
 

 هدف جامعه. 2-4-6-3

 جامعه هد  این طر  شامل دو گرون زیر است.

ها  انمگقاضی نیرو  کار جدید با اولویت بنگکلیه کارفرمایان واجد شرایط  .1

 ؛ها  پراشگلالکوچق و مگوسط و رسگه

 .کلیه جویندگان کار فاقد سابقه کار .2
 

 نیاز موردمنابع . 2-4-6-4

 ست. نمایش دادن شدن ا 6مناب  مورد نیاز برا  اجرا  این طر  در جدول شمارن 

 

 ای سهم کارفرما. منابع مورد نیاز اجرای معافیت بیمه6 جدول شماره

 جمع كل

)ميليارد 

 ريال(

بودجه 

)ميليارد 

 ريال(

 جامعه هدف

 )نفر(
هزينه سرانه در 

 )ريال( سال

رصد مزد د 30

 )ريال( ماهانه

حداقل 

 دستمزد

 )ريال(

 سال

3276� 3276� 100000� 32.760.000� 2.730.000� 9.100.000� 96�
مدید تبه منظور  جگماعیآتی حس  تشتیص وزارت تعاون، کار و رفان اها  تبصرن: ازم به ذکر است مناب  مورد نیاز برا  سال

 ها محاسبه خواهد شد.مشوق برا  رسگه فعالیت
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 کارفرماییهای طرح مشوقاجرای  . روش2-4-6-5

لیل به د ها  خرد و کوچقتوجهی از بنگاندهند که بتش قابلها  میدانی نشان میبررسی

اند. نطور موقت تعطیل شد  خود ورشکست شدن یا بهها  جارناتوانی در پوشش هزینه

. هاستنگانبمتگص به این ها  ناشی از آن بیکار  ایجادشدن و بحراناز توجهی سهم قابل

ها است ندر آ ها معطو  به هزینه نیرو  انسانی شاغلبتشی از مشکالت این دسگه از بنگان

 احدها قدام واجار  بنگان دارد. اولین ها  که در برخی موارد بیشگرین سهم را در هزینه

وشش بگوان با پ و اگر خرد و کوچق در دورن رکود، کاهش نیرو  انسانی شاغل است

دید جیرو  ها، اشگلال موجود را تثبیت و کارفرمایان را به جذب نبتشی از این هزینه

 ثر  در این زمینه برداشگه خواهد شد. رترغی  نمود، گام م

وجهی افزایش قابل تدر دوران رکود وکارها  غیررسمی در اقگصاد کشور سهم کس 

لال ها و اشگها آن است که بنگانگذار بنابراین یکی از مالحظات در سیاست و یابدمی

 شدن پیدا کنند. تدریج تمایل به رسمیغیررسمی به

رو  ندن نیاگی بازگردآمادبرا  کارفرمایانی که ها  نیرو  کار کاهش بتشی از هزینه

ز ارند ارا د شدن، حفظ نیرو  کار در آسگانه بیکار  و جذب نیرو  کار جدیداخیرا بیکار

گیرند یمکارهایی که در اولویت قرار وکس است.  ها  مورد اسگفادن در این حوزنروش

 ند از: اعبارت

 ؛ها  دارا  مزیتخرد و کوچق محلی منطبق به رسگه فعالیتوکارها  کس  .1

 ؛معطو  به صادرات و حضور در بازارها  جهانیرها  وکاکس  .2

 ؛گذار  با مشارکت خارجی در ایرانسرمایهوکارها  کس  .3

 ؛ها  صدور خدمات فنیپروژن .4

 و زنان.بردارندن اشگلال جوانان وکارها  درکس  .5

ها نآو تثبیت شوند تبدیل ها  غیررسمی به رسمی تا بنگان کنداین طر  کوشش می

 قرار گیرد.مورد حمایت 
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  دارا ا  به بنگان هایی است کهترین ویژگی این طر  نحون تتصیص مشوق بیمهمهم

گذار  المللی، سرمایهها  صاح  برند ملی و بینهایی مانند اتصال به شرکتویژگی

ور گذار  و عمرانی در خارج کشور، صدها  سرمایهخارجی، نوآور ، اجرا  پروژن

مچنین المللی هسگند. هد برند و شع  فروش در بازارها  بینمهندسی، ایجا -خدمات فنی

 ...ر  وها  فعال در حوزن خدمات مولد از جمله فاوا، صنعت ورزش، گردشگشرکت

ر  به شنیز شدن گرفگهها  درنظرد. مشوقنگیرتحت پوشش این نوع از مشوق ها قرار می

 :هسگندزیر 

 که نسبت به منگت  در صورتی ها وکار فعال در رسگهواحدها  کس  -1مادن 

ا  به مهدرصد  تعداد شاغالن خود اقدام نمایند، مشمول دریافت مشوق بی 50افزایش 

را  بدرصد در سال سوم  20درصد در سال دوم و  50درصد در سال اول،  100میزان 

 شوند.شاغلین جدید می

زا  ارج، به ل در خاها  ایرانی فعاپذیر  شرکتبه منظور افزایش توان رقابت -2مادن 

 20سنی  جذب هر نفر نیرو  کار ایرانی جدید با حداقل تحصیالت کارشناسی و در طی 

ال به کار س 3ها  ایرانی در خارج از کشور برا  مدت حداقل سال که توسط شرکت 29تا 

 شوند. ل میدرصد به مدت سه سا 100ا  به میزان گرفگه شوند، مشمول دریافت مشوق بیمه
اح  برند کنندن شرکت صمینرا به عنوان تأکه محصول خود  هاییدر بنگان -3 مادن

ند، به کنه میگذار  مشگرک و مانند آن عرضالمللی، تحت لیسانز، تحت برند، سرمایهبین

درصد  100سال از  3شدن جدید، به مدت کارگرفگههکردن بازا  هر نیرو  کار تحصیل

 ا  برخوردار خواهند شد. ها  بیمهمشوق
 5هایی که حداقل با هد  تشویق واحدها  صادراتی، کارکنان جدید شرکت  -4مادن 

ها  د مشوقدرص 100یید داشگه باشند از أدرصد افزایش صادرات مطابق با اسناد مورد ت

 ا  برخوردار خواهند شد. بیمه
واحدها  تولید  که برا  اولین بار اقدام به صادرات کااها  تولید   -5مادن 
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نمایند، مشمول دریافت هزار دار در سال می 80شدن )غیرفله( حداقل به میزان بند بسگه

درصد برا   20درصد در سال دوم و  50درصد در سال اول،  100ا  به میزان مشوق بیمه

 شوند. یدیدااسگتدام مسال سوم به ازا  کارکنان ج

سی و واحدها  خدمات فنی و مهندسی که کارکنان جدید با مدرک کارشنا -6مادن 

درصد در  50، درصد در سال اول 100ا  به میزان بااتر جذب نمایند، مشمول دریافت بیمه

  .شونددرصد برا  سال سوم به ازا  کارکنان جدیدااسگتدام می 20سال دوم و 

تولید  واحدها  فعال در حوزن خدمات گردشگر ، ورزش، حمل و نقل و کلیه -7مادن

 ومحگوا  فناور  اطالعات در صورت جذب نیرو  انسانی دارا  مدرک کارشناسی 

درصد در  50 درصد در سال اول، 100ا  به میزان بااتر مرتبط مشمول دریافت مشوق بیمه

 شوند. جدیدااسگتدام می درصد برا  سال سوم به ازا  کارکنان 20سال دوم و 

کارگیر  هکلیه واحدها  تولید ، خدماتی، کشاورز  و صنفی که نسبت به ب -8مادن 

درصد در  100ا  به میزان مشمول دریافت مشوق بیمه ،زنان سرپرست خانوار اقدام نمایند

درصد برا  سال سوم به ازا  کارکنان  20درصد در سال دوم و  50سال اول، 

 شوند.  تدام میااسگجدید

ه نسبت ب واحدها  فراور ، تبدیلی و تکمیلی کشاورز  و دامی روسگایی که -9مادن 

 وربوطه مها  کیفی روسگایی با شرط دریافت گواهی ید محصوات با مواد اولیه با منشأتول

رصد در د 100ا  به میزان بند  مشمول دریافت  مشوق بیمهعرضه محصول به صورت بسگه

درصد برا  سال سوم به ازا  کارکنان  20درصد در سال دوم و  50اول، سال 

 شوند.  جدیدااسگتدام به مدت سه سال می

ضه هانی عرها در بازار جواحدها  تولیدکنندن صنای  دسگی که محصوات آن -10مادن 

ال دوم و درصد در س 50درصد در سال اول،  100ا  به میزان شود، مشمول مشوق بیمهمی

 شوند.  ااسگتدام میدرصد برا  سال سوم به ازا  کارکنان جدید 20



 برنامه دولت دوازدهم

102 
 

ملی و  ها  بزرگ، محلی،داد با شرکترواحدها  مشاغل خانگی که در قرا -11مادن 

درصد در  100ا  به میزان کنند، مشوق بیمهالمللی اقدام به تولید و عرضه محصول میبین

برا  سال سوم به ازا  کارکنان درصد  20درصد در سال دوم و  50سال اول، 

 شوند.  ااسگتدام میجدید

 
 . منابع مالی اجرای طرح2-4-6-6

ها و هیاران دساز مناب  مالی موردنیاز اجرا  این طر  از محل اعگبارات اجرا  قانون هدفمن

 گردد.کل کشور تأمین می 1396قانون بودجه سال  14تبصرن 

 

 امیدطرح اشتغال . 2-4-7

ات مطالع ونیز برنامه دیگر  است که در دولت یازدهم طراحی شدن « طر  اشگلال امید»

 جوانان)ها  بازماندن از رشد ها  گرونبهبود مهارتاولیه آن نیز انجام شدن است. 

 دیریتآفرینی برا  مکردن و جوانان شهرها  کوچق و روسگاها( و تشویق ارزشتحصیل

ر را  هبها  موقت کارورز  و اشگلال عمومی ق برنامهبحران بیکار  در کشور از طری

 و موز  در زمرن اهدا  این طر  است. تضمین چهار مان  فرصت کارآ جوان جویا  کار

 ست.  هزار تومان برا  جوانان هد  این طر  ا 600هزینه تا سق  اشگلال با  کمق

 

 اشتغال امید زمینهپیش. 2-4-7-1

نماید، اما به یهزار نفر در سال ایجاد فرصت شللی م 600را  رشد اقگصاد  ایران، هرچند ب

تواند با ابزار نمیاقگصاد ایران ، 70و  60دلیل ورود بیش از ظرفیت نسل جوان مگولد دهه 

دو  1395بسگان دهد که در تا. آمارها نشان میاین جوانان را وارد بازار کار کندمگداول 

 اند. میلیون جوان زیر سی سال بیکار بودن

آموز  و معرفی فرصت مهارت کشورها برا  جبران این عدم تعادل در بازار کار معمواً

ها  خصوصی یا با کمق کنند تا جوانان در بنگانبه بازار کار برا  این دسگه فراهم می
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ها در دنیا به عنوان کارورز  یا اشگلال . این برنامهآموزش ببینندبتش عمومی و دولگی 

با  2016و  2014ها  ادیه اروپا بین سالحکشورها  عضو اتشوند. می عمومی معرفی

 درصد کاهش دهند.  18.9درصد  جوانان را به  24.4ها توانسگند بیکار  کمق این برنامه

 

 . سازوکار اجرای طرح2-4-7-2

ست تا  اتوسعه تدوین شدن یافگه و درحالطر  با اسگفادن از تجربیات کشورها  توسعهاین 

ا وسعه رشم  تشدسگورات مندرج در بسگه رونق و اشگلال و سگاد اقگصاد مقاومگی و برنامه 

 شود.این برنامه با سازوکارها  زیر اجرا میاجرایی نماید. 

 25 برا  جوانان با کمق هزینه آموز  و خدمت عمومیتضمین چهار مان مهارت .1

 ؛ها  مشمول طر سال بیمه تامین اجگماعی شلل اولی 2سال و تشویق   30تا 

در که  لسا 30تا  25به هر جوان « امیداعگبار »مبلغ سی میلیون ریال اخگصاص  .2

شدن است. نقدشدن قابلاساس قواعد مشتصجوان در برنامه و برشرکت  صورت

 ه یکی ازمند شوند که بتوانند بهرنعگبار میجوانان جویا  کار در صورتی از این ا

 اشکال زیر وارد چرخه فعالیت شللی شوند:

x ها  دارا  کد کارگاهی در سازمان تامیناسگتدام در یکی از کارگان 

اقد اند و فجوانانی که تاکنون در هی  کارگاهی به کار گرفگه نشدن: اجگماعی

ها  خصوصی به اسگتدام بنگان، اگر باشندسابقه در سازمان تامین اجگماعی 

شود و پرداخت می اعگبار امیداز محل به تدریج  ها درآیند، حق بیمه آن

د. سال از پرداخت حق بیمه معا  خواهند بوها حداقل یقکارفرمایان آن

ر  ست حقوق و مزایا  افراد شاغل در چارچوب مقررات جار  کشوا بدیهی

 گردد.پرداخت می

x جوانانی که : الگحصیالن دانشگاهیا  آمادگی شللی فارغهکارورز  یا دورن

ها  ازم و شناساندن توانایی خود به تمایل دارند برا  کس  مهارت
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در این طر   ،آموز  وارد شوندها  کارورز  و مهارتکارفرمایان در دورن

که در  استمند خواهند شد. نحون پرداخت به این صورت هزینه بهرناز کمق

امید، اعگبار از محل د کارورز توسط کارفرمایان واجد صالحیت، ییأصورت ت

 هزینه زندگیکمق شود.به کارورزان پرداخت می هزینه زندگیکمق

مذکور هر مان قابل برداشت خواهد بود و مبلغ ماهانه آن حداکثر شش میلیون 

 .استریال 

x ومیها  اشگلال عمآموز  افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی در طر مهارت :

 هایی است نظیر خدمات اجگماعیها  اشگلال عمومی، طر منظور از طر 

زیست بهداشت و سالمت(، حفظ محیط ها )نگهدار  سالمندان و آموزش

بی با آناب  زدایی از طریق کاشت نهال و افزایش راندمان اسگفادن از م)بیابان

یی فضاها  روسگاها )زیباساز  آموزش صحیح کشاورزان( و تأمین زیرساخت

درصد از  60و آموزش روسگائیان با هد  جذب گردشگر( که حداقل 

ها  یابد. شرکتها  عمومی طر  به نیرو  انسانی اخگصاص میهزینه

  توانند با همکار  نهادهاخصوصی واجد شرایط در این بتش برنامه می

چارچوب جوانان واجد شرایط را در ، ندعمومی و دولگی که عالقمند

کنندن در ها  مصوب شورا  عالی اشگلال آموزش دهند. جوانان شرکتروژنپ

شدن در ها، عالون بر آموزش به تدریج و بر اساس قواعد مشتصاین طر 

ن شورا  عالی اشگلال، از کمق هزینه زندگی  حداکثر تا سق  مشتص شد

 ماهانه اسگفادن نمایند. 

و  شدننامزش کارجویان ثبتتوانند نسبت به آموها  بتش خصوصی میبنگان .3

یید شورا  عالی اشگلال، اقدام أها  مورد تدر پروژن و یید در سامانه مشاغلأمورد ت

شدن در پروژن شامل نمایند. کارآموزان در این دورن، از مزایا  مشتص

مین اجگماعی به مدت دوسال )در أهزینه بیمه تنه بیمه حوادث، کمقهزیکمق
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هزینه زندگی طی دورن آموزش )بر اساس بنگان(، و کمقصورت اسگتدام در 

 مند خواهند شد.هزار تومان در مان( بهرن 600قواعد شورا  عالی اشگلال تا سق  

 ها  کدگذار  و تطبیق کارجویان بامرحله اول طر  که شامل آزمایش بتش .4

که  هگرفگم نفر در سه اسگان طی دو سال گذشگه انجا 2000ها بودن است برا  پروژن

 اند.یدناند، جذب گردکه آموزش دادن شدنکارورزان در همان بنگان هفگاد درصد 

صورت  درهزار نفر  30اسگان به تعداد  31شهر  31مرحله دوم، شامل آزمون در  .5

هرمان ماز  هماه 4ها  ملی طی یق دورن مین مالی، برا  تهیه و تست زیرساختتأ

 انجام است.قابل 1396

لی مبا مشارکت  1397، از فروردین آزمون صورت موفقیت نگایج طر  اصلی در .6

 آغاز خواهد شد.

 

 طرح اجرای اشتغال امیدمنابع . 2-4-7-3

در « ال امیداشگل»طر  داد اجازن نمی دولت تدبیر و امید، بهها  به ارث رسیدن محدودیت

یدن برجام و رسآمدن در دستهها  بکه خوشبتگانه با موفقیت مقیاس ملی اجرا شود

این تواند ، مجموعه دولت می1395ها در پایان سال صادرات نفت به سطح قبل از تحریم

کر زم به ذامحقق نماید. « اقگصاد مقاومگی: تولید و اشگلال» شعارطر  را در چارچوب 

د میلیار هزار است که مطابق محاسبات کارشناسان، مجموع هزینه سالیانه این برنامه چهار

مین ابل تأق 1396بودجه  18و  14بندها  از طریق  مناب  این طر  ن در سال است.توما

 نماید. زایی را  تعری  میمناب  ازم برا  اشگلال برنامه ششم توسعه نیز 12مادن هسگند. 

 

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

ها  اصلی و ترین  برنامهاز مهمطر  تکاپو مصوب شورا  عالی اشگلال کشور و یکی 

 باشد.محور  توسعه اشگلال در کشور می
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 قاومگیقگصاد مذیل قرارگان ا «ا ها  پراشگلال منطقهطر  توسعه رسگه»این طر  با نام 

  پیگیر جرا وها  توسعه اشگلال در سگاد اقگصاد مقاومگی در حال ابه عنوان یکی از طر 

سعه ذیل معاونت تو «فان اجگماعیو ر کار ،تعاون»طر  تکاپو توسط وزارت است. 

ن طر  د  ایهاست. المللی در حال اجرا کارآفرینی و اشگلال و با اسگفادن از تجارب بین

 هزار شلل جدید در کشور است.  445ایجاد ساانه 

 
 . راهبردهای طرح تکاپو2-4-8-1

 شود. طر  تکاپو با اتکا بر راهبردها  زیر اجرایی می

x ساز  التعادل و تعامل میان طر  عرضه و تقاضا  نیرو  کار برا  فع ایجاد

وکار و  نهاد  کلیه امکانات و مناب  )مالی و غیر مالی( در جهت توسعه کس

 ؛اشگلال پایدار

x ؛تحلیل و اصال  دینامیق اشگلال اسگان 

x ؛سگانیها  پر ارزش و پراشگلال منگت  در سطح ملی با گسگرن اتوسعه رسگه 

x ت ظرفی یت بر توسعه اقگصاد محلی و دارا وکارها  دارا  مزکس  توسعه

 ؛زایی مناس اشگلال

x وسعه تو  طقساز  دینامیق اشگلال در سطح مناتوسعه اشگلال پایدار از طریق به

 ؛هااسگاندار در سطح وکار  منگت  و اولویتها  کس رسگه

x لی ر سطح مدتوان رقابگی نهادها  پشگیبان و افزایش  /توانمندساز  نیرو  کار

 ؛دار در سطح اسگانشدن مزیتکارها  شناساییوالمللی کس و بین

x رتی  ها  اثرگذار بر فضا  کس  و کار به تتحلیل و تقویت عوامل و شاخص

 کار و اشگلالودر سه سطح منطقه، اسگان، کشور به منظور توسعه کس 

 ؛()رویکرد پایین به باا

x ه ا  در جهت توسعمنظور انجام مداخالت توسعه طراحی الگو  مناس  به

  .وکارهازنجیرن ارزش کس 
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 های منتخب. رسته7 جدول شماره

 خدمات کشاورزی صنعت

 )تولید محگوا( IT صنای  مکمل و تبدیلی منگت  پوشاک

 ها  منگت (گردشگر  )رسگه ا محصوات گلتانه کفش

 ورزشصنعت  پرورش آبزیان صنای  غذایی منگت 

 لجسگیق و حمل و نقل گیاهان دارویی صنای  دسگی

 زیستمدیریت مصر  انرژ  و محیط تولید محصوات گوشگی صنای  مبلمان

 ها  منگت (خدمات اجگماعی )رسگه خدمات فنی و مهندسی کشاورز  صنعت تأمین خودرو

صنعت قطعات الکگریکی و 

 الکگرونیق
 سالمت تولید محصوات گوشگی

 خدمات فنی و مهندسی  

 

بر اقگصاد  کیدرهبر  با تأو منطبق بر فرمایشات مقام معظم  1396تکاپو در سال طر  

ها و گانشدن در سطح اسها  انجامتولید و اشگلال، مطابق با مطالعات و بررسی مقاومگی،

و  هارفیتظ شدن است،انجام  1395که در سال  مطالعات دینامیق اشگلال هر اسگانخروجی 

برش  بق باا  را شناسایی نمودن و مطاها  پراشگلال منطقهها  در اولویت و رسگهرسگه

 سگان ودار در هر اها  اولویتاسگانی و تفکیق و ظرفیت هر رسگه، اقدام به توسعه رسگه

 نماید.منطقه می

ید و هزار شلل جد 445بیش از  1396ال در کل طر  تکاپو در سال بینی اشگلپیش

نای  از ص ا  در صنای  خرد و کوچق و مگوسط و بتشیها  منطقهر مبگنی بر ظرفیتپایدا

برخی  ها  اسگانی،عالون بر رسگه 1395چنین با توجه به تجارب سال هماست. بزرگ  

شر   ها  منگت  بهکاپو قرار دارند. رسگهصورت ویژن و ملی در دسگور کار تهها برسگه

 لال در برخی رسگه ها به ترتی  زیر است.ظرفیت اشگاست.  7جدول شمارن 

 ؛(96هزار شلل جدید در سال  150توسعه رسگه صنعت پوشاک  )ایجاد  .1
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 ؛(96هزار شلل جدید در سال  30توسعه رسگه صنعت مبلمان و دکوراسیون )ایجاد  .2

 ؛(96هزار شلل جدید در سال  20توسعه رسگه گردشگر  و صنای  دسگی )ایجاد  .3
جدید  هزار شلل 60مکمل و تبدیلی کشاورز  منگت  )ایجاد   یتوسعه رسگه صنا .4

 ؛(96در سال 
 .(96سال  هزار شلل جدید در 60توسعه رسگه فناور  اطالعات و ارتباطات )ایجاد  .5

گی هماهن وها  توسعه و اجرا در سطح منطقه ها  فوق، اسگراتژ یق از رسگه برا  هر

 یها  عملهن مثال در صنعت پوشاک برنامبه عنوا ؛بینی شدن استاجرا در سطح ملی، پیش

 است.اجرایی به شر  زیر 

 

 . مثال مداخله در صنعت پوشاک2-4-8-1

ائه طر  تکاپو در صنعت پوشاک شروع شدن است. توضیحات متگصر  که در ادامه ار

 دهد. ها  این طر  در بتش اشگلال را نشان میشود، قابلیتمی

نجیرن زهزار شلل جدید و پایدار در صنعت و  150ایجاد مداخله در این بتش هد  

اسان ، تهران، خرها  سیسگان و بلوچسگاناسگاناست.  96ارزش پوشاک کشور در سال 

بی، ان غررضو ، خراسان شمالی، لرسگان، خوزسگان، گیالن، آذربایجان شرقی، آذربایج

اخله ها  عمل مدامهو کرمانشان برا  این اقدام در نظر گرفگه شدن است. برن ایالم، اصفهان

 در صنعت پوشاک به شر  زیر است.

ا  صورت تضمینی و سفارشی از برندههقرارداد جدید تولید پوشاک ب 30عقد  .1

 ؛المللی برا  عرضه در بازار خارجیبین

میلیون دار  120میلیون دار سفارش خارجی و صادرات  100جذب حداقل  .2

 ؛پوشاک

 وشاکالمللی صنعت پرت و بازارها  بینایجاد مرکز جام  و مشگرک توسعه تجا .3

 ؛کشور
انی مگتصص در صنعت مهارت و تربیت نیرو  انس  مرکز جام  ارتقا 2ایجاد  .4
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 ؛پوشاک
ایجاد مرکز طراحی صنعت پوشاک کشور )انگقال دانش فنی از برندها   .5

 (؛المللیبین
کردن این مگصلشبکه تولید پوشاک روسگایی در روسگاها  هد  و  60ایجاد  .6

 ؛ها به بازارشبکه
نگقال ابرند جدید خارجی و تولید تحت سفارش و صادرات محصول و  3ارتباط با  .7

 ؛دانش فنی و مهارت

ا  المللی و منطقهبرند داخلی پوشاک و کمق به توسعه بازارها  بین 5تقویت  .8

 ؛برندها  داخلی
ن ادشدور  صنعت پوشاک از طریق مراکز تتصصی ایجارتقا  اسگانداردها و بهرن .9

 ؛در طر 
 اسگان هد  طر . 5مرکز تولید پوشاک توسط خیرین اشگلال در  5ایجاد  .10

 

 مقابله با فساد. 2-5
، شدن در عرصه اقگصاد  و سیاسی برا  دولت دوازدهم تدوینهایی که مجموع برنامه

نامه در بر د  کهکنند. اصال  ساخگارها  اقگصاظرفیت زیاد  برا  مقابله با فساد ایجاد می

یر غما به دهد. دولت دوازدهم اها  بروز فساد را کاهش میاست، فرصت مدنظرشدن ارائه

اهد بال خواد دنشدن، راهکارها  زیر را نیز برا  مقابله با فسها  تشریحاز اجرا  برنامه

 کرد.

 ؛«ارتقا  سالمت نظام ادار  و مبارزن با فساد»قانون اجرا   .1

 ؛اجرا  قانون انگشار و دسگرسی آزادانه به اطالعات .2

 ؛گسگرش دولت الکگرونیق .3
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 ؛ساز  دولتچابق .4

 ؛امضاها  طالییساز  برا  حذ  و زمینه تسهیل مقررات .5

 ؛ریز  و ارزیابی عملکرد بودجهبودجهساز  شفا  .6

 .هرگونه امگیاز انحصار  در موضوعات اقگصاد جلوگیر  از اعطا   .7
 

 های اینترنت )توسعه اشتغال مبتنی بر اینترنت(تقویت زیرساخت. 2-6
 کشور 3 سطح به هاهمه اسگان و اینگرنت اطالعات ملی شبکه کیفیت و سرعت رساندن

س  و ان به اطالعات و گسگرش کبا هد  دسگرسی آس 1400 سال تا خاورمیانه، نتست

یم ه مسگقکاغلی بنیان کشور و ایجاد مشتواند در توسعه دانش، میها  مبگنی بر اینگرنتکار

  شوند مرثر باشد. ها  اینگرنگی بنا مییا غیرمسگقیم بر زیرساخت

 

 های کوچک و بزرگاصالحات در بنگاه. 2-7

 ز شدنکها مگمرارزش افزودن و اشگلال در بتش صنعت ایران در دو گرون مگفاوت از بنگان

د اشگلال درص 70نفر کارکن( حدود  9تا  1ها  خرد )دارا  است. بدین معنی که بنگان

گعلق به درصد ارزش افزودن م 50بتش صنعت را در اخگیار دارند و در مقابل بیش از 

قگصاد  باا اکارکن و بیشگر( است. دسگیابی به رشد  400ها  بزرگ صنعگی )دارا  کارگان

 اد ارزشگذار  برا  ایجسیاست دارد کهمیجه به هد  برنامه حاضر ازم زا با توو اشگلال

و  ها  خردنگانها  صنعگی صورت گیرد. بافزودن و اشگلال برا  دو خانوادن مجزا از بنگان

گذار  هایی هسگند که توجه به آنها برا  سیاستکوچق )و مگوسط( دارا  ویژگی

 ضرور  است:

  ترسادن  ریگمیاست و نظام تصم یها خصوصنوع بنگان نیا تیساخگار مالک .1

 ؛دارند
ر زرگ کمگب  هاها نسبت به بنگاننوع بنگان نیا  اانباشگه و مشکالت ترازنامه یبده .2

 ؛است
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 ندنیآدر   بااتر  رشدهاپگانسیل که  یمصرف  یها در صنانوع بنگان نیسهم ا .3

 ؛است شگری، بداشتخواهند 
 ؛است با سرعت بیشگر  فراهمها نبنگا نیا  برا یخارج امکان جذب مناب  خرد .4
ین اتان در ا  کوها، پگانسیل افزایش اشگلال در فاصلهبه دلیل تعداد زیاد این بنگان .5

شان ننیز  1395-1393ها  سالبتش بسیار زیاد است. تجربه افزایش اشگلال در 

 یخرد و خصوص  هابنگان ریاز مس رانیاشگلال در اقگصاد اسری   راتییتلدهد می

 .گذردیم

  هانگانبنسبت به  یخرد و کوچق صنعگ  هاکارگانباید به این نکگه توجه داشت که  

در  ورند دا  اقگصاد طیاقگصاد کالن و مح تیاز وضع  دتریشد  ریبزرگ و مگوسط اثرپذ

 ثبات .است شگریب نیز نامساعد طیها در صورت بروز شراآن یلیاحگمال خروج و تعط جهینگ

ها بسیار انن بنگبرا  توسعه پایدار ای به همین دلیل اقگصاد کالن و بهبود محیط کس  وکار

 ها  بزرگ است.تر از بنگانضرور 

ی   مالتجهیز و توسعه بازارها ،ها  خرد و کوچق اقگصاد رکن دیگر توسعه بنگان

ها  ن. بنگاه باشندمین مالی داشگتأها بگوانند دسگرسی به ین بنگاناست که ا ا گونهکشور به 

سمی مین مالی را  برا  تأشدنها  شناخگهخرد هم اکنون در اقگصاد ایران به روش

به  ها  زودبازدن(ها  گذشگه در این خصوص )مانند طر  بنگاندسگرسی ندارند و تالش

 اند.دلیل اشکاات اساسی در طراحی و اجرا موفق نبودن

کارها  کوچق وها  متگل  توسعه کس ه شناسایی فرصترکن دیگر، کاهش هزین

کنندگان عمدن است. دسگیابی به کاهش هزینه پیوند تولیدکنندگان خرد و عرضه و

هایی از فرصت توسعه و وکارها و رشگه فعالیتاطالعاتی مبنی بر اینکه هم اکنون چه کس 

ه است. هم چنین در صورت ها  خرد پرهزینتقاضا  بالقون برخودار هسگند، برا  بنگان

شناسایی و تولید، امکان عرضه محصوات در سطح وسی  داخلی و خارجی میسر نیست یا 
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 ها  خرد دارد.هزینه باایی برا  بنگان

 وها  خرد بهبود نظام آموزش فنی گذار  برا  توسعه بنگانرکن پنجم سیاست

سواد یبیپلم، زیردیپلم و کشور دارا  تحصیالت د شاغالندرصد  هشگادا  است. حرفه

ند ا بگواتها  مناس  بازطراحی شود فعالیت رشگهها  فنی در ازم است آموزش و هسگند

یجاد اها از طریق ها  خرد را افزایش دهد. بهبود در توان مذاکراتی این بنگانکارایی بنگان

 برا  شگرامکان اسگفادن بی نیز ضرور  است تاها  صنعگی واحدها  مشاورن در شهرک

 ندکنندگایتولین ب وندیپداخلی و خارجی و ایجاد از مناب  و امکانات ها مند  این بنگانبهرن

 را فراهم نماید. کنندگان عمدنخرد و عرضه

 :مشگرکی به شر  زیر هسگند هاییها  بزرگ نیز دارا  ویژگیبنگان

 ؛است حاکمیتیا وابسگه به  یدولگ ،  بزرگهابنگان یا مدیریت تیساخگار مالک .1

 ؛گنده هسها واقعی نیست و با مشکل بدهی انباشگه مواجترازنامه این نوع بنگان .2

دار انحصار  برخورا  و ساخگار  بازار انحصار  یا شبهها  تعرفهاز حمایت .3

 ؛هسگند
گمرکز سی مهایی مانند انرژ  و فلزات اسادر رشگه فعالیت ها  بزرگ عمدتاًبنگان .4

 ؛تر  خواهند داشتهسگند که رشد آتی جهانی کم
 یط کس ود محها نیز عالون بر ثبات اقگصاد کالن و بهببنگان بهبود فضا  فعالیت این

رایط شایجاد  ومین مالی، ساخگار مالی داخلی بنگان أتمسگلزم اصالحاتی در زمینه وکار، 

 وس کلی. بر این اساس رئاستها  جدید ور  و ورود بنگانرقابگی برا  افزایش بهرن

 ها  بزرگ صنعگی به شر  زیر است:برنامه توسعه بنگان

 انگشار وزار ها  بزرگ از طریق این بااصال  بازار سرمایه برا  تامین مالی بنگان .1

 ؛اوراق شرکگی

ها و هداخلی در جهت مدیریت هزینروزرسانی ترازنامه، اصال  ساخگار مالی هب .2

 ؛یتفافزایش شفا
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 .ها  ورشکسگهایجاد شرکت مدیریت دارایی و بدهی برا  بنگان .3

 

 تقویت گردشگری. 2-8

ایجاد  یران،شدن اقگصاد اتواند به مگنوعهایی است که میتوسعه گردشگر  از جمله ظرفیت

خدمات  وا  از تولید انداز  زنجیرنو ران –برخوردار بااخص در مناطق کم –اشگلال 

ر خارجی میلیون گردشگ 9به هد  جذب ساانه  1400تواند تا سال کمق کند. ایران می

گرفگه در دولت اقدامات صورتدست یابد.  اعم از گردشگر مذهبی، تفریحی و سالمت

یران از  چهرن ها، بهساونقل هوایی و ریلی، ساخت هگلیازدهم برا  نوساز  ناوگان حمل

م فراه ها  مساعد  برا  توسعه گردشگر زمینه ،هاالمللی و رف  تحریمدر عرصه بین

 کردن است. 
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 های سیاسیبرنامه .سومبخش 

 

 «اجرای منشور حقوق شهروندی»

  «اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطالعات»

 «جانبهشفافیت همه تدوین و اجرای قوانین»

 و 

 «اجرای فصل حقوق ملت در قانون اساسی»
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 . مقدمه3-1

اجگماعی و  ها  اقگصاد ، سیاسی،زمان به عرصهجانبه ایران نیازمند توجه همتوسعه همه

، یکار فرهنگی است. مشکالت مردم در ابعاد اقگصاد  سب  شدن که محورهایی نظیر ب

ما در ا ؛یردها  شهروندان قرار گتورم، هزینه مسکن و درآمدها  ناکافی در صدر اولویت

دم عتر، بتش مهمی از مشکالت اقگصاد  برآمدن از مسائل سیاسی و نگاهی پیچیدن

یز از نها  اجگماعی حاکمیت قانون در کشور است. مشکالت دیگر  نظیر فساد و نارضایگی

ه شوند. توجها  سیاسی شهروندان ناشی میحقوق و آزاد  مربوط بهها  سیاسی و نقصان

 شناخت و  بهشدن برا  دولت دوازدهم، معطدولت یازدهم به مسائل سیاسی و برنامه ارائه

 است.  قگصادنفسه عرصه سیاسی و تأثیر عرصه سیاست بر سایر مسائل و بااخص ااهمیت فی

 
 دولت یازدهموردهای ادستدستاورد. 3-2
 ت:ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در عرصه سیاسی به شر  زیر بودن اساصلی

x  ؛به مردم ارائه شد 1395آذر  29که در  تدوین منشور حقوق شهروند 

x هایی از فصل حقوق ملت در قانون اساسی نظیر:شدن بتشافزایش اجرایی 

o  تعدها  سیاسی و مدنی شهروندان و تالش برا  ممانعت از توسعه آزاد  

 ؛ها به حقوق سیاسی ایشانسازمان
o ؛افزایش دسگرسی آزادانه به اطالعات 

o ؛ا  فضا  مجاز مقابله با فیلگرینگ سلیقه 
o ؛ها  دینی و مذهبیاحگرام به حقوق اقلیت 
o ؛احگرام به تنوع قومی جامعه ایران و رعایت حقوق اقوام 
o ؛بیان ها و توسعه آزاد احگرام به حقوق رسانه 

o ؛نهادها  مردمبرا  توسعه سازمان ساز زمینه 
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o ؛مقابله با مداخله در زندگی خصوصی مردم 

o کون باش احگرام به هر دو وجه جمهوریت و اسالمیت نظام و برگزار  انگتابات

 ؛1394مجلز شورا  اسالمی در هفگم اسفند 
o سی سیا ساز  برا  افزایش نقش ایشان در ادارنحمایت از حقوق زنان و زمینه

 ؛شارکت در عرصه اجگماعی و اقگصاد کشور و م

o در  آنانفعالیت ها  فکر  و سیاسی و حمایت از شناخگن کلیه نگرشرسمیتبه

 ؛چارچوب قانون اساسی
o احگرام به حوزۀ خصوصی زندگی شهروندان و عدم مداخله دولت در امور 

 ؛فرد  و خصوصی مردم
o ر  نهادن به حقوق احزاب، نهادها  صنفی و آحاد ملت برا  برگزااحگرام

نظر از صر ها ها و تظاهرات قانونی به منظور بیان اعگراضات و دیدگانتجم 

 ؛گرایش سیاسی ایشان

o ریق طاز  هایی از حقوق مصر  در قانون اساسی برا  اقوام ایرانیاسگیفا  بتش

 ؛قویت توسعه در مناطق قومیها  مدنی ایشان و تتضمین حقوق و آزاد 

o راد ا  در گزینش افها  علمی، فنی و حرفهدادن شایسگگیرا  مبناقرارتالش ب

 ؛هاینشها  سیاسی در انگصابات و گزبرا  مناص  و جلوگیر  از اعمال سلیقه
o  صال اپذیرش وجود فساد ادار  در کشور و تالش برا  کنگرل فساد از طریق 

 ؛ها  حکمرانیروش
o   ه به نامه قانون انگشار و دسگرسی آزادانو تالش برا  اجرا  آئینتصوی

 ؛اطالعات
o ولت دها، عدم شکایت ها  مطبوعات و رسانهن به حقوق و آزاد گذاشگاحگرام

 ؛ها در انگقاد از دولتها و تضمین حداکثر آزاد  برا  آناز رسانه
o  ارتقا  کارآمد  دولت که خود را در بهبود روند کنگرل تورم، رشد اقگصاد  و
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 ؛آفرینی نشان دادن استافزایش اشگلال
o  احیا   بند  به اصول علمی در اخذ تصمیمات اقگصاد ، سیاسی و اجگماعی.پا

ازو  بدو  سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور ادار  و اسگتدامی به عنوان

 ؛ادارن علمی و کارشناسانه کشور در همین راسگا بودن استدولت برا  

o کارگیر  زنان در مناص  دولگی نظیر عضویت در کابینه، مدیریت به

 ؛هاها  دولگی و فرماندار شرکت
o ها  ازم و تقویت دولت الکگرونیق از طریق تأکید بر تقویت زیرساخت

درمان، و سایر ها  متگل  در گمرک، بهداشت و چنین طراحی سامانههم

 ؛هازمینه

x  اسیسیو منگقدان توسعه مدارا در مقابل انگقادات و رعایت حقوق متالفان. 

  

 برنامه سیاسی دولت دوازدهم. 3-3

شوم که جان  تشکیل شود، مگعهد میبه اینبا رأ  ملت ایران اگر دولت دوازدهم 

 ها  زیر را عملی سازم.برنامه

 

 شهروندی. اجرای منشور حقوق 1-3-3

ها  در دولت یازدهم تدوین و ارائه شدن است و اکنون زمینه« منشور حقوق شهروند »

ها  نامهتر از گذشگه است. اجرا  منشور نیازمند تدوین آیینازم برا  اجرا  آن فراهم

منشور، و رایزنی و جل  هر بند  در قبالها  دولگی تکالی  دسگگان اجرا ، اجرایی

در اجرا  منشور حقوق ها  حاکمیت است. پیشرفت و دسگگان مشارکت سایر قوا

حق حیات، تعیین سرنوشت، آزاد  بیان و شهروند ، مردم ایران را به حقوق خود از جمله 

و سایر اجگماعات، مالکیت، رشد و سعادت، ایسگادگی در برابر سگم و حریم خصوصی 

ه و رفان بیشگر برا  ایرانیان نیز کند. توسعتر میشدن در قانون اساسی نزدیقحقوق تصریح
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 منوط به اجرا  حقوق شهروند  ایشان است. 

 

 . اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطالعات2-3-3

ساز   ا  شفاترین قوانین بریکی از مهم« قانون انگشار و دسگرسی آزادانه به اطالعات»

سایر  ودولت  قانون نظارت مردم برامور ادارن کشور و مبارزن با فساد است. اجرا  این 

شدن ضای  دهد و شفافیت ناشی از آن، عاملی برا  مقابله باقوا  کشور را افزایش می

ون ین قانانامه اجرایی حقوق مردم است. کشور باید شفا  ادارن شود و تدوین و ابالغ آیین

د ارشا هنگ ووزارت فردر دولت یازدهم، زمینه را برا  اجرا  آن فراهم کردن است. 

توجه  بااخص با ،شوداسالمی مگولی اجرا  این قانون است و در دولت دوازدهم تالش می

ز اعات هایی که در زمینه توسعه امور فضا  مجاز  و دسگرسی مردم به اطالبه ظرفیت

  طریق ابزارها  اینگرنگی ایجاد شدن است، این قانون اجرا شود. 

 

 جانبهشفافیت همه. تدوین و اجرای قوانین 3-3-3

قدان یجه فبتش مهمی از مشکالت کشور و بااخص فساد و ناکارآمد  در انجام امور، نگ

 ، قگصادها  غیرشفا  انجام امور اها  اقگصاد  و ادار  است. رویهشفافیت در رویه

 کار  درگیر  برا  مردم، متفینبودن نظام تصمیمگذار ، آشکارگیر  و سیاستتصمیم

ها  رکتشنبودن عملکرد انعقاد قراردادها، نبودن شفافیت در نظام بانکی، شفا  طراحی و

 ها  عمومی غیردولگیها که به مالکیت دسگگاندولگی و بااخص آن دسگه شرکت

ها(، و ار ها  عمومی غیردولگی )نظیر شهرداند، ابهام در عملکرد مالی سازماندرآمدن

ا  از عهمجموشأ فساد و ناکارآمد  در کشور است. ها  دیگر منبسیار  از عدم شفافیت

صوصی ها  عمومی غیردولگی و بتش خساز  عملکرد دولت، سازمانلوایح دربارن شفا 

جلز ها و ارسال به مکردن آندر دست تدوین است که در دولت دوازدهم نسبت به نهایی

 ول دولت دوازدهم اقدام خواهد شد.در سال ا
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 حقوق ملت در قانون اساسی برای تحقق . تداوم تالش4-3-3

در  و ملت دولت یازدهم برا  تحقق حقوق دولت دوازدهم در ادامه اقدامات اجراشدن در

د، واهد بوکه سرلوحه اقدامات دولت خ« آزاد  و امنیت»چارچوب تالش برا  تحقق شعار 

 خواهد سی خودمحورها  زیر را در دسگور کار برنامه سیاکماکان به مانند دولت یازدهم، 

 داشت:

x  و  اسیعنوان بازو  توسعه سیه ها  مدنی مردمی بدنهابیشگر گسگرش و تقویت

 ؛جل  مشارکت مردم در ادارن کشور

x در  م،...(و قل آزاد  اندیشه، بیان، نشر، فکرها  قانونی )ام به حقوق و آزاد احگر

 ؛سایه اجرا  منشور حقوق شهروند 

x  ؛شورکمندکردن فعالیت سیاسی در سیاسی و نظاماحزاب بیشگر تقویت و گسگرش 

x ها و در گر  دولت در سطح ملی به اسگانزدایی و واگذار  امور تصد تمرکز

 ؛ها و تقویت شوراها  شهر و روسگاها به شهرسگانسطح اسگان

x چوب ها  فکر  و سیاسی و حمایت از آنان در چارشناخگن کلیه نگرشرسمیتبه

 ؛قانون اساسی

x رد  وفبه حوزۀ خصوصی زندگی شهروندان و عدم مداخله دولت در امور  احگرام 

 ؛خصوصی مردم

x  ها یدگانها و تظاهرات قانونی به منظور بیان اعگراضات و دنهادمندکردن تجم

 ؛توسط احزاب، نهادها  صنفی و آحاد ملت

x ریق از ط تقویت هویت و گسگرش همبسگگی و انسجام ملی میان کلیه اقوام ایرانی

 ؛توزی  عادانه ثروت، قدرت و منزلت

x اعی،ها  اجگمگزینی و توزی  برابر فرصتساار  و شایسگهرعایت اصل شایسگه 

 ؛بدون هرگونه تبعیض سیاسی، اقگصاد  ادار  و...
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x ار  وتقویت نهادها  نظارتی برا  پیگیر ، کنگرل و مقابله با فسادها  اد 

 ؛سازمانی

x ؛ن ماندن آزاد  اطالعاتاجرا  بدون تاخیر قانون بر زمی 

x ؛ها  عمومی و خصوصیجانبه از رسانهحمایت همه 

x ها به منظور افزایش کارآمد  و پاستگویی دولت و دولگمردان در کلیه عرصه

 ؛تسهیل در مطالبات مردم

x لی درمشناخگی، انسجام، یکپارچگی و وفاق رعایت مالحظات امنیت ملی، جمعیت 

 ؛تقسیمات کشور 

x  ترین همتأکید اساسی به دو وجه جمهوریت و اسالمیت نظام بعنوان ماعگقاد و

 ؛دسگاورد انقالب اسالمی

x گی، ایسگه شیها  ارتقا و عزل و نص  مدیران برپامعیارها و شیون کردنمندمنظا

 ؛تعهد، تتصص، تجربه و توان مدیریگی

x و  ها  مدیریگیایجاد بسگر مناس  برا  حضور برابر و مرثر زنان در عرصه

 ؛گیر تصمیم

x ؛ها  ادار تقویت دولت الکگرونیق برا  مقابله با فساد و نارسایی 

x همه  دن ازمند در کلیه سطو  مدیریگی به منظور اسگفاایجاد سیسگم مشورتی نظام

 ؛تجارب و توان نتبگان، جوانان و زنان

x وها  ادار  کردن نظارت مسگمر بر عمکرد کارکنان و مدیران دسگگانمندضابطه 

 ؛انگار  در انجام وظای کار  و سهلاجرایی و مقابله جد  با پدیدن کم

x و  کایاتها  ادار  و پاستگویی به انگقادات، شمندکردن نظارت بر دسگگاننظام

 .تظلمات عمومی

 
 . توسعه مشارکت سیاسی5-3-3

برا  ارتقا  مشارکت « آزاد  و امنیت»شود در راسگا  شعار دولت دوازدهم مگعهد می
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شدن محورها  زیر اهگمام داشگه سیاسی در جامعه ایران  گام برداشگه و نسبت به اجرایی

 باشد.

x آوردن یابی سیاسی بااخص در قال  اهگمام به فراهمتقویت و توسعه تشکل

 ؛ها  تحزبزمینه

x ه نهادن به همزدایی از فضا  سیاسی و احگرامبتشیدن به رویکرد امنیگیتداوم

 ؛ها  حقوقی و قانونیهد به چارچوبسالئق سیاسی مگع

x  ؛فرد  وها  اجگماعی گسگرش نظم و امنیت عمومی آحاد جامعه اسگوار بر آزاد 

x  ؛ها  فرد  و اجگماعی در چارچوب قانون اساسیحفظ حقوق و آزاد 

x گر ها  خشونت و افراطیمقابله با همه صورت. 
 
 . تقویت اعتماد عمومی6-3-3

قا  و ارت ترین سرمایه برا  توسعه کشورحاکمیت سیاسی بزرگاعگماد مردم به نهادها  

یران اامعه جترین ضروریات کیفیت زندگی ایرانیان است. اصالحات اقگصاد  که از بنیاد 

. پذیر استاست در سایه تقویت اعگماد عمومی و ارتقا  سطح سرمایه اجگماعی امکان

 کمرانیحیفیت یز تحت تأثیر افزایش کارتقا  اعگماد و سرمایه اجگماعی نیز بیش از هر چ

مام یر اهگزوارد داند نسبت به انجام ماست. دولت دوازدهم بر همین مبنا، خود را مگعهد می

 ورزد. 

x ؛داصال  نظام ادار  به نحو  که سب  افزایش کارآمد  عملکرد دولت گرد 

x ؛گذار  در دولتپژوهی و سیاستارتقا  کیفیت سیاست 

x ؛گیر  در دولتگذار  و تصمیمرایندها  سیاستافزایش شفافیت در ف 

x ها  علمی و سایر ها  صنفی، انجمنافزایش نقش نهادها  مدنی )تشکل

 ؛ها  دولتگذار پژوهی و سیاستها  مدنی تتصصی( در سیاستسازمان

x ؛گذار  عمومیگر در سیاستتقویت نقش نهادها  تنظیم 
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x گذار  فراتر از و سیاست پژوهیتوسعه مشارکت مگتصصان کشور در سیاست

 ؛ها و مراکز تتصصی کل کشورتهران با محوریت دانشگان

x وریی کشتدوین و اجرا  قوانین توسعه و تعمیق شفافیت در نظام ادار  و اجرا. 
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 ها. افزایش مشارکت اقوام و اقلیت7-3-3

تشی از و به ها  دینی و مذهبی کشور را سرمایدولت دوازدهم همه اقوام ایرانی و اقلیت

 ش برا داند با تالتنوع فرهنگی و اجگماعی جامعه ایران تلقی کردن و خود را مگعهد می

عه   جامتحقق حقوق مصر  ایشان در قانون اساسی، انسجام اجگماعی، سیاسی و اقگصاد

 د.شایرانی را تقویت کند. این هد  با دنبالکردن محورها  زیر اجرایی خواهد 

x ؛ام ایرانی و تنوع مذهبی و دینی کشوربه اقو شگنگذااحگرام 

x ؛اصول قانون اساسی در ارتباط با حقوق اقوام کردناجرایی 

x ر و برخورداتأکید بر توسعه پایدار و اشگلال فراگیر ضدفقر در مناطق قومی کم

 ؛ها  اقگصاد  مولدبازتوزی  ثروت ملی با سیاست

x ر داقوام و مذاه  کارگیر  نیروها  سیاسی و اجگماعی برآمدن از مگن به

 .ها  سیاسی و اجراییسمت
 

 . ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد8-3-3

ح فساد به عارضه نظام ادار  و اقگصاد  کشور تبدیل شدن و ضمن باابردن سط

ایه وکار، سرمپذیر  و فضا  کس ناکارآمد ، تأثیرات متربی بر توان اقگصاد ، رقابت

ریق داند از طاست. دولت دوازدهم خود را مگعهد می اجگماعی و اعگماد سیاسی گذاشگه

 وکارها  زیر با فساد مبارزن کند.ساز

x ؛ازها در صورت نیاجرا  قوانین موجود در زمینه مبارزن با فساد و اصال  آن 

x ام ها  بهبود کیفیت نظکارگیر  تکنیقارتقا  کیفیت حکمرانی از طریق به

 ؛ادار 

x ؛گراد و حرکت به سمت دولت توسعهدادن تصد  دولت در اقگصاکاهش 

x ؛گیر  دولگیساز  و تصمیمارتقا  سطح شفافیت در نظام تصمیم 

x ها  منظور ارزیابی فساد در دسگگانکردن طر  سنجش ملی فساد بهاجرایی
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متگل ، سازوکارها  ایجاد فساد و سنجش اثربتشی راهکارها  ضدفساد بر 

 ؛سالمت نظام ادار  و اقگصاد 

x ؛ون انگشار و دسگرسی آزادانه به اطالعاتاجرا  قان 

x جرا  ایی و ارتقا  اسگانداردها  عملکرد نظام بانکی در زمینه مقابله با پولشو

 ؛قانون مبارزن با پولشویی

x ؛سادبا ف ها  دولت الکگرونیق برا  افزایش شفافیت و مبارزناسگفادن از ظرفیت 

x ملکرد بر ع فزایش نظارت عمومیکارگیر  ابزارها  ازم برا  اتدوین قوانین و به

 ؛ادها  آزها  حاکمیگی، از جمله اسگفادن از ظرفیت رسانهدولت و سایر دسگگان

x ها  دولگی و ارتقا  شفافیت در اصال  حاکمیت شرکگی در سطح شرکت

 ؛هاعملکرد مالی آن

x الی مها  اطالعاتی و ها  مدنی به نحو  که از شدت رانتواگذار  امور به گرون

 ؛شدمبارزن با فساد باگه شود و جامعه مدنی بتشی از نظام خودتنظیم کاس

x  دولت ساز  دربارن عملکرداسگفادن حداکثر از ظرفیت فضا  مجاز  برا  شفا. 
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 فرهنگی هایبخش چهارم.  برنامه
 

 کردن فرهنگ و تمرکززداییمردمی
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 . مقدمه4-1

شگه نگی داه فرهها  اقگصاد ، سیاسی و اجگماعی، ریشانقالب اسالمی ایران عالون بر بنیان

 ، غنا وندانو از ابگدا بر زندگی فرهنگی، حیات اخالقی، شکوفایی غیرماد  و ذهنی شهر

ین ست. ازندگی فرهنگی و هنر ، و حفظ تنوع و کثرت فرهنگی جامعه ایران بنا شدن ا

هایی لیقهریج سهایی مواجه شدن و به تدمسیر حرکت انقالب با اخگالل ها  فرهنگی دربنیان

 گذار  فرهنگی غلبه یافگند. نظر بر زندگی و سیاستخاص و گان تنگ

ت رسمی دولت یازدهم تالش کرد تا غنا، تنوع و کثرت فرهنگی جامعه ایران را به

 – 1392ال سجمهور در انگتابات در شدن در برنامه رئیزبشناسد و در سایه سه هد  بیان

ازد. راهم سفها  رشد فرهنگی جامعه ایران را زمینه -تولید امنیت، مسوولیت و خالقیت 

ت شدن توسط دولو اقدامات انجاموردها ادسگدسگاوردر برخی آید ذکچه در ادامه میآن

 چنین برنامه دولت دوازدهم در بتش فرهنگ است. یازدهم و هم

 

 دولت یازدهموردهای ادستدستاورد. 4-2

ن ت. ایدولت تدبیر و امید با محوریت شش ایدن اساسی در حوزن فرهنگ عمل کردن اس

 ند از: اشش ایدن عبارت

 ؛محور  به اثربتشینهادها  فرهنگی از فعالیت ارتقا  رویکرد .1
 ؛عمیقتیغ به ز تبلها  دینی جامعه از ظاهر به معنا و از باید به باور و اتلییر نگرش .2
تش بازتعری  جایگان، رسالت و روابط ساخگار  نهادها  عالی و اجرایی ب .3

 ؛فرهنگ و ارتباطات
ها  گیر ها و تصمیمیتلافزایش نقش مشارکت مردم و نهادها  مدنی در فعا .4

 ؛فرهنگی

 شناسی و اهدا  نظامگسگرش تولیدات فرهنگی مطابق با نیازسنجی، محیط .5

 ؛فرهنگی
 .ها  ارتباطیاسگفادن حداکثر  و غیرانحصار  از ابزارها و فناور  .6
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ر ا  زیها  فوق، تحقق محورهترین حاصل عملکرد دولت یازدهم با محوریت ایدنمهم

 بودن است:

x  ؛ها  قرآنیفعالیتتوسعه 

x برا  نمونه  ،هاها  فرهنگی و هنر  و اسگقالل آنشناخگن تشکلرسمیتبه

ق یه وفاد روحبازگشایی خانه سینما، حل اخگالفات چندین ساله اهالی سینما و ایجا

 ؛در این جم 

x ها سرتاد کنسابقه فروش سینما  ایران، افزایش تعدتقویت اقگصاد هنر )افزایش بی

 ؛...(اد موسیقی، وقگصو تقویت ا

x گیر  از اهگمام به صیانت و تقویت هویت ملی و انسجام اجگماعی با بهرن

را  بساز  شرایط ازم ها  فرهنگی و هنر  اقوام و تالش برا  زمینهظرفیت

 ؛ها  قومیصیانت از زبان

x اد  کردن فضا  آزحمایت از آزاد  بیان و خالقیت فرهنگی و هنر  و فراهم

 ؛و اشکال متگل  بیان فرهنگیها رسانه

x ؛تقویت و گسگرش زبان فارسی در خارج از کشور 

x  رسانی عها  پرداخگی به مطبوعات و نشر از طریق پایگان اطالساز  یارانهشفا

 ؛اینگرنگی

x ؛عاتها  اجرایی قانون انگشار و دسگرسی آزادانه به اطالنامهتدوین آیین 

x ؛یراناحیا  ارکسگر سمفونیق و ارکسگر ملی ا 

x  ؛حمایت از حضور فرهنگ در فضا  مجاز 

x ؛ا  در نشر کگابکاسگن از نظارت و ممیز  سلیقه 

x ؛ها  فرهنگی، علمی ، هنر  و دینیتقویت تشکل 

ها  دولت یازدهم در زمینه فرهنگ، هنر و رسانه بر شش سیاست کلی ها و فعالیتبرنامه
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ها تکیه خواهد کرد زیرا سیاستمبگنی بودن است و دولت دوازدهم نیز کماکان بر این 

ها را درست دانسگه و ضرورت تداوم عمل بر گیر  ناشی از کاربست این سیاستجهت

 داند. ها در آیندن را نیز درست میمبنا  آن

 

 . سیاست همبستگی و تنوع فرهنگی4-2-1

ر  سیاست همبسگگی و تنوع فرهنگی برآمدن از اصول مصر  در قانون اساسی جمهو

ومی، گذار  و مدیریت فرهنگی در جامعه چندقها  سیاستاسالمی ایران و از ضرورت

اجرا  م زیرچندزبانی و دارا  تنوع فرهنگی ایران است. این سیاست با محوریت سه مفهو

 شود. می
x ؛ویت مشگرک در میان تمام ایرانیاناقگدار فرهنگ ملی: احساس ه 

x ها  فرهنگیزیسگن برا  تمامی هویتبودن و مگمایزتمایز فرهنگی: حق مگفاوت 

 ؛فرو ملی

x ها  فرهنگی برا  همکار  در چارچوبتعاون فرهنگی: توانمندساز  هویت 

 .فرهنگ ملی
 

 فرهنگی . سیاست فرهنگ دینی و دین4-2-2ِ

ها  عرصه ها  نظم اجگماعی تا حد زیاد  و دربنیانجامعه ایران عمیقاً دینی است و 

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

و  ه دیندادن رویکرد فرهنگی بها  عمیق فرهنگی است و تداوم آن نیز به ادامهایه

ست بر ین سیاادین بسگگی دارد. دادن به دین فرهنگی در مقابل سایر رویکردها به اولویت

 شود.بنیان محورها  زیر اجرایی می

x کیه بربا ت اعگال  معرفت دینی مبگنی بر قرآن کریم و سنت صحیح نبو  و وایی و 

 ؛پژوهیتقویت سنت دین

x ها  ابزار  از بردار زدگی، ترویج خرافات و بهرنفریبی، عواممقابله با عوام
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 ؛عواط  دینی
 

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

 دارد و تمدنی –که موجودیگی سیاسی و ژئوپلگیکی است، ماهیگی فرهنگی ایران عالون بر آن

ت. دن اسدر گسگرن وسیعی از کشورها  منطقه و جهان، این موجودیت قابل لمز و مشاه

بسگگی  تمدنی–بتشی از قدرت نرم ایران نیز به میزان پذیرش و توسعه این ماهیت فرهنگی 

ا ثبات بو با دارد. جمهور  اسالمی ایران برا  تضمین مناف  ملی و داشگن تعامل سازندن

ن ود. ایرکز شکشورها  منطقه و جهان، باید بر ارائه تصویر  فرهنگی و جذاب از خود مگم

 رویکرد با اتکا به محورها  زیر دنبال خواهد شد. 

x ؛زبانیگسگرش مبادات فرهنگی بین کشورها  فارس 

x ؛تعمیق تعامل با ایرانیان مهاجر و تأمین نیازها  فرهنگی آنان 

x م ن عمواهگمام به شناسایی و عزیزداشگن میراث فرهنگی ماد  و معنو  در میا

 ؛مردم

x قه ر منطدفارسی در تعامالت با کشورها  منطقه بااخص -تأکید بر هویت ایرانی

 ؛افلانسگان و آسیا  میانه

x ا . ها  فرقهتداوم سیاست وحدت اسالمی بدون هر گونه تأکید بر افگراق 
 

 سیاست فرهنگ جهانی و جهان فرهنگی. 4-2-4

و  هنر ، وهنگی واسطه سیطرن ابزارها  تولید نمادها و مگون، شدت تولید فرجهان امروز به

ها  جهان شدن وقدرت نرم ناشی از جذابیت فرهنگی، به شدت تحت تأثیر فرهنگ جهانی

هان جن با فرهنگی است. تأمین مناف  ملی جمهور  اسالمی ایران و داشگن تعامل سازند

است.  رهنگیفنیازمند رویکرد باز و در عین حال انگقاد  نسبت به فرهنگ جهانی و جهان 

 ها  زیر در دولت دوازدهم دنبال خواهد شد. این رویکرد با محوریت ایدن
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x  آموزشی و پژوهشی در سطح جهان با اولویت ها  فرهنگیگسگرش همکار ،

 ؛کشورها  منطقه

x ی و المللی فرهنگارتقا  دیپلماسی فرهنگی و تمرکز بر سطو  عالی نهادها  بین

 ؛گنها  جهانی فرهحوزن

x شگرانبرا  ایرانیان و گرد ها و ارتقا  توان سیاحت فرهنگیتأمین زیرساخت 

 ؛جهانی

x  ؛با کشورها  متگل  جهان «مردم-با-مردم»توسعه روابط 

x ؛تالش برا  حضور در اقگصاد جهانی فرهنگ 

x ها  فرهنگی ایران. حمایت از حضور جهانی محصوات و شتصیت 
 

 ای و رسانش فرهنگیسیاست فرهنگ رسانه. 4-2-5

 أثر ازدت مگشهاست و ایران امروز نیز به جهان امروز شاهد انفجار کمیت و کیفیت رسانه

ها  دولت ها  رسانش فرهنگی است. دولت دوازدهم در ادامه سیاستظرفیتها و رسانه

 رد.کواهد خا  در حوزن فرهنگ را دنبال ها  زیر سیاست رسانهیازدهم، با محوریت ایدن

x  ؛اعیو اجگم توسعه اقگصاد  ةبرنامتأمین جایگان مسگقل برا  توسعه ارتباطات در 

x  ؛«ا جام  رسانهنظام »تلییر قانون مطبوعات و ایجاد 

x ؛ا تقویت سواد رسانه 

x ها  فضا  مجاز حمایت از توسعه رسانه. 
 

 های فرهنگی دولت دوازدهمبرنامهاصول و . 4-3

 د تبعیتشسیاسگی که تشریح  پنجاز ها  فرهنگی پیشنهاد  برا  دولت دوازدهم برنامه

ها  رنامهشود. بچنین مبگنی بر اصولی است که در ادامه تشریح میها همکند. این برنامهمی

ها  مهها تشریح شدن است. برنافرهنگی در ادامه و پز از معرفی اصول حاکم بر آن

 فرهنگی دولت دوازدهم از اصول زیر پیرو  خواهد کرد:



های فرهنگیبرنامه  

 
 

 

x  ؛ها  غیردولگی  اجرایی بتش فرهنگ به بتشهاواگذار  اغل  تصد 

x ؛گر  قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیلذح 

x ؛ها  فرهنگی و هنر  رسمی و غیررسمیاصال  و گسگرش آموزش 

x  ؛ها  کشورمگناس  با نیازمند توسعه فضاها  فرهنگی 

x ؛فرهنگیگذار  سیاستبهبود ها  بنیاد  و کاربرد  برا  پژوهش انجام 

x ؛و تقویت اقگصاد فرهنگ توسعه صنای  خالقه و فرهنگی 

x واتمحصت تسهیالت قانونی، مالی و اعگبار  برا  تولید، توزی  و صادرا ارائه 

 ؛فرهنگی

x ؛ها  اقگصاد  در بتش فرهنگحمایت از گسگرش بنگان 

x تش عوارض بازرگانی از واردات تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز ب کاهش

 ؛فرهنگ

x ؛حذ  مالیات از تولیدات فرهنگی 

x  ؛حمایت از تأسیز و فعالیت مرسسات خصوصی فرهنگی و هنر 

x گذار  و فرهنگی در سیاست ها صنو  و تشکلمشارکت  افزایش

 .گذار مقررات
 

 های فرهنگی. برنامه4-3-1

ول و اص ها  فرهنگی پیشنهاد  برا  دولت دوازدهم، مبگنی بر پنج سیاست کلیبرنامه

 .ها  فرهنگی دولت، به شر  زیر خواهد بودبر برنامه حاکم

  
 هنر و کردن فرهنگمردمی. 4-3-1-1

کند. تواتر، سینما و هنرها  تجسمی بر سر هنرها  متگل  سنگینی می قدرت سیاسیسایه 

. نباشندساخگه ا  و هنرِ دولتهنر سفارشی، گلتانهدر صورتی خالق خواهند بود که 
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اعگنا بیساخگه دولت. هنر هنر تحت فشار قدرت سیاسی هسگندهنرمندان مسگقل قربانی اصلی 

 امور اصلی هنر و هنرمند در دست دولت و دولگمرداناست و همه  به خواست و ارادن مردم

 قرار دارد.

دولت  رنامهدولت یازدهم تالش کرد تا سایه دولت بر هنر و فرهنگ را سبق سازد، و ب

وکار ار کس هنر و هنرمندان با مردم خواهد بود. رونق باز آشگی مردم بادوازدهم نیز 

ها  شگهرم با ویژن سینما در دورن نتست دولت تدبیر و امید، آشگی مردهب ،هنرها  تجسمی

شود. یمدر دولت دوازدهم ادامه دادن است. این حرکت پرشگاب متگلفی را موج  شدن 

د تا خواهد بو گرانهحمایتدخالگی حداقلی ولی در عرصه فرهنگ و هنر دخالت دولت 

و  حوزن فرهنگغیرتجار  ها  ضمن کمق به رونق اقگصاد پویا  فرهنگ و هنر، بتش

  ر راسگادها  زیر اقدامینند. ها صیانت شود، آسی  نبهنر که باید با حمایت دولگی از آن

 انجام خواهد شد:« کردن فرهنگ و هنرمردمی»برنامه 

x گذار  در جانبه از بتش خصوصی و مردمی برا  سرمایهحمایت همه

 ؛هانگارخانه ها  سینما، تواترها  کوچق و بزرگ وسالن اعم از هازیرساخت

x ؛جا  تولیدات سفارشیه حمایت پز از تولید ب 

x  ها  متگل  فرآیند تولید وسسات خصوصی در عرصهرها و مشرکتحمایت از 

 ؛آثار فرهنگی و هنر  توزی  و نمایش

x دادن به ها  هنر  و شگابسر ران تولید آفرینش اندازها  موجود برکاهش دست

ل  ها  متگهایی که مان  از تولید در عرصههنروند کاهش تعداد مجوزها و پروا

 ؛شودمی

x  ، ؛هاها و واگذار  هر چه بیشگر مدیریت فرهنگی به آنانجمنتقویت اصنا 

x ی به ها  دولگی و نهادها  عمومها  دسگگاناخگصاص اجبار  درصد  از بودجه

 ؛ها  متگل خرید آثار هنر  از هنرمندان رشگه

x متگل  و ایجاد بسگرها  مناس  برا    هابتشی به نهضت تولید در رشگهشگاب
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 ؛کااها  فرهنگی در کل کشور رفگن سرانه مصر باا

x ها، ارنها  متگل  اجگماعی به تولیدات فرهنگی فاخر مانند جشنودسگرسی ایه

 ؛ها و آثار برجسگه و ارزشمند هنر ها  فاخر، نمایشگاننمایش

x ها  نها در شهرها و شهرسگانگارخانه و هاموزن ،منظورنها  چندسالنسیز أت

 ؛متگل 

x ور اسرکشتاترها و امکاناتی که در سرآمفی ،هاسالن از افزایش اسگفادن عمومی

نها ولی ت ،ها  متگل  با بودجه عمومی ساخگه شدنوزراتتانهو ها وسیله دسگگانهب

 ن قرارسگفاداها  ویژن در مدتی کوتان در سال مورد ها و برنامهبرا  اجرا  همایش

 .گیردمی
 

 محلی در اداره امور فرهنگیمقامات کردن تمرکززدایی فرهنگی و سهیم. 4-3-1-2

 ن درراسگانداامحور است. واگذار  اخگیارات اندک به ایران تمرکزگرا و دولت ادار نظام 

زدایی اکمزدایی انجام شد، تنها فرآیند  ناقص برا  تردولت گذشگه که به نام تمرکز

ست. ا( بودن اه)واگذار  اخگیارات دولت از تهران به نمایندگان خود دولت در اسگان

 هادها به ن تمرکززدایی فرآیند  است که به موج  آن دولت اخگیارات خود را داوطلبانه

 کند. عمومی غیردولگی و اصنا  و بتش خصوصی واگذار می

ست و اشدن  زمینه واگذار  اخگیارات و تمرکززدایی در دولت یازدهم تا حدود  ایجاد

نگی لت فرهعدا ،تمرکززداییشگر ادامه خواهد داد. دولت دوازدهم این برنامه را با شگاب بی

 «یست.هران نایران تنها ت»است که  آنرا هم در پی خواهد داشت. شعار اصلی این فرآیند 

 انجام خواهد شد: برنامهبرا  تحقق این ها  زیر اقدام

x ؛ها  فرهنگیگذار کردن شوراها  شهر و روسگا در سیاستسهیم 

x  ما، ها  سینمانند سالن ،هایی که در اخگیار دولت استزیرساختواگذار  عادانه

 ؛ها  غیردولگی... به بتشها وها  فرهنگی، نگارخانهمجگم 
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x کارگیر  ظرفیت شوراها  شهر وهب وها ها  فرهنگی شهردار کمق به بتش 

 ؛ها  فرهنگیروسگا برا  اجرا  برنامه

x ه ولت بها و کمق مالی دشهردار  ها و بناها  تاریتی بهواگذار  ادارن موزن

 ؛ها جهت بازساز ، مرمت و اسگفادن بهینه از این امکاناتآن

x مایت ها  اسگانی حمایت از هنرمندان جهت خرید آثار هنر  و حتشکیل صندوق

 ولت ودها  متگل  اسگانی. بتش از بودجه این صندوق توسط از هنرمندان رشگه

ر  شود. شورا  هنها تامین میها  جار  اسگانبتشی از آن از درصد  از بودجه

 .این صندوق نظارت خواهد کرد کردنهزینهاسگان بر چگونگی 

x  با  ها(دوساانه ها و)ساانه ها  هر شهربا ظرفیتمگناس  ها  جشنوارن برگزار

ها  مهم با همکار  دولت، شورا  شهر، دبیرخانه دائمی برا  شهرسگان

 .نهادها  مردمها و سازمانشهردار 
 

 های مختلفهای هنری در رشتهها و آفرینشحمایت از خالقیت. 4-3-1-3

هنر  ولت وکردن هنر، رابطه دآمیز و دولگیبه جا  حمایت ناعادانه، گزینشی و تبعیض

 ها  متگل گهها  ازم برا  خالقیت و نوآور  در رشهوشمندانه و به منظور ایجاد زمینه

 بدین منظور انجام خواهد شد:ها  زیر اقدامخواهد بود. 

x ؛ندانروزرسانی قانون حمایت از حقوق مرلفان، مصنفان و هنرمبازنگر  و به 

x سازو انبون  سازبرج ،سازها  دولگیوساختها  درصد از هزینه 1 نکردزینهه  

ها  از محل درآمد هنرتاسیز صندوق ملی حمایت از و  در بتش فرهنگ و هنر

 ؛امرهمین 

x ها  گهوسیله شورایی مرک  از منگتبین هنرمندان رشهنظارت بر همه خریدها ب

 ؛متگل  و نمایندگان دولت

x داران و مردم ها  هنر  و تشویق بتش خصوصی و مجموعهحمایت از حراجی

 ؛برا  خرید آثار هنر 
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x هنر،  کنندگان به صندوق حمایت ازها  خریداران آثار هنر ، کمقمالیات کسر

 ؛ها  فرهنگی، دینیپشگیبانان برنامهو 

x نما وضرورت کمق مالی تلویزیون به صنعت سینما و ساماندهی ارتباط بین سی 

 ؛تلویزیون

x ها  خیابانی، کوچق و قابل اجرا در شهرها  متگل حمایت از نمایش. 
 

 های هنری و کتابخوانیآموزشتقویت . 4-3-1-4

ی، جگماعاتواند در افزایش سالمت دولت دوازدهم با عنایت به نقشی که توسعه هنر می

  و ها  هنرخالقیت، ارتقا  معنویت و فرهیتگگی جامعه داشگه باشد، از تقویت آموزش

ت. هنر  کشور اس کنندن آیندن فرهنگی وآموزش تضمینکند. کگابتوانی حمایت می

 :استاین عرصه به شر  زیر در این  مدنظرها  اقدام

x ؛ها  هنر  در سراسر کشورسیز آموزشگانأسیاست تشویقی برا  ت 

x مایی درترین مرکز کارگاهی سینایران به عنوان مهم سینما  ملیمدرسه  تقویت 

 ؛منطقه و جهان اسالم

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

 ؛ییاهنماها  متگل  هنر  در دوران ابگدایی و ررشگه آموزان باآشناکردن دانش

x ؛یها  عمومها  شهر  و روسگایی و افزایش ساعت کار کگابتانهتقویت کگابتانه 

x ؛ها  سیارانداز  کگابتانهران 

x ؛ممیز  نشر فرایندکردن حل مشکالت عرصه نشر و معقول 
 

 آوران عرصه فرهنگمو نا انحمایت از هنرمند. 4-3-1-5

رغم ارائه خدمات اجگماعی گسگردن کماکان از جایگان مناسبی برخوردار هنرمندان علی

ها  اقگصاد فرهنگ، به مشکالت اقگصاد  و معیشگی دچار هسگند و نیسگند و به دلیل ضع 
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 ها  زیر در این راسگا انجام خواهد شد:ازم است از ایشان حمایت شود. اقدام

x قوق حعنوان موقعیت اجگماعی برخوردار از  تعری  حقوقی جایگان هنرمند به

 ؛.(ی و..اجگماعی و مزایا  در خور برا  رف  مشکالت معیشگی )بیمه، بازنشسگگ

x گان هنر و نویسند ها  ازم و درخور از پیشکسوتان، بزرگان فرهنگ وحمایت

 ؛آوران عرصه فرهنگبرجسگه و نام

x ندگانصندوق حمایت از هنرمندان و فرهنگیان )ادیبان، شاعران، نویس تقویت ،

 ؛اساتید برجسگه و صاح  نام(

x ها  خاص کلیه مین اجگماعی و بیمه مناس  برا  بیمار حل مشکل بیمه تأ

 ؛هنرمندان
 

 یجمهور یمایس و صدا سازماننحوه اداره و نظارت بر  ،یخط مش قانونارائه الیحه . 4-3-1-6

 رانیا یاسالم

 اداره هنحاو در اساسای تغییارات ،1368 ساال در اساسی قانون 175 اصل در بازنگری از پس

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی جمله از که شد ایجاد سیما و صدا سازمان

 ؛شد ایجاد سازمان مدیریت در تمرکز و منحل سرپرستی شورای .1

 ؛شد شناخته رهبری مقام هایصالحیت از سیما و صدا رئیس عزل و نصب .2

 ؛شد هگذاشت قوه سه نمایندگان از مرکب شورایی عهده به سازمان بر نظارت مسؤلیت .3

 ؛شد واگذار جدید قانون تصویب به سازمان مشیخط تعیین .4

 ؛شد واگذار جدید قانون تصویب به سازمان اداره ترتیب تعیین .5

 .شد واگذار جدید قانون تصویب به سازمان بر نظارت نحوه تعیین .6

 فرموده منصوب را سازمان سیرئ نینخست مذکور، اصل به عمل یراستا در انقالب معظم رهبر

 را ساازمان کالنیهااستیس تا دادندلیتشک زین «یگذاراستیس یشورا» عنوان تحت ییشورا و

 .شدند منصوب یرهبر یسو از شورا نیا یاعضا. کند نییتع
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 صالا اجارای نحاوه قاانون طرح» 1369 سال در  سال در یاسالم یشورا مجلس ندگانینما

 اریبس یهابحث با یقانون طرح نیا. کردند مجلس میتقد را «نظارت بخش در اساسی قانون 175

 بر مجلس اصرار با موضوع. گرفت قرار نگهبان یشورا رادیا مورد و شد بیتصو مجلس در یجد

 175 اصال اجارای نحوه قانون» سرانجام و رفت نظام مصلحت صیتشخ مجمع به خود، مصوبه

 .شد فیتکل نییتع مجمع در 1370 سال در «نظارت بخش در اساسی قانون

کردند: یظارت من، عمالً دو شورا بر سازمان 1370نظارت در  یشورا جادیپس از ا ب،یترت نیبد

های کاالن باود و که ناظر بر سیاست یمقام معظم رهبر یمنصوب از سو یگذاراستیس یشورا

 هم. گانه با وظایف و اختیارات نظارتی مبسه یقوا ندگانینظارت مرکب از نما یشورا

 و فیوظاا حادود ژهیدر نحاوه اداره ساازمان و باو یخاالء قاانون لیبه دلرهبر معظم انقالب 

ساازمان  اداره در نحاوه یو مشکالت قانون لیبروز مسا جه،یان و در نتاازماس سیرئ اراتایاتااخ

را منحال  یگذاراساتیس یسازمان، شاورا وقت سیبه درخواست رئ 1373در سال  ما،یصدا و س

 ادند. سازمان قرار د سیعهده رئ را به طور موقت بر سابق یسرپرست یشورا فیوظا ینمودند و اجرا

 فیوظاا هیلک انتقال یتقاضا یرهبر معظم مقام از 21/2/1373 خیتار در  سازمان وقت سیرئ

 یوقتا تاا»: ادندد پاسخ 9/5/1373 خیتار در زین یرهبر و نمودند را سازمان سیرئ به شورا یقانون
 سابق یتسرپرس یشورا یقانون فیوظا سازمان سیرئ است،نشدهنیمع یقطع طور به کار نیا فیتکل

 «.گردد دارعهده ار

 در کالن و متعدد هایآسیب بروز و واگذاری این از سال دو و بیست از بیش گذشت به توجه با

 در نظاارتی و اجرایی متعارض اختیارات و وظایف تمرکز ،جمله از سیما و صدا سازمان اداره نحوه

 هاایتلویزیون و رادیاو هاایکارویژه خلاط ها،برناماه بارای روشن محتوایی حدود نبود سازمان،

 برخای ماندن بالاجرا نظارت، شورای مدیآناکار و سازمان پاسخگویی در ابهام تجاری، و عمومی

 روناد شادنطوالنی با مرتبط معضالت و مسایل مستمر بروز و سرپرستی شورای نظارتی وظایف

 چهاار ارائاه جملاه، از متعدد، قانونی هایطرح ارائه که - شده واگذار وظایف قطعی تکلیف تعیین

 ایان وجاود مؤیاد ،1394 تاا 1390 هایساال فاصاله در اسالمی شورای مجلس به قانونی طرح
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 اماری معضاالت  مساایل ایان باه پاساخ و قاانونی خاالء ایان رفع - است معضالت و مسایل

 .است ناپذیراجتناب

 یمایسا و صادا ساازماننحاوه اداره و نظاارت بار  ،یخط مشا قانون» الیحهدولت دوازدهم 

وان با تمام تا ورا که در دولت یازدهم تدوین شده به مجلس ارائه کرده  «رانیا یاسالم یجمهور

د، شناسی وضع موجوجانبه و آسیبتصویب آن تالش خواهد کرد. این الیحه با بررسی همهبرای 

،  طارح 1387 رانیاا یاساالم یجمهور یمایدا و ساان صاازماطرح اداره سردن اکاظاحالو با 

 یاساالم یجمهور یمایساداره صدا و  طرح،  1390 رانیا یاسالم یجمهور یمایاداره صدا و س

 یتیرفاو کیاو طارح  1393 مایصداوس یورزش یهاشبکه یتیریمد یواگذار ،  طرح1391 رانیا

فناوراناه،  ،یبا توجاه باه تحاوالت راهبارد نی، همچن1394 مایاداره و نظارت بر سازمان صداوس

و  ویاه راددر حاوزه ادار یاو منطقه یالمللنیدر سطوح ب یرقابت یفضا جادیو ا یسازمان ،یتیریمد

 شده است.  هیته ون،یزیتلو

 ادارة بترتیا و مشای خاط» اینکاهباه  یقانون اساس 175اصل  حیبا توجه به تصر حهیال نیا

 و است داده رارق توجه مورد را مذکور حوزه سه هر «کندمی معین قانون را آن بر نظارت و سازمان

 باا ناسابمت مشای خاط ترسایم. اسات شده انتخاب قانونی تصریح این به توجه با نیز آن عنوان

 گذاری،یاساتس در تمرکز مشکل حل برای راهکارهایی ارائه سازمان، برای روز نیازهای و شرایط

 رادیاو هاایپخش حاوزه در صاداییتک و انحصاار رفاع ساازمان، بار نظاارت و اجرا و مدیریت

 و عماومی هاایژهکاروی بین تفکیک ها،برنامه محتوایی حدود بر ناظر قواعد خالء رفع تلویزیونی،

 رفاع یزیونی،تلو و رادیو هایپخش انواع مقررات تنظیم برای سازکاری بینیپیش سازمان، تجاری

 و نظارت شورای اراتاختی و وظایف از ابهام رفع سازمان، مالی منابع و بودجه تأمین نحوه از ابهام

 .است نویسپیش این هایویژگی ترینمهم از سازمان پاسخگویی از نهایتاً
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امیدبرنامه دولت تدبیر و  142  

 . مقدمه5-1

ها و بودن با میراث اقگصاد  نامناس  گذشگه، تحریمرغم مواجهدولت یازدهم علی

 کشور، ها  موجود در منطقه و شرایط امنیگی خاص در همسایگیا ، تنشهسگهمذاکرات 

صورت  مه بهاجگماعی نیز انجام دادن است که در ادا ا  در زمینهاقدامات قابل مالحظه

 شود.متگصر تشریح می

ت نگتاباگام اها و اقدامات دولت یازدهم بر اصولی بنا شدن که به هنها، برنامهسیاست

ه دامه بیز در اجمهور به ملت ایران ارائه شدن بود. این اصول ندر برنامه رئیز 1392سال 

ها  مهاخگصار تشریح خواهد شد. آخرین قسمت از این بتش نیز به تشریح رئوس برنا

 اجگماعی دولت دوازدهم اخگصاص یافگه است. 

 

 . اصول اقدامات اجتماعی دولت یازدهم5-2

ه به صولی کها  متگل  را بر مبنا  ااجگماعی خود در عرصهدولت یازدهم کلیه اقدامات 

ار بنا  کیز مازدهم ناخگصاص در ادامه تشریح شدن انجام دادن است. این اصول در دولت دو

شی دا  ناو اه شود، بر مبنا  همین اصولهایی که در ادامه تشریح میو برنامه خواهند بود

 اند. ها تنظیم شدناز آن

x وسعه د  و مگکثر از مفهوم توسعه و توجه اساسی به مقوله تبرداشگی چندبع

 ؛هااجگماعی همگام با توسعه سایر حوزن

x قگصاداآوردن اسباب و لوازم مشارکت هر چه بیشگر مردم در فرایندها  فراهم ، 

 ؛اجگماعی، فرهنگی و سیاسی

x ؛کردن حقوق شهروند توجه به تبیین، تشریح و نهادینه 

x  ؛سرمایه اجگماعیتقویت اعگماد و 

x ؛من مردترین عامل ایجاد اعگماد در بیارتقا  کیفیت حکمرانی به عنوان اصلی 

x  ؛ساز  عملکردها  دولت و سایر نهادها برا  جل  اعگماد مردمشفا 
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x  ؛ها  اجگماعیمقابله با آسی 

x  منفی ضرورت تقویت نهاد خانوادن و ممانعت از تضعی  این نهاد و اثرگذار 

 ؛ماعی و اقگصاد  بر عملکرد درست نهاد خانوادنمگلیرها  اجگ

x ه رن همباور به ضرورت برقرار  عدالت جنسیگی و افزایش مشارکت زنان در ادا

 ؛امور جامعه

x شرط تقویت جانبه کیفیت زندگی ایرانیان به عنوان پیشتعهد به ارتقا  همه

 ؛رضایت و اعگماد اجگماعی

x دینی، سیاسی، فرهنگی، اجگماعی وشناخگن تکثر قومی، زبانی، رسمیتبه 

جلرافیایی جامعه ایران و ضرورت برقرار  عدالت و رعایت حقوق همه 

 ؛شهروندان

x ؛رانیه ایجامع نهادن به هر دو هویت ایرانی و اسالمیِشناخگن و احگرامرسمیتبه 

x ضرورت ارتقا  کیفیت حکمرانی و اصال  عملکرد دولت به منظور افزایش 

 ؛اخالقی در جامعه ایرانی ها  زندگیظرفیت

x پذیر  اجگماعی به صورت فرد  و از طریق اصالحاتی که تقویت مسوولیت

 ؛سازدپذیر میشهروندان را مسوولیت

x زان ها در میریز  و تتصیص اعگبارات با هد  کاسگن از تفاوت سطح اسگانبرنامه

 ؛توسعه انسانی

x  ؛آموزشی کشورضرورت بازنگر  در ساخگارها و فرایندها  نظام 

x ؛ضرورت بازنگر  در ساخگارها و فرایندها  نظام سالمت کشور 

x  رتقا اباابردن سهم آموزش و بهداشت از بودجه دولگی، در راسگا  عدالت و 

 ؛کیفیت آموزش و بهداشت

x  ها  مردمینهاد و گرونها  مردمسازمانضرورت تقویت. 

 



 

 اجتماعی دولت یازدهموردهای ادستدستاورد. 5-3

ه بها در ادامه ترین آندولت یازدهم چندین برنامه اجگماعی را به اجرا درآوردن که مهم

 شود. اخگصار تشریح می

 

 اجرایی شدن طرح نظام چند الیه تامین اجتماعی. 5-3-1

 مینتأ ن رفان ورفان و تأمین اجگماعی آرزو  دیرینه کارشناسانظام چندایه قانون اجرا  

ز از پردن و کدولت برا  اجرا  این قانون از ایه نتست آغاز اجگماعی کشور بودن است. 

هدا  حقق ادر راسگا  تقری  دو سال بررسی و تالش برا  تأمین مناب  مالی اجرا  آن، 

ر ریال، دو نفرن هزا 950به خانوارها  یق نفرن   96از ابگدا  سال  ،ایه نتست این قانون

ر ل، چهاار ریاهز دو میلیون و پانصد و سیهزار ریال، سه نفرن هشگصد و نود  یق میلیون و

ان و پنج و ششصد سه میلیونهزار ریال و پنج نفرن و بیشگر سه میلیون و سیصد و هفگاد نفرن 

ه در راسگا  است ک هزار تومانی 45این رقم عالون بر یارانه  شود.پرداخت میهزار ریال 

 شود. به این افراد پرداخت می هاانهیارقانون هدفمندساز  

ن یا  ایاز مزا نیازمندان، سالمندان، زنان سرپرست خانوار و معلواناز دو میلیون تن 

  است.بار مالی آن چهار هزار میلیارد تومان در سال  وکنند طر  اسگفادن می

 
 حقوق بازنشستگان افزایش . 5-3-2

م لت یازدهاز اقدامات دو سالهپنجدر فرآیند حقوق بازنشسگگان با شاغلین ساز  همسان

دو میلیون  حقوق بازنشسگگانی که کمگر از 1396است و در اولین سال اجرا  آن در سال 

 ش خواهد یافت.گیرند افزایتومان حقوق می

 

 طرح تحول سالمت. اجرای 3-3-5

بردارترین اقدام اجگماعی دولت یازدهم بودن که در ترین و هزینهطر  تحول سالمت مهم

اوج کمبود مناب  و مشکالت ناشی از فشارها  خارجی بر کشور، اجرا شدن است. آمارها 

هزار میلیارد تومان پرداخگى از جی  مردم  10دهد اجرا  این طر  حداقل سالیانه نشان می
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 دادن است. و درمان کاهش را در حوزن بهداشت 

و در  داشگهدم میزان پرداخگى از جی  مراز نظر در جهان را  159رتبه ایران در گذشگه 

و تا  است بودنجهان  153جایگان در کنندن سالمت سهم بودجه دولگی از کل مناب  تأمین

که  تقرار داشکشور   37و جزو  ندرصد بود 58تا  50سهم پرداخگی مردم  2010سال 

  .درصد بود 50رداخگی مردم باا  پ

دن ها  ثابت )بدون لحاظ کردهد بر اساس قیمتنشان میها  بانق مرکز  گزارش

طر  تحول  و سال اول 93، بااترین بودجه صر  سالمت شدن و در سال 90سال تورم( در 

هزینه  90مشابه سال  94تر هزینه شدن و سال کم 89و  90سالمت به قیمت ثابت از سال 

م نظا –ها  ثابت بر اساس قیمت –ها . این بدان معناست که با حفظ هزینهشدن استصر  

 بهداشت و درمان به سمت عدالت بیشگر حرکت کردن است. 

درصد  24برا  کاهش پرداخگی از جی  مردم، تحول سالمت درصد از مناب  طر   56

 شدن است.درصد صر  کارکنان پزشق و غیرپزشق  19.9ها و اختجهت افزایش زیرس

گه یش یافاند افزابضاعت بودنشدگانی که از نظر مالی بیدرصد بیمه ،همچنین با اجرا  طر 

ا تولی  ؛درصد پزشکان مگتصص تمام وقت بودند 18پیش از اجرا  طر  تحول  .است

  .درصد رسیدن است 50.5این رقم به  95سال 

 

 . اجرای بیمه سالمت فراگیر4-3-5

ا محقق نشدن هحق هر ایرانی است که از خدمات بیمه سالمت برخوردار باشد. این حق سال

که در دولت یازدهم و در کنار طر  تحول نظام سالمت، پوشش بیمه فراگیر برا  تا این ؛بود

ه زینر درصند کسنانی کن 85دهند بنیش از میلیون ایرانی محقق گردید. بررسی نشان می 11

پذیرترین اقشار جامعه و بسنیار  افراد  مگعلق به آسی  ،اندپوشش بیمه سالمت قرار گرفگه

ها  ها ساکن در حاشیه شهرها هسگند. این اقدام گامی بزرگ به سمت کناهش هزیننهاز آن

ها  داد هزیننهها نشان منیبررسیزندگی و مقابله با سقوط افراد به زیر خط فقر بودن است. 

درصد از جامعنه  7پیش از اجرا  طر  تحول سالمت و بیمه سالمت فراگیر، سالیانه  درمان
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 برنامه دولت تدبیر و امید 146

 برد. را زیر خط فقر می

 

 های اجتماعی دولت دوازدهم. برنامه5-4

حی شدن طرا« ها  اجگماعیمقابله با آسی »ها  اجگماعی دولت دوازدهم با محوریت برنامه

 ار دارند. ها  زیر نیز در اولویت قراما برنامه ؛است

 
 های اجتماعیآسیبمدیریت . 5-4-1

ا  است دازنا  رسیدن است و اهمیت آن به انکنندنبه حد نگرانها  اجگماعی میزان آسی 

یت مقام معظم رهبر  شتصاً جلساتی را برا  بررسی وضع 1395که از پاییز سال 

 ر ایندکنند. تقسیم کار ملی ها  اجگماعی تشکیل دادن و موضوع را پیگیر  میآسی 

با  قابلهکنندن در زمینه مزمینه انجام شدن و شورا  اجگماعی کشور نیز نقش هماهنگ

 ها را بر عهدن گرفگه است. آسی 

ریت اقداماتی است که در گذشگه با محوها  اجگماعی نیازمند مقابله با آسی 

 ها  زیر انجام شدن، اما نگایج مطلوب حاصل نشدن است. فعالیت
ها، آموزش ها  مقابله با مشکالت و بحرانها  زندگی و مهارتآموزش مهارت .1

ض معر التصوص افراد دره علیمدار  به همه اقشار جامعوق شهروند  و قانونحق

 ؛آسی 
ی و ها  آموزشها  اجگماعی از طریق اصال  برنامهپیشگیر  اولیه از بروز آسی  .2

 ؛ها  شای  موجود، مگناس  با آسی آموزان و دانشجویانپرورشی در بین دانش

یژن وهب ها و مشکالت اجگماعی،نه آسی نهاد فعال در زمیها  مردمتقویت سازمان .3

یر ها  کار و ساها، محیطها، مدارس، دانشگانها  مردمی در سطح محلهتشکل

 ؛ها  محلیاجگماع
  از شگیرها  زندگی و مقابله با مشکالت، با هد  پیآموزش مهارت اجرا  برنامه .4

 ؛الیاکز آموزشی و تربیگی رسمی و عها  اجگماعی و روانی در مرآسی 
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ها  فرد ، خانودگی، اجگماعی مداخله در بحران زمراکتوسعه و تقویت  .5

ه بها  اجگماعی( با هد  حمایت و ارائه خدمات تتصصی و به موق  )اوژانز

فرار از  آزار ، همسرآزار ، اقدام به خودکشی،افراد با مشکالتی از قبیل کودک

د ا، افرزوجین مگقاضی طالقدیدن اجگماعی، منزل، انحرافات اخالقی، زنان آسی 

 ؛دارا  اخگالل هویت جنسی

 ن درمانی به منظور کاهش طالق،مداخالت خانواد زمراکتقویت و گسگرش  .6
 وشناسی در مراکز نیرو  انگظامی گسگرش خدمات مددکار  اجگماعی و روان .7

ع ن نوقضایی، با هد  اسگفادن از نظرات این مگتصصان در صدور احکام و تعیی

ن و واناجر زمینه جرایم و ایجاد مصالحه بین شاکی و مگشاکی بویژن د هامجازات

 ؛نوجوانان
 ؛ام مداخالت اجگماعی، روانیزا و انجها  آسی شناسایی مناطق و کانون .8

د  هبا  دیدن اجگماعی در خانوادن و جامعهکردن زمینه پذیرش افراد آسی فراهم .9

ی  مناس  و تصو رسانیاطالعها به زندگی مناس  و سالم از طریق بازگشت آن

 ؛قوانین مورد نیاز

 ساز توانمندها  اجرایی جهت ساماندهی و ها  دسگگانهمسویی و تقویت فعالیت .10

 ؛دیدگان اجگماعیآسی 
و  رافاتتقویت نقش وسایل ارتباط جمعی در زمینه پیشگیر  از مشکالت، انح .11

 .اجگماعی -ها  روانیآسی 
کار وبیش بهمحور فوق هسگند در سه دهه گذشگه کم 11همه اقداماتی که در چارچوب 

اند. اول، عوامل ها  اجگماعی به دو علت باز هم افزایش یافگهاما آسی  ؛اندبسگه شدن

که در بتش ها  اجگماعی نظیر عوامل اقگصاد ، بیکار  و فقر چنانساز آسی زمینه

ها و اند. دوم، ایدنا داشگههها  اقگصاد  تشریح شد، اثر تشدیدکنندن بر آسی برنامه

گذار  ها  اجگماعی مشکل داشگه و باعث کاهش کیفیت سیاستها  مدیریت آسی رویه
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در دولت دوازدهم به « ها  اجگماعیبرنامه مدیریت آسی »و اجرا در این بتش شدن است. 

 صورت زیر دنبال خواهد شد. 

 

 های اجتماعی. برنامه مدیریت آسیب5-4-1-1

 بر مبنا  سه ایدن اصلی شکل گرفگه است: ها  اجگماعیمدیریت آسی برنامه 

کند. مگمرکزشدن بر کاهش و ها  اجگماعی کفایت نمیایدن کاهش آسی  .1

د ها هموارن وجوکه سطحی از آسی ها به دلیل اینجلوگیر  از بروز آسی 

 ها، حمایتخواهد داشت، کافی نیست و باید در کنار تالش برا  کاهش آسی 

  ؛داشت مدنظرها  اجگماعی را اجگماعی از قربانیان آسی 
ه رد، بلکگذار  و اقدام ملی رف  کبا سیاستفقط توان ها  اجگماعی را نمیآسی  .2

ین بطه بمداخله محلی ازم است و بنابراین بدون شکل جدید  از سازماندهی را

 ؛ها  اجگماعی ناممکن استها مدیریت آسی سگاد ملی و اسگان
افزایی مرثر ها و عمل بر مبنا  همآمدها  آسی ها، مدیریت پیهش آسی کا .3

 سطح ملی و محلی، نیازمند اطالعات دقیق است. 

 
 مقابله و حمایت اجتماعی توأمان. 5-4-1-1-1

از  ،کردن استکنریشهها  اجگماعی در جوام  طبیعی و غیرقابلسطحی از جرم و آسی 

حکمرانی باید خود را برا  مقابله و حمایت اجگماعی از ها  اجگماعی و نظام این رو،

بنابراین تأکید صر  بر مقابله با طالق، انحرافات، اعگیاد  ؛قربانیان به صورت توأم آمادن کنند

ها  اجگماعی باید معطو  به تقویت توانمند  و... کفایت ندارد. بنابراین مدیریت آسی 

نکردن از قربانیان حمایتاجگماعی باشد. ها  خوردگان از آسی برا  حمایت ضربه

دیدگان شود زیرا آسی ها  اجگماعی باعث تقویت چرخه تولید آسی  اجگماعی میآسی 

 در صورتی که حمایت –نظیر فرزندان معگادان، کودکان طالق و زنان قربانی خشونت  –

ایشان وجود نشوند، اولین کسانی هسگند که زمینه مساعد  برا  مبگالشدن به آسی  در 
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 دارد. 

 ؛حمایت از زنان و کودکان بازماندن از طالق -

 ؛خوردن از اعگیادها  ضربهخانوادن -

 ؛قربانیان انحرافات جنسی و خشونت -

 ؛نشینانحمایت بیشگر از حاشیه -

دیدن را  فرد آسی ها  اجگماعی تاکنون خودِها  مقابله با آسی ها و فعالیتبرنامه

شش و تحت پو ،گیرنداند و افراد وابسگه با او که در معرض آسی  قرار میداشگه مدنظر

ی ه زندگزگشت بسوءپیشینه، از با مربوط بهاند و حگی در قال  قوانین حمایت قرار نگرفگه

 دیدگان )نظیر معگادان( نیز جلوگیر  شدن است. عاد  خود آسی 

  

 گرایی. اجتناب تقلیل5-4-1-1-2

ی از ود یکخجگماعی علل مگفاوتی دارند و برا  مثال بازماندن از تحصیل که ها  اآسی 

 معلول آید و فقطعوامل ایجاد آسی  اجگماعی نیز هست، تحت تأثیر عوامل مگعدد پدید می

 اعی برها  اجگمفقر والدین کودکان نیست. این بدان معناست که هرگونه مقابله با آسی 

ها   عامل بروز آسی –عمدتاً اقگصاد   –لی محدود مبنا  این فرض که چند علت اص

شدن ها  شناساییکه علتانجامد. ضمن آناجگماعی هسگند، به برنامه مدیریت نامناس  می

وامل عز این اً ااما الزام ،ها مرثر واق  شوندتوانند در برنامه کاهش آسی ها میبرا  آسی 

 ؛ردفادن کتوان اسگها  اجگماعی نمینیان آسی ها  کنگرل تأثیرات بر قربادر طراحی برنامه

رناکی گرایی خطلیلتواند منشأ تقبنابراین تأکید بر چند عامل و عدم توجه به سایر عوامل می

 باشد. 

 

 سازی محلی و پشتیبانی ملّی. تصمیم5-4-1-1-3

 داخالتحقق متساز  محلی و پشگیبانی ملی بر برداشگی به شر  زیر از موان    تصمیمایدن

 ها  اجگماعی اسگوار است.قبلی در آسی 
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ذا با اند، لها تاکنون در سطح ملی و فرااسگانی تهیه شدناقدامات مقابله با آسی  .1

ا  و ها  متگل  و شرایط زمینهها در اسگانها  مگفاوت آسی متگصات و ویژگی

 روندها  خاص آن تناسبی ندارند.

ی در ها  اجگماعدلیل ضع  مفرط نظام تولید دادنها به ها  موجود دربارن آسی دادن .2

ی ها  خاص محیطدادن متگصات و ویژگیمحور نبودن و قادر به نشانکشور، مداخله

 خالتتوانند در طراحی مداها  متگل  نیسگند و نمیها  اجگماعی در اسگانآسی 

ها سی ز آتوان تصویر  کلی اها  موجود میمحلی مرثر واق  شوند. بر مبنا  دادن

 داشت و مبنا  مداخله نتواهند بود. 

ست اها  اجگماعی موج  شدن   آسی منظر دسگگاهی و نظام مگمرکز مدیریت حوزن .3

  مدخل در حوزنها  ذ که نقش، کنشگر ، امکانات و دخالت سایر گرون

ن، نتبگاالمللی، ها  بینها، سازمانها، رسانهها  اجگماعی مانند انجمنآسی 

ه داخلم... مورد غفلت قرار گیرد. این در حالی است که دیدن وها  آسی خانوادن

ند، دار نهاد که شناخت محلی از وضعیت در هر منطقهها  مردممحلی به کمق سازمان

 پذیر است. بیشگر امکان

سگگاهی دلی  شود و صرفاً اقدامات و تکاها در مرکز و با نگان سگاد  تهیه میبرنامه .4

ز ست که اااقداماتی  ،شودآنچه انجام می در نگیجه از منظر محلی همه ؛شودالغ میآن اب

را و ت اجمرکز برا  سطو  اسگانی و دسگگاهی تکلی  شدن و بدین ترتی  بین مسوولی

 شود. مسوولیت تحقق نگیجه انفکاک ایجاد می

ه کیز ن نظام پشگیبانی، پایش و کنگرل اجرا  مداخالت تعری  نشدن و حگی زمانی .5

جه بود سگاد  و در مرکز مسگقر بودن و منظر دسگگاهی و مدیریت ،تعری  شدن است

ه ر نگرفگقرا مدنظرداشگه است و برنامه و فرایندها  اجرایی و نگایج و شیون ارزیابی 

 است. 
ها  سطح محلی در طراحی مداخالت، عمالً به دلیل عدم ایفا  نقش نهادها و دسگگان .6
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شدن از سو  مرکز برا  و ارتباط بین اقدامات متگل  تعری اشرافی به ضرورت 

ها  متگل  وجود ندارد و در نگیجه تأثیرات و تعامالت بلندمدت اقدامات دسگگان

ها مورد   و اولویت و مالحظات آثار آنیشدن و نیز ضرورت مدیریت ترتتعری 

 گیرد. توجه قرار نمی
عات ها و تولید اطالآور  دادننظام جم مگناس  با روالی که تاکنون طی شدن است،  .7

لی ح محمحور و مگناس  با مقگضیات سطها  اجگماعی نیز مداخلهبرا  مدیریت آسی 

 تدوین نشدن است. 
 

 ای مرحله. الگوی سه5-4-1-1-4

و  ها  اجگماعی، الگها  مدیریت آسی بر اساس بازخوانی فوق از وضعیت برنامه

سگان در ا نی ملی بر فرایند زیر در طراحی و اجرا  مداخلهساز  محلی و پشگیباتصمیم

 هد. ها  اجگماعی را تلییر دتواند نظام مدیریت آسی اسگوار است. این الگو می

 محور در اسگانمرحله اول: طراحی نظام گردآور  اطالعات مداخله

ه ب اعیاجگماعی مسگلزم آن است که در قلمرو اجگم طراحی مداخله مطلوب در آسی  .1

 وحلی یق آسی  اجگماعی )اسگان(، اطالعات کمی و کیفی دقیق، م شدندقت انگتاب

 ها گرون با مشارکت همه -که امکان مداخله مرثر را فراهم کنند  –محور مداخله

ر ها  مگأثدیدگان، گرونها  مسوول، آسی نف  آسی  )نمایندگان دسگگانذ  متگل 

 ود.ش.( گردآور  ..نهاد فعال وها  مردمسازمان ها ودیدن، گروناز افراد آسی 

ها  صاجگماعی به اسگناد شاخ ( وضعیت موجود آسی 1اطالعات باید در محورها  

مل موّلد و ( عوا3( روندها  پیشین و کنونی حاکم بر آسی  اجگماعی، 2دقیق و کمی، 

فیت ( کی4  آسی  اجگماعی و وم و پایدارکنندنانظام قدرت، مناف  و روابط مق

 ها گردآور  شود.مداخالت پیشین و تحلیل دقیق عوامل ناکامی آن

ها در شود )نظیر دادنها  مسوول تولید میها و اطالعاتی که فعالً در دسگگانکلیه دادن .2

تولید »مراکز مشاورن، بهزیسگی، نیرو  انگظامی، مراکز ترک اعگیاد، و...( با رویکرد 
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د. این کار نیازمند اسگفادن از نیرو  انسانی مگتصص و تحلیل شو« محوردادن مداخله

 ها  اجگماعی است. ظرفیت علوم مرتبط با آسی 

 مرحله دوم: طراحی برنامه مداخله در اسگان

مدخل نف  و ذ ها  ذ طراحی مداخله در آسی  اجگماعی مسگلزم اجماع و ائگال  گرون

موجود در درون مرزها  موضوع دربارن روش مطلوب و مرثر دخالت در وضعیت 

حث و ریق بطاجگماعی تعیین شدن آسی  یعنی اسگان است. این کار مسگلزم آن است که از 

ی ها  تطبیقی، نظرات مگتصصین، اسگفادن از دانش و تجارب بومگو، بررسیوگفت

د تاب شوه انگترین رژیم مداخلها مناس ها  مداخله اسگتراج و از بین آنفهرسگی از رژیم

رایی، ها، لوازم اجها، مسوولیتدر آن به روشنی رویکرد بنیادین، اهدا ، روشکه 

  اخلهشدن در رژیم مدارزشیابی اقدامات تعری  ها، روشبند  فعالیتبند  و مرحلهزمان

 مورد توافق، تعیین شدن است.

ون و بد این بدان معناست که روش فعلی )تقسیم کار ملی( که در سطح سگاد  ماندن

   شارکت سطح محلی تنظیم شدن است، در نهایت به نگیجه مطلوب نتواهد رسید.م

 مرحله سوم: طراحی نظام اجرا، پایش و پیگیر  در سطح اسگانی و ملی

پایش و  شدن نیازمند فعالیت منظم و پیگیر تیم راهبر ،  طراحیاجرا  درست مداخله

ها    گرونکه از نمایندگان همهپشگیبانی مداخله مسگقر در قلمرو اجگماعی آسی  است 

ها  گیر  و تهیه گزارشمدخل و موثر آسی  تشکیل شدن است و مسوولیت تصمیمذ 

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

ان سگاسطح  گرفگه را جهت ارائه به شهروندان برعهدن دارد. بدین منظور تیمی درانجام

رد کاهند ها  فعال در طراحی برنامه تشکیل شدن و تالش خومگشکل از نمایندگان گرون

ا سگاد تباط بو ار لوازم اجرا  مرثر برنامه را از طریق تسهیل اقدامات و لجسگیق مورد نیاز

 ز:ها فراهم کنند. حداقل ملزومات عملکرد مرثر این تیم عبارتند اخانهوزارت

 ؛ها در اسگاناهدا  مدیریت آسی وجود اجماعی دربارن  .1
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 ؛داشگن نظامی برا  ارزیابی و سنجش نگایج .2

 ؛هاعملکرد مسگمر بدون تحت تأثیر قرار گرفگن از تلییر مدیریت .3
 ؛وگو  اجگماعی با مردمواردشدن به گفت .4
 ؛ها  اجگماعیساز  حول محور مدیریت آسی گفگمان .5
 آوردنجهت فراهمها  عمومی و قابل نقد از سو  نتبگان محلی ارائه گزارش .6

 بازخوردگیر . امکان

 
 بندی. جمع5-4-1-1-5

طلوب مها  سازمانی فعلی نگیجه ها  اجگماعی در درون رویکرد و رویهمدیریت آسی 

گظار انرد نتواهد داشت. صر  انرژ  و هزینه بیشگر در این چارچوب باعث بهبودها  مو

و بر  ا  حرکت کردنمرحلهشورا  اجگماعی کشور باید در چارچوب الگو  سهشود. نمی

 انجام اقدامات زیر مگمرکز شود:

ت سطح ادرسها، ارتباطات ناکافی و نها و نواقص سازمانی، نقص دادنشناسایی رویه .1

ر ها  اجگماعی دملی و محلی، و سایر مشتصات ساخگار  نظام مدیریت آسی 

 ها  اجگماعی شدن است. ور که باعث ناکارآمد  در مدیریت آسی کش
 وها  مردمی ها  دولگی، سازمانمدیریت دانش موجود مگتصصان، افراد، سازمان .2

 . کار گرفگه شودها  سازمانی بهتواند برا  بهبود رویهنفعان که میسایر ذ 
ها  اجگماعی و گر  برا  بهبود نظام ارزیابی اقدامات مدیریت آسی تنظیم .3

 ها.تأثیرسنجی آن

قدامات ها و اها و سایر سیاستها، اطالعات، رویهتعیین اسگانداردها  کیفیت دادن .4

 در سطح ملی و محلی. 
شدن تواند راهی به سو  اثربتشمدیریت دانش در این وضعیت بسیار مهم است و می

ها  اجگماعی در کشور باشد. این وظیفه باید در شورا  اجگماعی نظام مدیریت آسی 

شدن الگو  ها نیز در هماهنگی کامل، نسبت به اجراییکشور انجام شود و سایر دسگگان
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 ا  اقدام کنند. مرحلهسه

 

 برنامه توانمندافزایی زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده. 5-4-1

 دهند، نقشییه در حال حاضر نیمی از سرمایه اجگماعی و انسانی کشور را تشکیل مزنان ک

 مقدمه که طبق نهاد خانوادناسگحکام مرثر در فرآیند توسعه پایدار کشور دارند. همچنین 

در افق سند  قانون اساسی واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است،

خیر راهبرد برشمردن شدن است. در دهه ا 1404جامعه ایرانی در  ها انداز از ویژگیچشم

، انوادنختقویت نهاد »ا  کشور ها  توسعهها  کلی برنامهعمدن مورد تأکید در سیاست

ر همه نان دزجایگان زن در آن و در عرصه ها  اجگماعی و اسگیفا  حقوق شرعی و قانونی 

در  ین همه. با ابودن است« ر خانوادن و اجگماعها و توجه ویژن به نقش سازندن زنان دعرصه

ند جرا  ساران  ا  و در نیمهدهه چهارم انقالب اسالمی و به رغم اجرا  پنج برنامه توسعه

بر  ن حاکمامگوازنحوزن زنان و خانوادن نیز به تبعیت از توسعه انداز بیست ساله نظام، چشم

ادگی ، خانو ها  زندگی فرد ان در تمام جنبهها مگأثر بودن و زنکشور، از انواع عدم تعادل

 کنند.را درک و لمز میو اجگماعی خود به وضو  آثار، تبعات و پیامدها  آن

کت ها  متگل  مانند آموزش و بهداشت و مشاراز یق سو پیشرفت زنان در عرصه

 وزنان  سگرسیاقگصاد  و سیاسی به یق میزان نبودن و از سو  دیگر نوعی عدم توازن در د

 فرهنگی ها  اجگماعی وخورد و زنان بیشگر به فرصتها و مناب  به چشم میمردان به فرصت

 ند.سی داردسگر ها و مناب  اقگصاد  و سیاسیو مردان بیشگر و با تفاوت معنادار  به فرصت

بازار کار و نیز کار و ها، ها  خانوادگی و اجگماعی زن و مرد، مدیریتبا این نگان نقش

جانبه ندگی زنان نیازمند توازن و تعادلی جنسیگی است، وضعیگی که در آن مشارکت همهز

ها  توسعه کشور محقق شدن، برخوردار  زنان و مردان از زنان و مردان در همه عرصه

امنیت فرد ، خانوادگی و اجگماعی تضمین گشگه و تشریق مساعی زنان و مردان در تحقق 

حرمت و  برا  جامعه ایران به ارملان آورد و با حفظ کرامت،خانوادن سالم و پایدار را 

ثر بودن، کارآمد ، رعزت انسانی زنان و دخگران در خانوادن و جامعه احساس م
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 یأس، ها  سرخوردگی،پذیر  و تعلق خاطر آنان به کشور را تقویت کرد و زمینهمسوولیت

ر فرصت طالیی پنجرن جمعیگی و در هویگی را بویژن در میان نسل جوان که دافسردگی و بی

 رساند. برند، به حداقل ممکن میاوج آمادگی برا  خدمت به کشور به سر می

ار و ه پایدتوسع مند  جامعه از سرمایه انسانی و اجگماعی زنان در فرآیندبه منظور بهرن

ر دآنان  انونیقمگوازن، تقویت نهاد خانوادن و جایگان زن در آن و اسگیفا  حقوق شرعی و 

دمات که مق نوادنافزایی همه زنان و دخگران در جامعه دوسگدار خاها، برنامه توانهمه عرصه

یکرد اظ روها  ازم آن در دولت یازدهم و قانون برنامه ششم توسعه با لحگذار و ریل

 شود:عدالت جنسیگی فراهم شدن است، ارائه می

ور زنان و خانواده ریاست بازتعریف نهادی و بازطراحی ساختار معاونت ام .1

 جمهوری

x ر ولی امور زنان و خانوادن دتصوی  شر  وظای  مشتص برا  دسگگان مگ

 دولت؛

x ؛تفکیق وظای  مرج  ملی زنان و خانوادن با ساخگارها  مگناظر 

x ، ها  کلی اخگیارات و جایگان در پیگیر  اجرا  سیاست تقویت ساخگار، مناب

 .ابالغی
 ای وضعیت زنان و خانواده پایش مقایسه .2

x 101ها  پایش وضعیت زنان و خانوادن )مطابق مادن تدوین و ابالغ شاخص 

 ؛قانون برنامه ششم توسعه(

x ها  فرهنگی، ها  رسمی ساانه ارزیابی وضعیت شاخصتدوین گزارش

 ؛اقگصاد  و سیاسی زنان و خانوادن در ایران اجگماعی،

x ها )از سال دوم(سگانها به تفکیق اپایش ساانه شاخص. 
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 های ملی های اجتماعی و فرهنگی و جنسیتی برای طرحتدوین پیوست .3

x ها  کالن کشور بر وضعیت زنان ومطالعه و تدوین گزارش آثار سیاست 

  ؛خانوادن

x از  سیگیگی و جنها  اجگماعی و فرهنها  دولگی به تدوین پیوستالزام دسگگان

  ؛زنانپذیر  آسی مند  و منظر بهرن
 

 آن در زن جایگاه و خانواده کارکرد تقویت .4

x  ؛خانوادن کلی ها سیاست اجرا  ملی کار تقسیم تحقق پیگیر 

x بر مبگنی خانوادن و زنان حوزن اطالعات و آمار کارآمد و جام  نظام اسگقرار 

 مربوط؛ و مرثر ها  شاخص

x ؛خانوادن حقوق مربوط به  مقررات و قوانین و حقوقی نظام بازپژوهی 

x  سند کردنعملیاتی و خشونت برابر در زنان امنیت جام  تامین ایحه تصوی 

 حقوق منشور 54 مادن مطابق) اجگماعی روابط در کودکان و زنان امنیت ملی

 ؛(شهروند 

x ی،بهداشگ خدمات از گیر بهرن با خانوادن سالمت ها کلینیق انداز ران 

 ؛مشاورن و سالمند  ط  شناسی،روان حقوقی، پزشکی،

x  ؛خانوادن اعضا  ارتباطی ها مهارت و حقوقی دانش ارتقا 

x ؛ملی ها حساب در آن کردنلحاظ و زنان کارخانگی گذار ارزش 

x  اصال   ،انرژ و مناب  مصر  مدیریت در زنان توانمندساز  ملی برنامه اجرا 

 ؛زیستمحیط حفظ و زندگی سبق و مصر  الگو 

x  ؛طالق فرآیند در مداخله ملی ها برنامه اجرا 

x خدمات کلیه و خانوادن ها مشاورن به پایه ها بیمه شمول توسعه 

 ؛محورسالمت

x  ؛اجگماعی آور تاب ملی برنامه اجرا 
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x  ؛(یزندگ و کار بین توازن هد  با) شاغل زنان حمایگی جام  بسگه تصوی 

x ؛رف  مشکالت اجرایی و اعگبار  قانون افزایش مرخصی زایمان 

x   اجرایی قانون کاهش ساعت کار  زنان شاغل دارا  شرایطرف  خالها 

 .خاص
 

 زنان و خانواده  مربوط بههای قضایی اقدام به اصالح نظام حقوقی و رویه .5

x نان و زد بر بررسی و ارزیابی آثار و پیامدها  اجگماعی و فرهنگی قوانین موجو

 ؛خانوادن

x نان و به ز قضایی مربوطها  تدوین و ارائه لوایح برا  اصال  و قوانین و رویه

  ؛خانوادن

x آمیز در ها  تبعیضنامهدسگورالعمل و آیین ها،اصال  مقررات، بتشنامه

  ؛ها  دولگیدسگگان

x رنمشاو خدمات و قضایی معاضدت مراکز و هاکلینیق انداز ران از حمایت 

 .حقوقی
 

 ارتقاء سالمت و بهداشت زنان  .6

x  سالمت و مدیریت عوامل تهدیدکنندنتمرکز بر پیشگیر  از بیمار  و کنگرل 

  ؛ومزنان با تأکید بر عوامل شای  و فراگیر زنان بویژن در مناطق محر

x ها  شای  در ها و سرطانگر  بیمار ارائه خدمات پیشگیر  اولیه و غربال

  ؛زنان با پوشش بیمه خدمات درمانی

x  ،؛نظارت و ارزشیابی مسگمر سالمت زنان و خانوادنپایش  

x  ؛ها  سالمت زنان با رویکرد ترویج خودمراقبگیبرنامه اجرا  

x ین و اجرا  برنامه ملی سالمت زنان در محیط کار و تدوین و اجرا  قوان

  ؛ساز  محیط شللی زنانها  مرتبط با ایمننامهآیین
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x ها  دخگران نوجوان در مدارس نسبت به سالمت جنسی و ارتقا  آگاهی

ج و ها دربارن خطرات ازدواآگاهی خانوادنل دوران بلوغ و ارتقا  ئمسا

  ؛باردار  زودرس دخگران

x  ه بآموزان دخگر ها  روانی و اجگماعی بین دانشتهیه اطلز شیوع انواع آسی

 ؛تفکیق مناطق جلرافیایی

x وگانی ها  ورزشی کارکنان زن با تأکید بر ورزش همتوسعه و تقویت فعالیت 

 ؛کردن ورزش در ساعت ادار اجبار 

x ؛یجاد نظام جام  اطالعات بهداشت و سالمت زنانا  

x رض ها  در معریز  و تتصیص مناب  در پیشگیر  با نگان ویژن به گرونبرنامه

 ؛خطر باا

x  ولگی دارائه خدمات درمانی سالمت روان زنان و دخگران در مراکز درمانی

  ؛تحت پوشش

x ها  رنآموزش، مشاوها و تسهیالت بهداشگی و درمانی مناس  و ارائه برنامه

ن و مین سالمت جسمی و روانی در مراحل متگل  زندگی زنامناس  برا  تأ

وق منشور حق 90و  3در شرایط بیمار  و فقر یا معلولیت )مطابق مواد 

 ؛شهروند (

x و  توسعه فضاها و امکانات ورزشی، آموزشی و تفریحات سالم برا  زنان

 ؛د (منشور حقوق شهرون 89دخگران )مطابق مادن 
 

 ارتقاء سطح و کیفیت آموزش )عدالت آموزشی(  .7

x  مه الگعلیم و بازماندن از تحصیل )برنارصد وضعیت آموزش دخگران واج

 ؛صفررساندن تعداد کودکان دخگربازماندن از تحصیل(به

x ر روز  دخگران دتوسعه کمی و کیفی و اسگانداردساز  مراکز آموزشی شبانه

  ؛مناطق محروم
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x کا  شها نسبت به ضرورت باسواد  دخگران در مناطق دارا  آموزش خانوادن

 ؛جنسیگی

x   ان ا پایتاصال  و بازنگر  قوانین به منظور تأمین آموزش رایگان و اجبار

ویت و هوراق الگعلیم، فاقد تابعیت، فاقد ادورن مگوسطه برا  کلیه افراد ازم

  .اسناد اقامگی
 

شغلی زنان در بازار کار )تعادل های توانمندسازی اقتصادی و افزایش فرصت .8

 جنسیتی در بازار کار(

x  ت سرپرس کید بر زنانبا تأاجرایی اشگلال پایدار زنان  -تصوی  سند سیاسگی

 ؛الگحصیل در مناطق محرومخانوار و دخگران فارغ

x بر بنیان و اشگلال مبگنی ها  دانشحمایت از شرکتICT الگحصیالن فارغ

  ؛دانشگاهی

x  ؛رها  اعگبار  خرد زنان روسگایی و عشایها و صندوقتعاونیحمایت از  

x ساز   ساز  تولیدات زنان روسگایی در جهت توسعه صادرات، تجارداسگاندار

  ؛و اشگلال پایدار

x ؛حمایت از بازاریابی تولیدات صنای  دسگی زنان سرپرست خانوار  

x ها  هها  عرضه تولیدات و تقویت زمینحمایت از برگزار  نمایشگان

  ؛بازاریابی، بازاررسانی و بازاردار  محصوات

x  تقویت نظارت بر بتش خصوصی و حمایت از  زنان شاغل در بتش

  ؛غیررسمی

x ها  مرز  در مراکز عمدن تجار  جهت عرضه توسعه و گسگرش بازارچه

  ؛، صنای  دسگی و تبدیلی زنانها و تولیدات کوچق خانگیفرآوردن

x  شللی و کارآفرینی به دانشجویان دخگر و اجراارائه خدمات مشاورن  

  ؛کردن دانشگاهیها  کارورز  خاص دخگران جوان تحصیلطر 
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x ها  برابر در اشگلال رسمی و اسگتدام براساس آوردن فرصتفراهم

 ؛منشور حقوق شهروند ( 83ها )مطابق مادن شایسگگی

x  گاهیالگحصیل دانشفارغبرنامه ملی توسعه کارآفرینی سبز برا  زنان و دخگران. 
افزایش سهم زنان از نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و توانمندسازی زنان  .9

 دیده و در معرض آسیب آسیب

x ؛نیزندا ها  زندانیان و زناناجرا  طر  ملی توانمندساز  اقگصاد  خانوادن 

x ؛دیدنبتشی زنان آسی توسعه و تقویت مراکز بازپرور  و توان  

x ها  ها  غیررسمی و بافتگانها در سکونتتوانمندساز  زنان و خانوادن

  ؛فرسودن

x ؛ها  اجگماعی از زنان معگاد و بهبودیافگهگسگرش حمایت  

x مند  از ظرفیت آنان جهت ها  خیرین و بهرنحمایت از توسعه تشکل

 ؛دیدنتوانمندساز  زنان سرپرست خانوار و زنان آسی 

x ها  متگل  آموز  به منظور خودکفایی گرونمهارت تقویت و توسعه زمینه

 ؛پذیر و دارا  معلولیتزنان با تأکید بر مناطق محروم، زنان آسی 

x ؛رنمودن زنان و کودکان بزهکااجرا  برنامه ملی اصال  و بازاجگماعی 

x ؛اجرا  طر  جام  توانمندساز  اقگصاد  زنان سرپرست خانوار 

x رست ن سرپکید بر زناایه با تأاجگماعی و چندها  فراگیر اجرا  هدفمند بیمه

ان ر و زنعشای دیدن و نیازمند، زنان روسگایی وها  آسی خانوار، زنان و خانوادن

 .عه(قانون برنامه پنجم توس 27نامه اجرایی مادن دار )تصوی  آیینخانه
 

 جامعه اداره و مدیریت در ساالریشایسته .10

x  ؛زن مدیران تربیت آموزشی ها دورن برگزار  

x  و افزایش میزان مشارکت زنان در سطو زنان مدیریگی جایگان ارتقا  

 ؛کشور ادار  نظام اصال  جام  برنامه مدیریگی در
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x  و زنان امور مشاوران و مدیران افزایی ویژنمهارت آموزشی ها دورن برگزار 

 ؛نانآ مدیریگی توان ارتقا  و اسگانی و ملی اجرایی ها دسگگان خانوادن

x رانپژوهشگ و نتبه آموخگه،دانش زنان مرثر حضور ها زمینه گسگرش و بسط 

 ؛جامعه سیاسی و فرهنگی اجگماعی، اقگصاد ، ها عرصه در

x  از زنان برخوردار  در شهروند  حقوق منشور 11 مادن تحقق پیگیر 

 در زنان تاثیرگذار و فعال مشارکت و برابر اجگماعی ها فرصت

 ؛نظارت و اجرا مدیریت، گذار ،قانون گذار ،سیاست
 

 برنامه توسعه ورزش و امور جوانان. 5-4-3

به عنوان  ساله 29تا  15سهم جمعیت دهد نشان می 1390ایج آمارگیر  جمعیت در سال نگ

شناخگی که  بر چنین مطالعات جمعیتدرصد است. هم 5/31بالغ بر  ،نیرو  جوان کشور

را بیش از  سهم جمعیت فعال کشور ،تأکید دارد 1425گشودن بودن پنجرن جمعیگی تا سال 

ارز ژگی بدهد، جوانی جمعیت کشور به عنوان وینماید که نشان میبینی میدرصد پیش 50

 یابد. کم تا دو دهه دیگر تداوم میهرم جمعیت کشور، دست

شدن  طی سنوات گذشگه در حوزن ورزش و جوانان صر  مناب  از گیر چشم بتش

مطلوب  مناس ، اهدا  برنامه و بند به دلیل فقدان اولویت کرد اذعان باید اما ؛است

مگانی همیلیون نفر در ورزش  18حدود دهد نشان میآمار و اطالعات  حاصل نشدن است.

ورمان دم کشدهندن این است که میزان تحرک بدنی مراند که این آمار نشانمشارکت داشگه

شدن  مردم ها  جد  بر سالمت عمومیباعث بروز آسی  بسیار پایین بودن و این امر خود

لیون نفر می 5/3آموزان در مسابقات ورزشی در حدود است. همچنین میزان مشارکت دانش

ها  ورزش در ورزش دانشجویی نیز میزان مشارکت دانشجویان در فعالیتو  است

نان در مشارکت زهزار نفر( و میزان  365درصد است )حدود  10تر از دانشگاهی کمبین

 درصد است.  27ورزش همگانی تنها  حدود 
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 شدهها و اقدامات انجامترین سیاستمهم. 5-4-3-1

 صمیماتبه ت تقویت ورزش همگانی با تلییر فضا  سیاسی کشور و تأکید بر اتکا  اقدامات

طور ها  توسعه ورزش کشور قرار گرفگه و بهکارشناسی و تتصصی، در صدر برنامه

ان ه عنوبن با توجه به کس  موفقیت در ورزش قهرمانی و نگان ویژن به جوانان همزما

 است. نقالب اسالمی، اقدامات زیر در دولت یازدهم انجام شدنها  اصلی اسرمایه

  زمینه ورزش برا کردنجایگان ورزش همگانی در کشور و فراهم  رتقاا -

 ؛ط اجگماعیهمه اقشار جامعه به منظور باابردن سطح سالمت و نشا
 ؛ا ورزش قهرمانی و حرفهها  و اولویتبازنگر  در ساخگار برنامه  -

گر  و تقویت مشارکت بتش خصوصی و ها  تصد واگذار  بتش -

 ؛ها  غیردولگیتشکل
 ؛هاواگذار  اخگیارات بیشگر و وسعت عمل به فدراسیون -

ق مناطمحور در توزی  امکانات و مناب  با اولویت حاکمیت نگرش عدالت -

 ؛برخوردار و توسعه مگوازن ورزش در مناطق متگل  کشورمحروم و کم
 ؛ور  بهینهتوسعه فضاها  ورزشی و توجه به اسگانداردساز  و بهرن -
  ؛بازنگر  در طر  جام  ورزش -

 ؛تدوین برنامه جام  حوزن جوانان -
 ؛تحول ساخگار  در بتش جوانان وزارت ورزش و جوانان -
ها  ها در حوزنآنفعالیت جوانان و مشارکت ایجاد فضا  مناس  برا   -

 .سیاسی و اجگماعی
 

 های دولت دوازدهم. برنامه5-4-3-2

ها گیر  به سمت اجرا  برنامهبرنامه دولت دوازدهم در حوزن ورزش و جوانان شامل جهت

ها  ها بر مبنا  شناخت چالشو اقداماتی است که در ادامه آوردن شدن است. این برنامه

ترین مگولی حوزن وزرش و جوانان در حوزن وزارت ورزش و جوانان که اصلی اساسی
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 ند از:اها  اصلی عبارتاست، تنظیم شدن است. چالش

گر  بیش از حد دولت در حوزن ورزش که باعث شدن است هرگونه تصد  .1

 کاسگی و ضع  عملکرد در این حوزن ناشی از عملکرد ضعی  دولت ارزیابی

 ؛شود

ه جر بها  سیاسی، اقگصاد  و اجگماعی که منل نفوذ اصحاب قدرتدخالت و اعما .2

 ها  غیرکارشناسی و غیر تتصصی و همچنین درگیر ها و تصمیمگذار سیاست

 ؛برخی موارد فساد در حوزن ورزش شدن است
ضع  شدید اقگصاد ورزش و فقدان قوانین و زیرساخت نهاد  ازم که  .3

 ؛شدکنندن پایدار  مالی ورزش باتضمین
 ؛شورکتوسعه نامگوازن امکانات ورزشی و تسهیالت مربوط به امور جوانان در  .4

 سیارادغام سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش که باعث شدن است دو حوزن ب .5

انان ن جوها و اقدامات مربوط به حوزچالشی در یق وزارتتانه جم  شدن و برنامه

 ؛مورد غفلت قرار گرفگه است

اند در ا  عمل کند که بگوسطح راهبرد  و کالن باید به گونهدر دولت دوازدهم 

 ودولت ها  ترین برنامهراسگا  تحقق اهدا  زیر حرکت کند. تحقق این اهدا ، اصلی

 . نیز خواهد بودوزارت ورزش و جوانان 

گر  دولت و مشارکت هرچه بیشگر بتش خصوصی در حوزن تصد کاهش  .1

 ؛ورزش
 ؛جهت تقویت اقگصاد ورزشبسگرساز  حقوقی و اقگصاد   .2
 ؛در حوزن ورزش سیاسیها  کاهش دخالت .3
 ؛افزایش سهم ورزش از بودجه عمومی .4

 ؛ریز  ورزشاصال  نظام بودجه .5

ها  ها  متگل  ورزش و جوانان براساس تتصصها  مدیریگی در حوزنانگصاب .6
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 مربوط؛

ر دفگه یاایجاد سازوکارها  کارآمد جهت مبارزن جد  و مداوم با فساد سازمان .7

 ؛ورزش
  اتتاذ رویکرد علمی و تتصصی در مدیریت ورزش و جلوگیر  از تأثیرگذار .8

 ؛گذار  و مدیریت ورزشها  غیر تتصصی در امر سیاستجریان

ها  ورزشی، مناطق محور  در ورزش از لحاظ انواع ورزش، رشگهعدالت .9

 ؛ها  متگل  ورزشیجلرافیایی، جنسیگی و توجه مگوازن به رشگه
 ؛ا  ورزشها  جهانی و قارنت جایگان ایران در نهادها و فدراسیونتقوی  .10

 ؛توسعه امکانات ورزشی برا  بیماران خاص  .11

 ؛ها  ورزشیتوسعه سهم بانوان از امکانات و بودجه  .12

 ؛ها  سنگی در توسعه ورزش بانوانتالش در جهت رف  محدودیت  .13

 ؛هاامکان حضور بانوان در ورزشگان کردنتالش در جهت فراهم  .14
گیر  در بازنگر  در ادغام سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش و تصمیم  .15

 ؛خصوص تعیین تکلی  بتش جوانان

ها  ها  هدفمند برا  برخوردارکردن جوانان در بتشاسگفادن از سیاست  .16

ا بأم تو شدن از رویکرد مرکزگرا وافگه کشور از امکانات بهگر و دورنیتوسعه

 ریز  مگمرکز به مسائل جوانان. برنامه
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 علم، فناوری و نوآوری بخش ششم. برنامه

 

 «جامعة نوآور»

 های داخلی تقویت و حمایت توانمندی

 و

 المللی با پیشروهاهای بینهمکاری

  



 

 . مقدمه6-1

نیز  وآور نعلم و فناور  منشأ قدرتمند ، ثروت و رفان کشورها در دنیا  امروز است. 

ر دها  زیست بشر عرصهپذیر  در تمامی ترین موتورها  محرک رقابتیکی از اصلی

ها و پذیرترین کااگیر  رقابتدنیا  امروز است. نوآور  در عرصة فناور  منجر به شکل

ظرفیتِ  است.« صنای  خالق»گیر  شود و در عرصة فرهنگی و هنر  بنیاد شکلخدمات می

 گونهمانهها  بزرگ و پیشرو  جهانی است؛ ترین دارایی بنگاننوآور  از این رو اصلی

ندان شهرو گیر  امنیت برا  تمامیکه در عرصة نظامی و امنیگی، نوآور  زیرساختِ شکل

نگ ة فرهیق کشور و غرور ملی برآمدن از قدرت در تمامی ابعاد نرم و ستت است. عرص

یق از طر نوین و هنر نیز بیش از هر عاملی، نیازمند نوآور  در تولید مفاهیم و باورها 

ن آعضاء ها  فرهنگی تولید شدن، توسط اهمچنین پذیرش مولفه ها  مداوم وبازاندیشی

ه بجامعه و جوام  دیگر است. علم و فناور  در نهایت در قال  نوآور  تبدیل 

 شوند.هایی ملموس برا  جامعه میخروجی

 نظام علم، فناور  و نوآور  دارا  شش هد  عمدن است:

 ؛ام آموزشی و مهارتیارتقاء سرمایة انسانی جامعه به عنوان خروجی نظ .1
دهندۀ ا  با شهروندانی پذیرا  نوآور  و ارائها  نوآور؛ جامعهایجاد جامعه .2

 ؛نوآور ،
 ؛ها،ها و نوآور ارتقاء رفان و کیفیت زندگی شهروندان برپایة فناور  .3
 ؛سازها  قدرتافزایش قدرت نظامی و امنیگی بر پایة فناور  .4

ها  گانپذیر و مگمایزکنندۀ بنها  رقابت ها و نوآورخلق ثروت برپایة فناور  .5

 ؛ایرانی در عرصة جهانی
 ؛خلق دانش نوین و مورد اسگناد جهانی .6

آوردن برنامه پیشنهاد  برا  علم و فناور  در دولت دوازدهم بر پایه ضرورت فراهم

 هایی که از وضعیت علم و فناور  کشور به دستملزومات رسیدن به این اهدا  و شناخت
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شدن برا  ادارن کشور در دولت دوازدهم، ها  تنظیمچنین توجه به سایر برنامهآمدن و هم

 تدوین شدن است. 

 
 ها. سیاست6-2

 :ها اشارن شد با شش سیاست کلید  دنبال خواهد شدا  که به آنگانهاهدا  شش

 

 . حوزه آموزش: سیاست آموزش یکپارچه، متنوع و عادالنه6-2-1

 وموزشی ظام آپیشرفت علمی و فناورانه در دنیا  جدید نیازمند انسجام و یکپارچگی در ن

 تنوع در ابعاد دیگر  از مقوله آموزش است: 
ها  آموزش یکپارچه: یکپارچگی میان آموزش عمومی و عالی، در ابعاد سیاست .1

 ؛آموزشی، محگوا  آموزشی و ابزارها  آموزشی
 آموزشی شامل ابعاد زیر است:آموزش مگنوع: تنوع در نظام  .2

o ا ، تقاضا منطقه-ها  بومیتنوع در محگوا  آموزشی مگناس  با ویژگی 

 رس وها  ارائه )تنوع در کگ  درسی با انگتاب مداجامعه و توانمند 

 ؛(ها  امناءها با انگتاب هیاتسیالبز دانشگان
o سطحها  جذب دانشجو و اعضاء هیات علمی مگناس  با تنوع در شیون 

 ونجش ها، تنوع اسگعدادها و اسگفادن از ابزارها  مکمل در سدانشگان

 ؛(ارزیابی دانشجو )گذار از کنکورگرایی افراطی در نظام آموزشی
o  گنوعمها و تقاضاها  تنوع در اهدا  آموزشی به منظور پوشش نیازمند 

ب ها و مدارک آموزشی و افزایش حق انگتاجامعه )تنوع در تاییدیه

 ؛(آموزان و دانشجویانپذیران اعم از دانشدانش
o بند  نظام آموزشبند  و رتبهتنوع در مراکز آموزشی با هد  سطح 

 سطح گذار  مگناس  باعالی و برخوردار  از اسگقالل مدیریت و سیاست

  ؛هادانشگان
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o قها  مهارتی و دانشگاهی با سهم مناس  برا  هر یتنوع در آموزش. 

 ت آموزشی دربردارندۀ سه جنبة زیر است:آموزش عادانه: عدال .3
o ها  برابر آموزشی براعدالت در برخوردار : برخوردار  از فرصت  

ها  جبرانی در خصوص شهروندان تمامی شهروندان و اتتاذ سیاست

ها( به ها )بورسیهتر از طریق اعطاء راتبهنابرخوردار یا با برخوردار  کم

  ؛ها  نابرخوردارگرون
o  ها  ازم ها  بومی و آموزش: ایجاد زمینهتناس  ویژگیعدالت در

 ناطقمها  اجگماعی و جلرافیایی آموزش بر اساس زبان قومیگی و ویژگی

 ؛متگل  کشور
o ها  آموزش عدالت در تناس  توانمند  و عرضة دانش: توسعة دیدگان

 ؛نا  برا  آموزش افراد تیزهوش و دارا  اسگعداد درخشامدرسهبرون
 

 هاها برای پاسخ به ابرچالشحوزة پژوهش: سیاست ابرپژوهش .6-2-2

 ها  بزرگ یاها نیازمند پژوهشگویی به آنهاست که پاسخکشور دارا  برخی ابرچالش

 شوند.ها  زیر دنبال میها با سیاستهاست. این ابرپژوهشابرپژوهش

 شوردر ک ها  بزرگ پژوهشیفرمی( به منظور تعری  پروژنایجاد چارچوبی )پلت .1

 ها  زیر:با ویژگی
o ها  حال و ها  بزرگ در پاسخ به ابرچالشتوانمند  تعری  پروژن

 ؛آیندۀ کشور
o وها  کوچق و تلفیق ها  بزرگ به زیرپروژنتوانمند  تقسیم پروژن 

 ؛هاترکی  نگایج آن

o وها  متگل  پژوهشی توانمند  همکار  و مشارکت نهادها و دسگگان 

گانه سه ها  دولگی )مارپی ها  صنعگی و سازمانبنگاندانشگاهی در کنار 

(Triple Helixبه منظور پاسخ به ابرچالش ))؛ها 
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o ها، با حفظ ها  خارجی در زیرپروژنکنندنتوانمند  جذب مشارکت

 ؛مالحظات امنیگی
o تگل ها  بزرگ با توجه به سازوکارها  متوانمند  تأمین مالی پروژن 

 ؛گذار جذب سرمایه
o ها در سطحها در سطح زیرپروژنها و رسالهنامهمند  تعری  پایانتوان 

 ؛ها و مراکز آموزش عالیدانشگان
ها انساز  آزمایشگساز  و خوشهارتقاء زیرساخت پژوهشی کشور و ادغام، شبکه .2

 ؛ها  ملی آزمایشگاهیها و ایجاد شبکهو کارگان

ی، ها  بومبرآمدن از چالش ،عرضه در سطح جهانتولید دانش نوین و پیشرو  قابل .3

 .ها  بومی و تجربیات بومیحلران
 

 های بزرگ پیشران توسعة فناوری و نوآوری. حوزة فناوری: بنگاه6-2-3

یین ار تبمشکالت اقگصاد  کشور عمدتاً با ارجاع به مشکل نقدینگی یا محیط کس  و ک

 یز بایدنماندگی فناورانه عق شود. ماندگی فناورانه توجه میتر به جنبه عق شوند و کممی

 جبران شود. 
 نفوذ فناور  در اقگصاد از طریق: .1

o عة به منظور توس« تحقیق و توسعة بنگاهی»ها  تشویقیِ اتتاذ بسگه

 ؛ساز نوآور  و تجار 
o ؛ها  بزرگها  نوپا  نوآور توسط بنگانتوسعة جذب و خرید شرکت 

o ها  ملی( با شرکتها  بزرگ ملی )قهرمانان توسعة همکار  بنگان

 .ولگیها و الزامات درو  جهانی در حوزۀ تحقیق و توسعه با حمایتپیش
 ر:ها  تأمین مالی فناور  و نوآور  از طریق ابزارها  زیتوسعة زیرساخت .2

o ؛بنیان و فناوربنیانها  نوپا  دانشعرضة سهام شرکت 
o سرمایه( گذار  جسورانهVC: Venture Capital با تأکید بر )
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 ؛ها  تتصصی( و صندوقCVCگذار  جسورانه شرکگی )سرمایه

o  توسعة سازوکارها  جم(  سپارCrowdfunding)؛ 
o گذار  جسورانه، ها  سرمایهگیر  صندوقارتقاء وضعیت تنظیم

 .سپار  و حمایت از پژوهش و فناور جم 
لگی و دوها  بزرگ بردار  در میان شرکتتوازن میان توسعة فناور  با توسعة بهرن .3

ها  مانها  بزرگ وابسگه به نهادها  عمومی غیردولگی و افزایش نقش سازبنگان

 .ا  در حوزۀ تولید و توسعة فناور  و نوآور توسعه
 

 . حوزة نوآوری: تسهیل و نهادسازی نوآوری6-2-4

ولت ست. دکه به ظرفیت اقگصاد  تبدیل شود نیازمند تسهیل و حمایت انوآور  برا  آن

 کند.ها  زیر دنبال میدوازدهم مسیر تسهیل را با رویه
ا  از ها  کارآفرینی و نوآور و حمایت مرحلهتسهیل مسیر رشد و بلوغ شرکت .1

 ؛ها به منظور تبدیل از یق شرکت نوپا به یق بنگان اقگصاد  بالغآن

ترین مولفة افزایش ظرفیت پذیرش اجگماعی نوآور  در کشور به عنوان اصلی .2

 .«بنیانجامعة دانش»گیر  ساز  برا  شکلو زمینه« یسگم نوآور اکوس»
 

 المللیهای بین. سیاست همکاری6-2-5

زندن، ها  تعامل سادولت یازدهم بر سیاست تعامل سازندن تأکید داشگه و یکی از سگون

چون یز همناست در عرصه علم و فناور  المللی فنی و علمی است. این سیها  بینهمکار 

 ها در دولت دوازدهم تداوم خواهد داشت. ر عرصهسای
به  المللی، با اولویت منطقة غرب و جنوب غرب آسیا،توسعة بتش آموزش بین .1

پذیر انشد(جذب دانشجو و 2(تربیت نیرو  انسانی ماهر در تراز جهانی و 1منظور 

 ؛ها  دانشگاهی و مهارتیالمللی در حوزنبین
لی با کشورها  پیشرو  جهانی با اولویت اروپا و الملها  بینمشارکت در پژوهش .2
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ژاپن، و کشورهایی که در دو دهه آیندن جزء پنج اقگصاد بزرگ جهان خواهد بود 

 ؛()هند، چین، اندونز 
  ها  پیشروالمللی در توسعة فناور  و نوآور  با شرکتها  بینتوسعة همکار  .3

توسعه و جذب مراکز ها  بزرگ تحقیق و جهانی از طریق عضویت در پروژن

 ؛ها در داخل کشورتحقیق و توسعة این شرکت

 نیانجذب نیرو  انسانی نوآور و خالق در چرخة خدمت به کشور، اعم از ایرا .4

 مهاجر و مهاجران توانمند به ایران. 
 

 . بازآرایی و بهبود ساختار حکمرانی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور6-2-6

قگی در ناب  ورین مدهد بهگرین نیروها  انسانی و بیشگران نشان میتجربه تاریتی توسعه در ای

خگار ست. سااامدن اند نگایج مطلوب به بار نیساخگار سازمانی و نهاد  ناکارآمد قرار گرفگه

ت روست و ضرورحکمرانی نظام علم، فناور  و نوآور  کشور نیز با همین نقیصه روبه

 دارد بازآرایی شود. 

ر  و درحوزۀ علم، فناو مسوولها  ها و وزارتتانهدهی به تعدد دسگگانسامان .1

 ؛ها  مأموریگی این نهادهاپوشانینوآور  و حذ  تعارضات و هم
ها  حوزۀ ها  حوزۀ آموزش و پژوهش دانشگاهی از مأموریتتفکیق مأموریت .2

 ؛یساز  و نوآور  در سطح دولت مطابق با روندها  جهانفناور ، تجار 
ها  وزنحگر )تنظیم مقررات( در ساز  در نهادها  تنظیمارتقاء جایگان و ظرفیت .3

 شت وها  فناور  اطالعات و ارتباطات، انرژ  و بهداتتصصی با اولویت حوزن

 ؛درمان
 ( در حوزۀ علم، فناور  و نوآور .PPPخصوصی )-ارتقاء مشارکت عمومی .4

 
 های حوزه علم و فناوری. برنامه6-3

 د.شدن در حوزن علم و فناور  با اقدامات زیر دنبال خواهد شها  تشریحسیاست
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 . تغییر ساختار نظام علم، فناوری و نوآوری کشور6-3-1

 قداماتانجام اتلییر ساخگار نظام علم، فناور  و نوآور  کشور و کارآمدساز  آن مسگلزم 

 زیر است. 

علمی و فناور  اصال  ساخگار رسمی و تفکیق وظای  میان معاونت  .1

 یقاتجمهور ، وزارت علوم، تحقیقات و فناور ، شورا  عالی علوم، تحقریاست

و  رماندو فناور ، شورا  عالی انقالب فرهنگی، بنیاد نتبگان، وزارت بهداشت 

 ؛یازنآموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تدوین ایحة مرتبط مورد 
 ؛هادساز  در یق نتمرکز نوآور  و تجار  .2
 ؛یکپارچگی در نظام آموزشی و تدوین ایحة مرتبط مورد نیاز .3
 ؛گذار  علم، فناور  و نوآور  در یق نهاد مسگقلتمرکز در سیاست .4

 ؛ها  فناور  و نوآور گر در حوزنها  تنظیمتدوین ایحة سازمان .5
ها و نامهانپای ها  تحقیقاتی واطالعات و نگایج پروژن تدوین ایحة شفافیت و افشاءِ .6

 رت آزاداند به صوها  دولگی که با هزینة دولگی تامین مالی شدنها  دانشگانرساله

 ؛و با رعایت مالحظات امنیگی
 

 . توسعة سازوکارهای تأمین مالی پژوهش و فناوری6-3-2

 قداماتجام اوهش و فناور  مسگلزم انها  پژتأمین مالی کارآمد، شفا  و اثربتش فعالیت

 زیر است تا بنیان نهاد  مناسبی برا  توسعه این بتش ایجاد شود. 

ها  گذار  جسورانه و عرضة سهام شرکتسپار ، سرمایهها  جم تدوین ایحه .1

 ؛بنیاننوآور و دانش
ن م تأمیبه عنوان راهبر نظا« صندوق نوآور  و شکوفایی»ها  بازتعری  ماموریت .2

ها  دوقمالی توسعه فناور  و صن گر تامینبوم نوآور  و نهاد تنظیممالی زیست

 ؛دولگی و خصوصی در حوزۀ پژوهش و فناور 
 مالی.غیر وها  غیرمسگقیم مسگقیم و مالی به حمایت تلییر رویکرد دولت از حمایت .3
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 های اقتصادی بزرگ. بستة تشویقی نوآوری در بنگاه6-3-3

 ط دولتو مسگلزم حمایت است و این حمایت باید به شکل مرثر  توسبر نوآور  هزینه

امات م اقدصورت گیرد و از سو  محیط کس  و کار پشگیبانی شود. این کار مسگلزم انجا

 زیر است. 
عه در توس ا  مربوط به نوآور  و تحقیق وها  مالیاتی و تعرفهتدوین ایحة مشوق .1

 ارها  زیر:ها  بزرگ کشور، با توجه به معیبنگان

o ؛پذیرش بتشی از هزینة تحقیق و توسعه به عنوان هزینة مالیاتی 
o ها تا معافیت مالیاتی بر اساس درصد  از هزینة تحقیق و توسعه بنگان

 ؛سق  مشتصی از مالیات
o  ؛هادر بنگان« سربازان پژوهش و فناور »اسگفادن از 

o ؛اسگفادن از امگیاز خرید دولگی 
o  وبنیان نوپا ها  دانشمالیاتی در صورت خرید شرکتاسگفادن از معافیت 

 ؛هاجذب نیروها  این شرکت

o  ها  کالناسگفادن از تسهیالت با نرخ ترجیحی به شرط مشارکت در طر 

 ؛پژوهش و فناور  کشور
بنیان توسط ها  کوچق دانشها  بزرگ به شرکتاجرا  راهکار اتصال بنگان .2

ین ها  نوها  بزرگ به فناور دسگیابی بنگانمنظور صندوق نوآور  و شکوفایی به

بدیل تو و بنیان کوچق از یق سها  دانشو پیشرفگه و نیز ایجاد بازار برا  شرکت

اعی ها  دفا ، فناور ها  راهبرد  مانند فناور  هسگهدسگاوردها  ملی در عرصه

ر دلی م  بنیان به منظور سرریز توانمندها  دانشها  هوافضا به شرکتو فناور 

 بازار اقگصاد  و فناور  از سو  دیگر.
 

 های کارآفرینی. طرح حمایت از شرکت6-3-4

وکار نامساعد، شرایط رکود ، بدون ها  کس در محیط بالخصها  کارآفرین شرکت
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ها  تأمین مالی مناس  و بسیار  شرایط دیگر که در اقگصاد ایران وجود دسگرسی به نظام

مرثر ولی شفا  دولت هسگند. این حمایت با اقدامات زیر عملی  دارد، نیازمند حمایت

 شود. می
مدت  ا درهایی که در آغاز فرآیند رشد قرار دارند و امید است تحمایت از شرکت .1

 ؛دو سال به یق شرکت بالغ تبدیل شوند

ز ست اتسهیل ورود و خروج افراد نوآور و کارآفرین و کاهش ریسق ناشی از شک .2

بر اساس تجربیات کشورها  پیشرو در » ها  کارآفرینشرکت»طریق تعری  

 نوآور  و تدوین ایحة مربوطه، بر اساس معیارها  زیر:

o  ز از و انحالل آن پ...« شرکت کارآفرین »تسهیل تاسیز شرکت با نام

 دو سال به صورت خودکار، به شرط عدم تبدیل به شرکت سهامی خاص

 ؛محدود مسوولیتیا 

o د لیاربرا  مدت دو سال به شرط درآمد کمگر از یق می معافیت مالیاتی

 ؛ریال در سال
o  ؛درصد از سود به سرمایة شرکت 25الزام به تتصیص 

o   تعهد دولت به پرداخت بیمة کارکنان در سطح مشتص سه نفر برا

 ؛سال به شرط تداوم آن در سال دوم توسط شرکتیق
o ود بعد از محد مسوولیت تبدیل شرکت به یق شرکت سهامی خاص یا

 ؛دوسال یا پز از درآمد بااتر از یق میلیارد ریال
 

 های خارجی پیشرو در توسعه نوآوری. همکاری با شرکت6-3-5

س  به ت مناها  فناورانه ضرورت اقگصاد و جامعه ایران است تا بگوانیم با سرعهمکار 

دست یابیم. پذیر ور  و تولید کااها  رقابتها  برتر برا  ارتقا  بهرنفناور 

ر  فناو ها  بزرگ دارا ساز تشویق شرکتها  اقگصاد  و اجگماعی ایران زمینهجذابیت

 هاست. برا  ورود به این گونه همکار 
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ر سال( در میلیون دار د 300ها  خارجی دارا  بازار بزرگ )بیش از الزام بنگان .1

 ؛انداز  مراکز تحقیق و توسعه در ایرانایران به ران
 ؛ها  نوآورانهها  خارجی در پروژنبا شرکتهمکار   .2
بنیان از بنیان در کنار محصوات و خدمات دانشوکارها  دانشصادرات کس  .3

 ؛ها  خارجیبنیان توسط شرکتها  نوپا  دانشطریق تسهیل خرید سهام شرکت

 ؛«وآور پیوست فناور  و ن»ساز  الزام قراردادها  بزرگ خرید خارجی به پیادن .4
ها  ها و بنگانها  خارجی پیشرو با دانشگاننامه همکار  شرکتآیینتدوین  .5

 ؛ایرانی و بسگة تشویقی مرتبط با آن
 

 هاالمللی دانشگاه. همکاری بین6-3-6

جود والون الگحصیالن دانشگاهی به عها دانشجو و فارغرشد علمی ایران و وجود میلیون

ها   ه همکارا  برا  ورود برتر جهان، زمینهسیزدن دانشگان ایرانی در بین هزار دانشگان ب

مند اعدنمند قشدن این هد  نیازکند. عملیها  مطر  جهان فراهم میالمللی با دانشگانبین

  هد شد.ل خواکردن و تأسیز شرایط نهاد  مناس  است. این هد  با انجام اقدام زیر دنبا
  مشگرک خارجی با هاها  ازم به منظور تعری : دورننامهتدوین آیین .1

ت ها  مبادلة دانشجو، عضویدانشجو، طر ها  پیشرو  خارجی، جذب دانشگان

ها  شگانها  مشگرک با دانها و رسالهنامهها  مبادلة دانشجو، پایانفرمدر پلت

شی و ها  پژوهها و زیرساختهاَ کگابتانهپیشرو  خارجی و اسگفادن از آزمایشگان

 ؛فناورانه مشگرک
 

 های( عدالت آموزشیهای )بورسیه. راتبه6-3-7

شدن زمینه آموزش عمومی، عدالت آموزشی مسگلزم آن است که به غیر از فراهم

ها  مالی از تحصیل و پیشرفت علمی بازنمانند و اسگعدادها  علمی برتر به علت ناتوانی

ریق زیر ها  مناس  صورت گیرد. این هد  از طاسگعدادیابی نیز به کمق ارائه فرصت
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 پیگیر  است. قابل

تاسیز  ردارها  آموزشی به افراد مسگعدِ نابرخودولت صندوقی با هد  اعطاء راتبه .1

 ؛کندمی
 طبقات نابرخوردار عبارتند از: .2

o اشندبها  دو دهق نابرخوردار کشور نابرخوردار اقگصاد : از خانوادن 

 ؛()بر اساس بانق اطالعات وزارت رفان، کار و امور اجگماعی
o اس ر اسخانوادن باشد )ب یق نابرخوردار فرهنگی: نتسگین فرد دانشگاهی

 ؛(بانق اطالعات وزارت علوم، تحقیقات و فناور 

  .دانشجو  مسگعد بر اساس ارزیابی تحصیلی دانشجویان .3
 

 های کالن پژوهش و فناوری کشور. طرح6-3-8

ها  خلق ظرفیتها  کشور که فقط به کمق ترین چالشبررسی و حل برخی از بزرگ

ر  فناو ها  کالن پژوهش وعلمی و فنی بزرگ قابل حل هسگند، نیازمند ساماندهی طر 

 است. انجام این مهم با اقدامات زیر پیگیر  خواهد شد. 
ها  ها  کالن پژوهش و فناور  کشور بر اساس مدلنامه طر تدوین آیین .1

 پیشرو  جهانی با توجه به معیارها  زیر:

o  ها  کلید  کشور و برآمدن از برنامة سگا با چالشها همراطر

 ؛نگار  ملیآیندن
o  ؛درصد  بتش غیردولگی 50الزام به مشارکت حداقل 

o و  ها  غیردولگیها، سازمانها، بنگانالزام به مشارکت مگنوع دانشگان

 ؛ها در هر پروژنسمن
o در درصد  ) 10کنندۀ خارجی با تامین مالی حداقل الزام به مشارکت

 ؛نظامی(-ها  غیرامنیگیپروژن
o نامه و رساله و به پایان 10ها  عضو طر  به تعری  حداقل الزام دانشگان



 برنامه علم، فناوری و نوآوری

 

177 
 

 ؛نامه و رسالهپایان 10میلیارد ریال مشارکت  5ازاء هر 

o ها  تجار ها با راهبر  بنگانقرارداد در قال  کنسرسیوم. 
 

 ه. توسعة ظرفیت اجتماعی پذیرش نوآوری در سطح جامع6-3-9

ها  زیر مهبرنا جامعه نیز باید ظرفیت تشویق و پذیرش نوآور  را داشگه باشد. این هد  با

جرا  پیگیر  خواهد شد. این هد  از آن جهت بسیار مهم است که جامعه باید از ا

اد  اقگص ها  نو حمایت کند و فرصت ازم برا  هزینه کردن اجگماعی وها و طر سیاست

 ایجاد شود.  در تولید علم و فناور 
 ابگیترین مزیت رقساز  و ترویج عمومی در خصوص نوآور  به عنوان اصلیآگان .1

 ؛در اقگصاد جهانی
ها  نامهها از طریق تدوین آیینبردار  از نوآور پذیر  بهرنافزایش ریسق .2

 ..ها  پژوهش و فناور نامهها  نوآورانه و ارائة ضمانتحمایت از طر 

 

 برای اجرای برنامه علم و فناوری. نهادهای الزم 6-4

ا بگناظر ها  مشدن در حوزن علم و فناور  مسگلزم نهادها  تشریحها و برنامهاجرا  سیاست

ه ر ادامدهایی که ها  فناور با ویژگیهاست. سه نهاد مدرسه، دانشگان و بنگاناین برنامه

 شدن هسگند. ها  علم و فناور  ارائهشود، ابزارها  تحقق برنامهتشریح می

 

 ورزدیشهدانشگاه ان. 6-4-1

گر، پژون، پرسشپرداز، آیندنورز، نواندیش، نظریهنهاد اندیشه تریناصلی دانشگان به عنوان

رات ن تلییمال ایدارد و دولت دوازدهم برا  اعساخگار   یگشا نیاز به تلییراتنقاد و مشکل

 ها  زیر را فراهم آورد. ساخگار  باید زمینه

بند  مجدد ساخگار ها از طریق چارچوبشگاندانشگان مسگقل: افزایش اسگقالل دان .1

ها  امناء و افزایش اخگیارات در ها با محوریت هیاتحکمرانی و مدیریت دانشگان
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ها و ت علمی و تعیین و تعری  رشگهأریز ، جذب دانشجو و هیها  بودجهزمینه

ساز ارتقاء جایگان تواند زمینهمی ،دانشگان هر درسی بر اساس سطح ها برنامه

 دانشگان در حل مسائل واقعی کشور و توسعة سرمایة انسانی مسگقل و اثربتش شود.
 ر،سطح اخگیاتوانمند  و  میان بند  و توازنشدن: سطحبند ها  سطحدانشگان .2

ها  گاندانش پذیر  این نهاد است. شناسایی مسوولیت اسگقالل و ارتقاء ها نیازپیش

 ها  الگو،نبرخوردار هسگند؛ به عنوان دانشگا  رتر که از سطح توانمند  بااترب

 سایر و شد خواهدبااترین سطح از اسگقالل  ساز تفویض اخگیارات و کس زمینه

 بود. اهندمگناس  برخوردار خو نسبی ها مگناس  با توانمند  از اسگقاللدانشگان

 ی،شزریق ایجاد نهادها  بزرگ آموتوانمند  از ط  دانشگان توانمند: ارتقا .3

 ر  شدیدرگذاپژوهشی و فناورانه که بگوانند از یق سو حیطة فعالیت گسگردن و تاثی

ائه ها  مناس  ارحلداشگه باشند و از سو  دیگر بگوانند تصمیمات درست و ران

 نقاط ها  کوچق که یکی ازدانشگان زیاد. تعداد پذیر خواهد بود؛ امکاندهند

 ساز  برا تواند از طریق زمینهگار آموزش عالی فعلی کشور است، میضع  ساخ

از  تواندبرطر  شود. همچنین توانمندساز  می ،و بر اساس تمایل طرفین ،ادغام

ها یا نهادها  دانشگانهایی از گیر  خوشهشکلبند  و طریق تسهیل خوشه

 پژوهشی انجام شود.
اهبرد یق روزۀ علم، فناور  و نوآور  از طرشدن حالمللیالمللی: بیندانشگان بین .4

  با و انجام اقداماتی ذیل آن مانند همکار« المللیها  بینهمکار »کلید  

ها  تبادل فرمها و پلتها  بزرگ و پیشرو  جهانی، مشارکت در طر دانشگان

ر مشارکت د ها  مشگرک دومدرکی وتعری  دورن دانشجو و اعضاء هیات علمی،

هشی پژو ها و نهادها المللی و آزمایشگانها  کالن بینژوهشی و پروژنها  پطر 

 یابد. جهانی تحقق می
دهندن: اولین نقش دانشگان برا  توسعه انسانی و پیشبرد توسعه دانشگان آموزش .5
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علمی و فنی، ارتقا  کیفیت آموزش در آن است. دانشگاهی که در آن آموزش 

 نیز نتواهد بود.   و فناور پژوهشی جد  گرفگه نشود، دانشگانِ
د نها .تدانشگان منحصر به نتبگان نبودن و نیسمتاط  گر دانش: دانشگان ترویج .6

ها  ساز  زبان علم و ادراک علمی، ظرفیتدانشگان از طریق ترویج و عمومی

رتی  تبه این  دهد. دانشگاندانشی، فناورانه و نوآورانة جامعة بومی خود را ارتقاء می

 ظرفیت مشارکت اجگماعی باا است. نهاد  با
یافگه عهها  توسا  مگر به اتکاء برخوردار  از انسانساز: هی  جامعهدانشگان تمدن .7

ا ، آموخگگانی حرفهترین نهاد پرورش دانش. دانشگان اصلیکندنمیپیشرفت 

ها  متگل  زیست عرصهدر ها  بدیل گرا است که نظریهمگتصص و اخالق

ات دهند و سطح ارتباطها  زندگی مگنوعی را شکل میدن، سبقبشر  ارائه دا

ا برا  اد ردانشگان باید این افر دهند.اجگماعی و سیاسی کل جامعه را ارتقاء می

 ها  مرثر و مشارکت اجگماعی سازندن آمادن سازد. ایفا  نقش
آزاد   وورز  دانشگان امن و آزاد: نهاد علم و پژوهش نیازمند امنیت برا  اندیشه .8

تنها  ساز  دانشگانگذار ، تصحیح و بهبود آراء نوین است. امنیگیاشگراکبرا  به

در  یافگگی جامعه و سرریز خشونتمنجر به مسدودساز  رشد دانش، عدم توسعه

ق منشور حقو»ساز  جامعه خواهد شد. در این مسیر تدوین، صیانت و پیادن

 ود.گامی ضرور  خواهد ب« رانمنشور حقوق اساتید و پژوهشگ»و « دانشجویان
 

 سازمدرسة آینده. 6-4-2

. ر استگذار  برا  ساخت آیندۀ بلندمدت کشوگذار  بر آموزش عمومی، سرمایهسرمایه

پذیر، ولیتومند، مسطل ، پذیرندۀ نوآور ، ماهر، قانونبرخوردار  از شهروندان توسعه

ست. اکنند محصول این نظام ا  اخالقی زندگی میجو و دیندار که در جامعهمشارکت

 :گیر  خواهد شدها  کالن زیر پیگیر تلییر در نظام آموزش و پرورش بر پایة جهت

محور ، ترین سیاست آموزش و پرورش عمومی مبگنی بر معلممحور : کلید معلم .1
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نیازها  مگعدد  از جمله ارتقاء وضعیت معیشت معلمان، ارتقاء شان نیازمند پیش

ها  مورد اعگماد اجگماعی و تلییر در ترین گرونمعلم به عنوان یکی از اصلیاجگماعی 

 ساخگارها  ارزیابی و سنجش است.
واد سی و توسعة سواد اطالعاتی: شهروند فردا شهروند  برخوردار از سواد اطالعات .2

و  رتباطاتو ا دیجیگالی خواهد بود. به همین دلیل ازم است تا توسعة فناور  اطالعات

ات شمندساز  مدارس بر پایة بتشی از عواید دولت از محل سهم تنظیم مقررهو

با )لگی کرد مالیات نهادها  عمومی غیردوخدمات فناور  اطالعات و همچنین هزینه

رهنگ اء فموافقت مقام معظم رهبر ( در دسگور کار قرار گیرد. به موازات آن ارتق

 ر بتش پرورشی قرار خواهدمناس  برا  زیست در عصر اطالعات در دسگور کا

 گرفت.
ات د تلییرسازد و نیازمنمیبنا ها  میان وض  مطلوب با وضعیت فعلی را آنچه تفاوت

 عبارتند از: ،است در دولت جد 

ه کحو  نکگ  درسی مگنوع: تدوین یا انگتاب چندین کگاب درسی برا  هر پایه، به  .1

ها  زینهتوانند از میان گد میها  خوگیر معلم و مدرسه بر اساس راهبردها و جهت

 زینشگند  توانمموجود، کگاب درسی مناس  را انگتاب نمایند. به این ترتی  والدین 

را خواهد  از میان محگواها  آموزشی مگنوع، مگناس  با تنوع اسگعداد  فرزند خود،

 .داشت

 ارسها  آموزشی: دولت بتشی از اخگیارات خود را به مدتمرکززدایی در سیاست .2

زشی، اخگیاراتی مانند انگتاب محگوا  آموزشی، راهبردها  آمو ،کندواگذار می

ساز  آن یکارگیر  معلمین و کادر آموزشی. به منظور عملیاتابزارها  آموزشی و به

 یندگانمدارس با حضور نمایندگان شوراها  محلی وشهر ، نما هیوات امنا گسگرش 

نی ر حکمرااخگاها در تلییر سها( و نمایندگان صنای  و بنگاننهاد )سمنها  مردمسازمان

 گیرد. مدارس در اولویت قرار می
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گزینش »فعلی به وضعیت « کنکورمحور»الگو  جذب دانشجو: تلییر وضعیت  .3

 ها  زیر وجود دارد:که در آن ویژگی« نگرجام 
o و  ا  برگزار شدنها  اسگاندارد: تعیین تراز علمی که به صورت دورنآزمون

 سال معگبر هسگند.  2نمرات برا  مدت 
o رود وضیان بند  خود، از میان مگقاها بر اساس سطحها: دانشگانپذیرش دانشگان

 مراتناس شدن(، بر اسها )به شرط برخوردار  از تراز تعیینبه آن دانشگان

 و سوابق ، جوایز علمی و مهارتیها  معلمیننامه، توصیهدوران تحصیل

 کنند.تحصیلی پذیرش دانشجو می

ها  تتصصی و ( در آموزشOut of Schoolا  )مدرسهتوسعة رویکرد برون .4

ا  آموزش اسگعدادها  درخشان: اسگعداد و هوش امر  عمومی نیست و اسگعداده

ر آموز مسگعد دا  است. دانشها  ویژنها و پرورشآموزش ها نیازمندمگنوع انسان

 فکیقتتواند در ریاضیات نامسگعد بودن یا بالعکز. به این ترتی  حوزۀ هنر می

 خوردن درسیاسگی شکست ،آموزان تیزهوش و برخودار از اسگعدادها  درخشاندانش

  در کلید سیاست« هابند  اسگعدادتنوع اسگعدادها و نه رتبه»سطح جهانی بودن است. 

انش حوزۀ آموزش اسگعدادها  درخشان است. بر این اساس مدارس وظیفة توسعة د

ز ها  فراتر اعمومی و همچنین پرورش خصایص انسانی را بر عهدن داشگه و آموزش

 بتشی آموزشی وگویی به اسگعدادها  درخشان )اعم از شگابدانش عمومی و پاسخ

 یکردا  هسگند. در این رومدرسههادها  تتصصی برونساز  آموزش( نیازمند نغنی

ر برا  نهادها  تتصصی با مشارکت بتش غیردولگی وظیفة این بتش از نظام آموزشی

 ها  معلم و تنوعمدرسه براساس توصیهها  برونشرکت در دورن عهدن دارند.

 دهندگان آن خواهد بود.ارائه

ا ( بر مدرسها  تتصصی و برونهعدالت آموزشی: آموزش عمومی )و نه آموزش .5

عهدۀ دولت بودن و دولت از طریق خرید خدمت آموزشی )و نه توسعة مدارس 
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پردازد. عدم واگذار  مدارس دولگی و خصوصی و غیردولگی( به انجام وظیفة خود می

بر اساس معیارها   از بتش غیردولگی، و به جا  آن خرید بلندمدت خدمات آموزشی

 است. در بتش دولگی ها  نظارتی و ارزیابیویت توانمند نیازمند تق ،مشتص
یق : نظام تدبیر مناس  از طر(PPP) خصوصی-تقویت سازوکارها  مشارکت عمومی .6

ة جذب مشارکت بتش غیردولگی قابل حصول است. به این ترتی  از یق سو توسع

مشارکت نهادها  خصوصی و از سو  دیگر توسعة مشارکت نهادها  عمومی 

ها  نها یا سازماها یا نهادها  غیردولگی مانند دانشگانی مانند شهردار غیردولگ

د. د بوسیاسگی کلید  برا  دولت خواه ،ا ، در حوزۀ آموزش و پرورش عمومیخیریه

قال، بردار  و انگاسگفادن از سازوکارها  مشارکگی مانند قراردادها  ساخت، بهرن

 ها است.گر این نوع از مشارکتتسهیلقراردادها  خرید خدمت یا اجارۀ بلندمدت 
خصوصی و همچنین توسعة -گر: جذب مشارکت عمومیتوسعة نهادها  تنظیم .7

 ،ومیگر خصوصی در عرصة آموزش و پرورش عمتمرکززدایی نیازمند نهادها  تنظیم

 به صورت مشارکگی و مسگقل است.
مند از بهرن ها  کلید : خروجی نظام آموزش و پرورش، انسانیها و مهارتدانش .8

ا بطبق ها در وضعیت فعلی منها  کلید  در زندگی است. این مهارتآگاهی و مهارت

اید ها  کلید  که باقگضائات دنیا  امروز نیست و نیازمند بازنگر  است. مهارت

تفکر . 1 ند از:اها  فعلی مورد توجه قرار گیرند عبارتها و مهارتافزون بر توانمند 

. 2، ستة زیسگن در عصر اطالعات و مواجه با انبوهی اطالعات اانگقاد  که ازم

. 3، ستاترین ویژگی تمایزآفرین میان نهادها و جوام  خالقیت و نوآور  که اصلی

فرد  و  کارآفرینی که ازمة توسعة اقگصاد  در سطح. 4 روامدار  و پذیرش تنوع،

ر و دگیر  تمام عمیا. 6اجگماعی و مشارکت تیمی  . ارتباطات5 اجگماعی است،

 است. بنیانجامعة دانشزیسگن در  شرطِخودآموز  که پیش
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 های نوآوربنگاه: نهاد تحقیق و توسعه. 3-4-6

 ها  اقگصاد توسعة فناور  و نوآور  در عصر حاضر نه در نهاد دانشگان، بلکه در بنگان

و  اور اشاعة فن ها  توسعه ویابد. سیاستها  بزرگ اقگصاد ( تحقق می)خصوصا بنگان

 ها  زیر است:گیر نوآور  نیازمند تلییر جهت

 ؛ها  تقاضامحورمحور به سمت سیاستها  عرضهگذار از سیاست .1
 ؛خصوصی-ها  مشارکت عمومیمحور به سیاستها  دولتگذار از سیاست .2

 ؛محورها  بنگانمحور به سمت سیاستها  دانشگانگذار از سیاست .3
گذارانه ها  سیاستگرایانه در دولت به سمت سیاستصد ها  مگگذار از سیاست .4

 .در دولت
 حقیق ویابد. نهاد تنهاد تحقیق و توسعه اهمیت می  ارتقا بهها توجه در تمامی سیاست

راکز م. 2 ها  اقگصاد ،ها  تحقیق و توسعه در بنگانبتش. مراکز و 1: توسعه شامل

اور  و ها  مشاور توسعه فنشرکت. 3  ،ها  پژوهشی و توسعه فناورتحقیقاتی و شرکت

ها به نگانبکرد بتش اقگصاد  و ها است. تشویق به ورود و هزینهاندیشگان. 4 نوآور  و

 فعالیت در عرصة فناور  و نوآور  از طریق راهبردها  زیر است:

تی، ها  مالیاها و بتشودگیها، معافیتبسگة تشویقی تحقیق و توسعه شامل تتفی  .1

 ؛ا  در زمینة تحقیق و توسعة بنگاهیو تعرفه ا بیمه

و  ها  تحقیقها  خارجی فعال در ایران به انگقال بتشی از فعالیتالزام شرکت .2

 ؛در کشور هاآنبازار سهم به ایران مگناس  با  ة خودتوسع
 ؛گبه عنوان جزء ضرور  در قراردادها  بزر« پیوست توسعة فناور »تدقیق  .3

برا  مدت « ها  کارآفرینشرکت»تاسیز، رشد و انحالل گیر ، تسهیل شکل .4

 را ببه منظور کاهش موان  ورود  ،محدود و در سطح فعالیت و تراکنش محدود

 ؛جساز  و کاهش پیامدها  اقگصاد  در صورت تمایل به خرونوآور  و تجار 

سطح  ها نیازمند بازتعری  نظام علم، فناور  و نوآور  و تمرکز دراین سیاست

  در دولت است. این حوزنگذار  در یاستس
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 های محیط زیست و توسعه پایداربخش هفتم. برنامه

 

 زیستتداوم دولت محیط

 از طریق

 ریزی توسعهزیستی در برنامهرعایت استانداردهای محیط

 زیستارتقای مشارکت مردمی در حفظ محیط

 پیگیری اقتصاد سبز

 زیستیارتقای سطح شفافیت محیط

 
  



 

 . مقدمه7-1

زیست طور جد  نسبت به محیطها  کشور بهدولت یازدهم به درسگی و بنا به ضرورت

اصل رد که حنیز خواندن شدن است. این رویک« زیستدولت محیط»اهگمام ورزیدن و با نام 

اید بماکان کهایی داشگه است و دسگاوردزیسگی ایران بودن ها  محیطآگاهی بر عمق بحران

ر را د گرفگن است و این وضعیت خودزیست جهان در حال شدتادامه یابد. مسائل محیط

اشی یرات نا تلیها  فراگیر برا  افزایش آمادگی برا  مقابله بالمللی و تالشمعاهدات بین

لت ا  دوهدسگاوردآید، شرحی متگصر از چه در ادامه میدهد. آناز این مسائل نشان می

ر دولت شدن برا  اجرا دها  در نظر گرفگهامهچنین برنزیست و همیازدهم در زمینه محیط

احی یر طرزیست دولت دوازدهم بر اساس چهار راهبرد زها  محیطدوازدهم است.  برنامه

 شوند.شدن و اجرا می

 ؛ریز  توسعهزیسگی در برنامهرعایت اسگانداردها  محیط .1

 ؛زیستارتقا  مشارکت مردمی در حفظ محیط .2

 ؛پیگیر  اقگصاد سبز .3

 .زیسگیسطح شفافیت در حکمرانی محیط ارتقا  .4
 

 زیستی دولت یازدهمهای محیطدستاورد. 7-2
 فگه کهست یاها  مهمی ددسگاوردزیست ایران به دولت یازدهم با تأکید بر صیانت از محیط

رساندن عادلزیسگی کشور، هنوز ران دراز  برا  به تالبگه با توجه به عمق مسائل محیط

 شدن باقی ماندن است. ها  تتری وسیسگمزیست و اکوضعیت محیط

شاخص  ان درهایی که در دولت یازدهم انجام شدن به ارتقا  رتبه ایراقدامات و فعالیت

وسط زیسگی هر ساله تانجامیدن است. شاخص عملکرد محیط EPI)زیسگی )عملکرد محیط

ص( و درصد وزن شاخ 30زیست )دانشگان ییل و با درنظرگرفگن دو حوزن سالمت محیط

شود. این شاخص بر اساس درصد وزن شاخص( محاسبه می 70سرحالی اکوسسیسگم )

 .بر است، بسیار معگهاها و پیچیدگی آنشود و به دلیل تعدد شاخصمعیارها  زیر تدوین می
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زیست و اثر آن بر هوا و آب در حوزن سالمت محیط ها  سالمت محیطمشیخط .1

 ؛زیست
ها، صیاد ، ها، جنگلهوا، مناب  آب، تنوع زیسگی و زیسگگان مشیبند  خططبقه .2

 ؛حوزن سرحالی اکوسیسگم تلییر اقلیم و انرژ  در

دنی سالم و بهداشت، ومیر کودکان، دسگرسی به آب آشامیها  مرگشاخص .3

 ؛ها  سالمت محیط زیستمشیآلودگی فضاها  بسگه، ذرات معلق در بتش خط
ه اکسید گوگرد تولید  باکسید گوگرد، مقدار د ها  سرانه تولید د شاخص .4

 ؛ازا  تولید ناخالص داخلی
ظت ها  بحرانی، مساحت نواحی دریایی حفاتلییر در کمیت آب، حفظ زیسگگان .5

ی، ها  جنگلها  کشاورز ، قوانین مدیریت آفات، افزایش رشد تودنشدن، یارانه

د زدایی، فشار بر صید ساحلی، صید بیش از حتلییر در پوشش جنگلی، جنگل

لص د ناخاکسید به ازا  تولیاد کربن اکسید، تولیدد کربنها، سرانه تولید ماهی

ق ار براکسید به ازا  هر کیلووات ساعت تولید برق، مقدد کربنداخلی، تولید 

 ؛پذیر در بتش سرحالی اکوسیسگمتولید  از انرژ  تجدید

رتبه بهبود  9ن رسیدن که ای 2016در سال  105به رتبه  2012در سال  114ایران از رتبه 

ایسگه نیست و شنیز البگه  105دولت تدبیر و امید است. رتبه زیسگی در حاصل عملکرد محیط

 ی طیدهد که مسیر درسگاما نشان می ؛زیسگی کشور استدهندن عمق مسائل محیطنشان

  د بود.ا شاهتوان وضعیت بهگر  در محیط زیست ایران رشدن است و با تداوم این مسیر می

 

 های قانونی دستاوردترین . مهم7-2-1

ساخت زیست نیازمند زیرزیسگی و حفاظت از محیطرعایت اسگانداردها  محیطپیشبرد 

  حقوقی و قانونی است و این امر با جدیت در دولت یازدهم پیگیر  شدن است.

  ؛ها  سبز در ایحه ارزش افزودنتصوی  فصل مالیات .1
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ا  هها  کلی نظام در حوزن محیط زیست برا  سیاستهمکار  در تدوین سیاست .2

  ؛نظام در بتش محیط زیستکلی 
 ساله و 8عالی حفاظت محیط زیست پز از توق   کردن شورا احیاء و فعال .3

 ؛تشکیل سه جلسه تاکنون
قگصاد اساز  کربن و تصوی  آن در هیات وزیران  برا  نهادینهتهیه سند اقگصاد کم .4

 گذار  و تعیینریز ، سیاستزیست در نظام برنامهسبز و تثبیت جایگان محیط

  ؛مدت کشورمدت و بلنداهدا  میان
  ؛المیتهیه و تدوین و تصوی  ایحه هوا  پاک و تقدیم آن به مجلز شورا  اس .5

  ؛تهیه و تدوین و تصوی  ایحه خاک و تقدیم آن به مجلز شورا  اسالمی .6
ا  شور زیسگی و تقدیم آن به مجلزتهیه و تدوین و تصوی  ایحه ارزیابی محیط .7

 ؛اسالمی

ورا  شها و تقدیم آن به مجلز تدوین و تصوی  ایحه حفاظت از تاابتهیه و  .8

 .اسالمی
 

 . مقابله با آلودگی هوا7-2-2

ت ر دولدترکیبی از اقدامات حقوقی و اجرایی برا  حرکت در مسیر کاهش آلودگی هوا 

 یازدهم محقق شدن است. 
یورو  دارداسگانحذ  توزی  بنزین پگروشیمی و جایگزینی آن با  بنزین و گازوییل  .1

و در  سال تاخیر( 8در خودروساز  کشور )پز از  4، اجرا  اسگاندارد یورو 4

 ؛کالن شهر 8نگیجه بهبود کیفیت هوا  در 
برا  خودروها  سبق داخلی، توق  تولید  4اجرا  اسگاندارد یورو  .2

برا   5رو ، تعیین اسگاندارد یو3ها  کاربراتور  و اسگاندارد یورو موتورسیکلت

  ؛ودروها  سبق وارداتیخ
 ؛دسگگان تاکسی فرسودن 40000جایگزینی  .3
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 ؛ها  کشور و جایگزینی با گاز طبیعیکاهش مصر  مازوت در نیروگان .4
زمین  مایشا  و مقابله با گرتصوی  موافقگنامه پاریز برا  کاهش گازها  گلتانه .5

 ؛در هیات دولت و ارایه به مجلز شورا  اسالمی
اجرا   ولت ونامه اجرائی مقابله با گرد و غبار در دو آیینتهیه و تصوی  برنامه  .6

 ؛اسگان کشور 12برنامه شناسایی کانون ها  داخلی گردوغبار در 

ر د و غباها  گرنامه همکار  با کشور عراق برا  کنگرل و تثبیت کانونانعقاد تفاهم .7

 .ا ها  منطقهترین کانونبه عنوان مهم
 

 های و تاالب. حفاظت از تنوع زیست3-2-7

ه در کاست  پذیر  ایران از بین رفگن تنوع زیسگیترین تهدیدات برا  زیستیکی از بزرگ

ز اظت اگذشگه به شدت از آن غفلت شدن بود. دولت یازدهم اقدامات مگعدد  برا  حف

 ها به شر  زیر است. تنوع زیسگی ایران انجام دادن که برخی از آن

ر  ها  ایران با همکاها و دشتزیسگی تاابیطمحها  تعیین و تصوی  حقابه .1

 ؛وزارت نیرو
 وشدن حگمی دادن دریاچه از خشقپیشبرد برنامه احیا  دریاچه ارومیه و نجات .2

 ؛نابود  اکوسیسگم منطقه

 ؛درصد  آن 70المللی هورالعظیم و آبگیر  بیش از احیاء تااب بین .3
ها برا  یلالمللی هامون و ایروبی مسبینها  مرز  بر رو  تااب برداشگن دایق .4

ها  نیکرن یونسکو، رایزگان زیستهدایت آب و ثبت این تااب به عنوان ذخیرن

 ؛اموننی هالمللی و نیز دوجانبه با افلانسگان برا  دریافت حقابه بتش ایرابین

 ؛هایی از تااب گاوخونی پز از دن سال خشکسالی کاملاحیاء بتش .5
ادگان، تااب کشور نظیر ارومیه، ش 14ه مدیریت زیست بومی برا  اجرا  برنام .6

 ؛پریشان، انزلی، بتگگان، گاوخونی، میقان و قرن قشالق

زیست؛ ارتقا  جنگل ابر شدن جدید در شورا  عالی محیطتصوی  مناطق حفاظت .7
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 ؛شدن گاندوهکگار از منطقه حفاظت 225شدن و من  انگزاع به منطقه حفاظت

 ؛حلیها در جوام  مرسانی به آنپلنگ ایرانی برا  مقابله با آسی  ایجاد بیمه .8

مه م بیالمللی و تداوها  ملی و بینحفاظت از یوزپلنگ آسیایی در قال  پروژن .9

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

 ؛ن بار  اولیها براها در اسگانتصوی  ردی  اعگبار  برا  مدیریت و احیا  تااب .11
شدن پز از ها  جنگلی در مناطق حفاظتسوز درصد  آتش 60کاهش حدود  .12

ر بالگرد د 42ایجاد سگاد اطفا  حریق کشور با عضویت سازمان و اخگصاص 

 ؛ها و اجرا  مانورها  آموزشیاسگان
ه رنامبها  شمال و پیشبرد بردار  چوب از جنگلتدوین برنامه جام  قط  بهرن  .13

 ؛الهتنفز دن س

 شدن در ورجین، میانکاله،هکگار از تصرفات مناطق حفاظت 772رف  تصر   .14

 ؛هرمزگان و سایر نقاط و للو مجوز فروش پارک پردیسان
مله ها  کشور از جبومی در دریاچه ارومیه و تااباجرا  طر  مدیریت زیست .15

 ؛قرن قشالق، پریشان، شادگان و انزلی
 .بانان در دولتو جنگلبانان تصوی  ایحه حمایت از محیط .16

 
 زیستهای غیردولتی و فعاالن محیط. تقویت نهادهای مدنی، سازمان7-2-4

مینه زها و از جمله در دولت یازدهم مردم را نیرو  فعال و سازندن در همه عرصه

ها  مردمی و ترین رویکرد را نسبت به سازماندهی تشکلزیست دانسگه و مثبتمحیط

این در حالی است که  ؛زیست داشگه استد در عرصه محیطنهاها  مردمسازمان

نهاد در ها  مردمها  نهم و دهم به تضعی  شدید سازمانرویکردها  امنیگی در دولت

ر این دها  دولت یازدهم دسگاوردترین زیست انجامیدن بود. برخی از مهمحوزن محیط

 زمینه به شر  زیر است. 
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  80ها  اجگماعی با افزایش مردمی و سرمایهتقویت نقش و جایگان مشارکت  .1

ر د  891به نزدیق  1391تشکل در سال  423ها  محیط زیسگی از درصد  تشکل

 ؛1395سال 

ب  منا وها  فصلی، منطقه ا  سازمان ها  مردم نهاد محیط زیسگی برگزار  نشست .2

 ؛طبیعی

 ؛زیسگیها  محیطها  آموزش مجاز  ویژن سمنبرگزار  دورن .3
ویق رسانی به اقشار متگل  از طریق فضا  مجاز  و ترویج و تشاطالع توسعه .4

 ؛زیست در سطح عمومیحفاظت از محیط

ها و مشارکت زیسگی برا  گسگرش آگاهیها  مردمی محیطحمایت از پویش .5

 .اقشار متگل 
 

 سازی همگانی محیط زیست. آموزش و فرهنگ5-2-7

مبگنی بر آگاهی مردم از مسائل زیست مسگلزم مشارکت عمومی حفاظت از محیط

یز زیست به حمایت عمومی نها  حفاظت از آن است. حفاظت محیطزیست و شیونمحیط

 ت.  نیاز دارد و در این راسگا اقدامات مگعدد  در دولت یازدهم انجام شدن اس
و  آموزاننامه با وزارت آموزش و پرورش برا  گسگرش آموزش دانشانعقاد تفاهم .1

عنوان کگاب درسی و دو واحد انسان و  33زیسگی در محیط درج مفاهیم

 ؛زیست در مقط  مگوسطهمحیط

 ؛زیسگی کشورتدوین منشور مدارس جام  محیط .2

 ؛انداز  مدارس طبیعت توسط بتش خصوصیحمایت از ران .3
رسانی ها  آموزشی و اطالعهمکار  با  صدا و سیما برا  تولید و پتش برنامه .4

 .زیسگیمحیط
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 . اقتصاد سبز و توسعه پایدار7-2-6

اس  نامن ها ناشی از اسگفادنزیسگی که بتشی از آنها  محیطایران به علت شدت بحران

یجاد ارا  ها  اقگصاد سبز بچنین به دلیل ظرفیت)غیرسبز( از مناب  طبیعی است و هم

ات امقدرشد اقگصاد  و توسعه اشگلال، نیازمند توسعه اقگصاد سبز است. برخی ا

 شدن در این مسیر به شر  زیر است. انجام
 ؛کربن در هیات وزیرانتصوی  سند اقگصاد کم .1
 ؛ها  سبز در ایحه ارزش افزودن تصوی  فصل مالیات .2
 ؛شناسایی و معرفی مشاغل سبز و دوسگدار محیط زیست .3

چوب شناسایی و معرفی واحدها  صنعگی و خدماتی دوسگدار محیط زیست در چار .4

 ؛صنای  سبزبرندساز  
ها  اجرایی برا  درصد از بودجه دسگگان 1تصوی  مصادیق مصر  اخگصاص  .5

 ؛مدیریت سبز در دولت

 ؛اییدسگگان اجر 30ها  توسعه پایدار در حدود ساز  و نهادساز  شاخصجریان .6

مایت حرا  نامه با بانق مرکز ، بانق تجارت، بانق صادرات و ... بانعقاد تفاهم .7

 ؛ط زیسگیها  محیاز فعالیت
 انداز  بتش تتصصی آمار و سنجش از دور و تجمی  توان کارشناسی درران .8

 .حوزن آمایش
 
 . مقابله با آلودگی خاک7-2-7

زیست ایران است که ظرفیت فرسایش و آلودگی خاک دو معضل بزرگ محیط

ا  داردهها  حقوقی و اسگانپذیر  کشور را با تهدید مواجه کردن است. زیرساختزیست

یازدهم  . دولته استازم برا  مقابله با این پدیدن نیز در کشور به اندازن کافی وجود نداشگ

 یر را داشگه است. ها  مهم زدسگاورددر این بتش نیز 

 ؛تصوی  اسگاندارد و شاخص کیفیت مناب  آب و خاک در دولت .1
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تدوین ایحه خاک در دو بتش آلودگی و فرسایش خاک و تصوی  آن در  .2

 ؛دولت

 ؛ابالغ اسگاندارد کیفیت مناب  خاک و راهنماها  آن .3
لید، گزارش ملی وضعیت تو»ایجاد کمیگه ویژن سم و کود در سازمان و  تهیه  .4

 .«دات، توزی  و مصار  سموم وکودها  شیمیاییوار
 
 . مقابله با بحران آب8-2-7

ات ترین اقدامممسائل جد  مدیریت مناب  آب و انجام اقدامات اصالحی در این زمینه از مه

 زیست ایران بودن است. دولت یازدهم در عرصه محیط

دها  سانگقال آب و ها  زیسگی طر ها  ارزیابی محیطبازنگر  و اجرا  برنامه .1

 ؛بزرگ
 ؛ها  زیرزمینیبتشی آبتعادل ریز  و اجرا  طر برنامه .2

 ؛ابالغ اسگاندارد و راهنما  تعیین شاخص کیفیت مناب  آب  .3

 ؛هاها در اسگانتشکیل کارگرون ساماندهی رودخانه .4
ها  ها  نفگی آبتدوین راهنما  پیشگیر ، ارزیابی و پاکساز  آلودگی .5

 ؛ها  عمرانی بر مناب  آب زیرزمینیزیسگی طر ات محیطزیرزمینی و اثر

 ؛شها  مهم کشور به منظور تدوین برنامه پایشناسایی مناب  آایندن دشت .6
 .زیسگی بنادر کشورتدوین برنامه مدیریت محیط .7
 

 . تقویت و ارتقای نیروی انسانی7-2-9

زیست از کمبود ها  مرتبط با محیطزیست ایران و کل دسگگانسازمان حفاظت محیط

زیست توجهی تاریتی به محیطبرند. کمنیرو  انسانی مگتصص در این عرصه رنج می

لت ت. دوسب  غفلت از تربیت و توانمندساز  نیرو  انسانی در این عرصه نیز شدن اس

 یر را انجام دادن است. یازدهم برا  رف  این نقیصه اقدامات ز
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موزش، انداز ، آتوانمندساز  نیرو  انسانی مگتصص سازمان از طریق اسگقرار، ران .1

 ؛تهیه محگوا  آموزشی و مدیریت سیسگم آموزش مجاز 

ن سگگادزیست زیر نظر بااترین مقام اصال  ساخگار و تقویت یگان حفاظت محیط .2

 ؛بانیاجرایی و اعطا  درجات محیط
دامی امگیاز و تبدیل وضعیت اسگت 3000بانان تا سق  گی کار محیطافزایش ست .3

 ؛بان قرارداد محیط 500حدود 
 ؛بانان و ارایه به دولتتدوین ایحه حمایت از محیط .4
 ؛بانان از سراسر کشورنفر از محیط 1500آموزش حدود  .5

نی زیست برا  تقویت نیرو  انسانهاد حوزن محیطها  مردمحمایت از سازمان .6

 .زیستنهاد ازم برا  حفاظت محیطردمم
 

 المللی های بینزیست و همکاری. تقویت دیپلماسی محیط10-2-7

ها  هالمللی در زمینها  بینزیسگی نیازمند همکار موفقیت در عرصه مدیریت محیط

هایی اابتزیسگی است. بحران ریزگردها و تأمین حقابه متگل  و تقویت دیپلماسی محیط

زیست دهند. محیطزیسگی را به خوبی نشان میها  دیپلماسی محیطنظیر هامون، ضرورت

ت. دن اسرا  همکار  فناورانه و تکمیل رویکرد تعامل سازنا  بچنین عرصه گسگردنهم

 شدن در این بتش به شر  زیر است. اهم اقدامات انجام

 ؛«کنوانسیون میناماتا در مورد جیون»تصوی  و ابالغ قوانین  .1
ر مواد درخصوص جلوگیر  از دف  مواد زائد و سای 1996الحاق کشور به پروتکل  .2

 ؛به دریا )پروتکل لندن(

 ؛ان(تهر ق کشور به پروتکل  حفاطت از تنوع زیسگی، دریا  خزر) کنوانسیونالحا .3
یی هوا شرکت فعاانه ایران در روند تهیه و تصوی  تفاهم نامه تلییرات آب و .4

 ؛پاریز
ا  و تثبیت جایگان ایران المللی و منطقهزیست در عرصه بینتقویت دیپلماسی محیط .5
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نامه تفاهم 15زیست با انعقاد بیش از المللی در حوزن محیط در معاهدات بین

زیسگی با کشورها  متگل  و اجرا  المللی محیطا  و بینها  منطقههمکار 

 ؛ها  آموزشی و فنیها به ویژن بتشنامههایی از این تفاهمبتش
 .زلیجل  مشارکت فنی و مالی ژاپن در حفاظت از دریاچه ارومیه و تااب ان .6

 
 دولت دوازدهم زیستی. برنامه محیط7-3

بر  زیسگی ایرانزیسگی و ارتقا  عملکرد محیطها  دولت یازدهم در زمینه محیطموفقیت

یا  ها  مشهود  نظیر موفقیت در پیشبرد احدسگاوردالمللی و ها  بیناساس شاخص

ون ه عالدریاچه ارومیه، احیا  تااب هورالعظیم و کاهش آلودگی هوا  کالنشهرها ب

در  دهد رویکردها  دولت یازدهمزیست نشان میی در زمینه محیطخیزش آگاهی عموم

یر را که در گانه ز12زیست باید ادامه یابد. دولت دوازدهم همه راهبردها  زمینه محیط

 شدن، ادامه خواهد داد.دولت یازدهم اجرایی

 ؛شهرهاایجاد مدیریت یکپارچه و کارآمد کاهش آلودگی هوا  کالن .1
 ؛دیریت خاک، پسماند و فاضالب و تکمیل مقررات آناجرا  جد  برنامه م .2
 ؛ارتقا  کارآمد  در حفاظت مناب  طبیعی و تنوع زیسگی .3

 کردن شورا  عالی محیط زیست و تشکیل و ارتقا  اثربتشیاحیا و اثربتش .4

 ؛زیستصندوق محیط
 ؛زیسگینهاد محیطها  مردمتقویت و حمایت سازمان .5

 ؛ساز  فرهنگ  محیط زیسترفگار و عمومیآموزش و ترویج سواد، اخالق،  .6
 ارتقا  دیپلماسی آب و احیا   دیپلماسی محیط زیست با تأکید بر معضل .7

 ؛ریزگردها

گان جای توانمندساز  ساخگار  و اقگدار محیط زیست در حاکمیت از طریق ارتقا  .8

 ؛ریز  توسعه کشورزیست در برنامهسازمان حفاظت محیط
ها و اعمال معیارها  و اجگماعی اجگماعی در همه طر  زیسگیتقویت ارزیابی محیط .9
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 ؛ریز  توسعهناشی از  اقگصاد محیط زیست در برنامه

 ؛هاریز زیسگی در همه برنامهفایدن محیط-اتتاذ رویکرد هزینه .10
 ؛اجرا  ابزارها  انگیزشی بازارمبنا و توسعه اشگلال سبز .11
ها  ها و طر ت در برنامهزیسکردن آمایش سرزمین با محوریت آب و محیطلحاظ .12

 .توسعه الگو  توسعه کشور

در  مه کهضمن ادامه دادن مسیر چهار سال گذشگه در قال  محورها  فوق، چهار برنا

 شود، پیگیر  و اجرا خواهد شد. ادامه تشریح می

 

 زیستی در مجلس . پیگیری برای تصویب لوایح محیط1-3-7

که  رضاتیزیست به دایل متگل  و از جمله تعاتصوی  لوایح مرتبط با حفاظت از محیط

بر و توأم زمان زیسگی با برخی مناف  محلی دارد، بسیار دشوار ورعایت اسگانداردها  محیط

زیست نیز برا  ها  بسیار است. تدوین زیرساخت حقوقی حفاظت از محیطبا متالفت

شدن یرور  است. برنامه جد  برا  پیگیر  تصوی  و اجرایزیست ضتثبیت حقوق محیط

پیگیر   شدن در دولت یازدهم، در دسگور کار دولت دوازدهم خواهد بود.لوایح تدوین

 تصوی  چهار ایحه زیر در اولویت خواهد بود. 

  ؛ایحه هوا  پاک .1

  ؛ایحه حفاظت خاک .2
  ؛زیسگیایحه ارزیابی محیط .3
  .هاایحه حفاظت از تااب .4

 

 زیستی نامه ارزیابی اثرات محیطآیین 2گیری در کمیته ماده . اصالح روند تصمیم2-3-7

زیست ناشی از فرایند تصوی  و اخذ مجوز اجرا  بتش مهمی از مشکالت محیط

ها بودن است. ارزیابی ها و سایر زیرساختها  بزرگ نظیر سدها، کارخانجات، جادنطر 

صورت کار  تتصصی و با نهایت شفافیت، بدون اعمال قدرت زیسگی باید به اثرات محیط
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ها  بزرگ انجام شود. اصالحات در فرایند زیسگی حامیان پروژنو سالیق ضدمحیط

 باید مگضمن رسیدن به اهدا  زیر باشد: 2کمیسیون مادن 

ج زیست به نگایرعایت حداکثر شفافیت و دسگرسی مگتصصان و عموم فعاان محیط .1

 ؛زیسگیر محیطارزیابی تأثی

 ؛زیسگییطها در ارزیابی تأثیرات محها و پروژنمشارکت اجگماعات تحت تأثیر طر  .2

 ؛«ژیقزیسگی اسگراتارزیابی محیط»زیسگی به ارتقا  سطح ارزیابی تأثیر محیط .3

ها گانداد زیسگی به سطحی که درارتقا  جایگان حقوقی نگایج ارزیابی تأثیر محیط .4

وق د از حقها بگواننها  تحت تأثیر پروژنکرد و افراد و گرون ها اسگنادبگوان به آن

 ؛ها دفاع کنندخود به اسگناد این گزارش

ها بدون اخذ مجوز تصوی ، اجرا و تتصیص اعگبارات پروژن کردنناممکن .5

 .2زیسگی در فرایند شفا  کمیسیون مادن محیط

 

 وری در مصرف منابع آب . ارتقای حکمرانی و بهره3-3-7

 وازدهمولت ددها  برنامه ششم توسعه است. عدیل مسأله و بحران آب در ایران از اولویتت

ت زیر ها و اقداماباید در زمینه مسأله آب اقدامات جد  انجام دهد که در این راسگا برنامه

 پیگیر  خواهد شد. 

ر با هد  مشتص کردن روندها  توسعه کشور که منج« گزارش ملی آب»تدوین  .1

ال  ها  دقیق اجرایی برا  اصبحران آب شدن و مشتص ساخگن برنامهبه بروز 

 ؛مسیر
 ؛ا  مناب  آب و مدیریت تقاضادادن به مدیریت غیرسازناولویت .2

 ؛زیسگیها  محیطها و رعایت حقابهاحیا  رودخانه .3
 ؛رکشو ها  توسعة کالبد  مبگنی بر آمایش سرزمین و پگانسیل آبتدوین برنامه .4
 ؛رب کشوقانونی، اصال  مقررات و نهایی کردن تدوین قانون جام  آتوسعة بسگر  .5

ها به منزلة ها  آبریز و نه اسگاننظرگرفگن حوضهاصالحات ساخگار ، از جمله در .6
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 ؛واحد اصلی مدیریت یکپارچة مناب  آب

شدن در بتش کشاورز  محصوات بازچرخانی آب و اسگفادن از پساب تصفیه .7

 ؛زیسگیظات بهداشگی و محیطغیرخوراکی با رعایت مالح

 ؛تأمین بتشی از آب صنای  از طریق بازچرخانی .8

 ؛هاها، دریاچهها، تاابزیسگی رودخانهتتصیص حقابة  محیط .9

ات لییرادامه بازنگر  و تعیین حجم متازن سدها  در حال طراحی با توجه به ت .10

 ؛زیسگیهیدرولوژیق، توجیه اقگصاد  و ارزیابی آثار محیط
 ؛ها  متگل  به توان اکولوژیق حوضة آبریزن مصار  آب در بتشمحدودکرد .11

 ؛ها  زیرزمینیبتشی آباجرا  طر  تعادل .12
ور  و ادامه تالش برا  کاهش مصر  آب در بتش کشاورز  با ارتقا  بهرن .13

 ؛ها  جدید کشاورز  و آبیار کاربرد فناور 

 وز  ات کشاورتأمین امنیت غذایی کشور )نه لزوماً خودکفایی در تمام محصو .14

 ؛دامی( با توجه به تجارت آب مجاز 

 ؛بریزآخاک در حوضة  تأکید بر اقدامات آبتیزدار  برا  حفاظت از مناب  آب و .15

 ؛کاهش درصد و تلفات آب بدون درآمد در شبکة آب شهر  و روسگایی .16
 ؛ساز  برا  جداساز  شبکه آب شرب و بهداشگیزمینه .17

 ولیم ها  بومی و سازگار با اقتکنولوژ  گذار  در زمینه اسگفادن ازسرمایه .18

 ؛آور  آب باران و ...(شناسی کشور )کاریزها، جم بوم

 ؛اهمیت دادن به ارزش اقگصاد  آب در تمامی مصار  و ایجاد بازار آب .19

 ؛هاها و قیمت گذار  واقعی آب، مگناس  با پوشش هزینهاصال  نظام تعرفه .20

 ن باشبکه ها  آبیار  و زهکشی همزما ها  فاضالب و تکمیلخانهاحداث تصفیه .21

 ؛اتمام سدها

 ؛پذیر  مناب  آب سطحی و زیرزمینیتقویت سیسگم پایش برا  کاهش آسی  .22
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 ؛نهاد برا  صیانت آبها  مردمها  سازماناسگفادن از ظرفیت .23

برداران آب در مدیریت تأسیسات آبی و تقویت ها  بهرنمشارکت تشکل .24

 ؛نهادمردمها  ها  سازمانظرفیت

 ؛رسانی و جل  مشارکت عمومیآگاهی .25

 .المللی آبهمکار  علمی و تبادل تجربیات با نهادها  بین .26

 

 . پیشبرد اقتصاد سبز 4-3-7

در  دسگرسی به انرژ  ارزان از مناب  سوخت فسیلی سب  افزایش شدت مصر  انرژ 

مد گذار  ناکارآها  قیمتماندگی فناورانه و نظامکشور شدن است. این مصر  با عق 

  زیسگی براانرژ  تلفیق شدن و در نهایت وضعیت نامساعد  از نظر اقگصاد  و محیط

ها  زیر مهمصر  انرژ  در ایران رقم زدن است. بهبود این وضعیت مسگلزم پیگیر  برنا

 است.

  اصال ها  تجدیدپذیر از مناب  باد و خورشید از طریقحمایت از تولید انرژ  .1

ال گذار  انرژ ، همکار  فناورانه با کشورها  پیشرو و اعممتها  قینظام

 ؛زیسگی ستگگیرانهاسگانداردها  محیط
دأ، از مب ها  جامدتدوین نظام جام  مدیریت پسماند پایدار با تأکید بر تفکیق زباله .2

تقویت صنعت بازیافت پسماندها  جامد، تقویت بازارها  تولید و فروش 

 بدیلتها  پایدار دف  پسماندها  شهر  ) از جمله شمحصوات بازیافگی، و رو

ها  هرنامپسماندها به کمپوست و انرژ (، و تتصیص اعگبارات ازم برا  اجرا  ب

 ؛پیشنهاد  این نظام جام 

سط ک توحمایت از بازیافت زباله و تولید کمپوست برا  جلوگیر  از آلودگی خا .3

 ؛ان از طریق مصر  کمپوستها  ایرها و کمق به احیا  کیفیت خاکزباله
ا کنندن انرژ  بحمایت از تولید و انگقال فناور  در زمینه وسایل مصر  .4

 ؛انرژ  بهگر اسگانداردها  مصر 
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  ها  ازم براحمایت از تولید محصوات ارگانیق کشاورز  و ایجاد زیرساخت .5

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

 ؛ها  تولید کودها  ارگانیق برا  توسعه کشاورز  پایدارمگ مج
محیطی بر محصواتی که با ها  زیستها  مالیاتی و جریمهاعمال تعرفه .6

 ؛شوندمحیطی پایین تولید میاسگانداردها  زیست

  برا زیست، و دادن تسهیالتحمایت از توسعه تکنولوژ  بومی سازگار با محیط .7

 ؛تر  دارندزدایی کمهایی که آلودگیتکنولوژ وارد کردن 
کاهش  یم وشدن برا  مقابله با تلییر اقلها  ملی تدوینها و برنامهادامه سیاست .8

 ؛ا گازها  گلتانه
 .زیستزیسگی با رعایت اسگانداردها  حفظ محیطحمایت از گردشگر  محیط .9
 

 . تداوم جلب مشارکت عمومی 5-3-7

چنین ارتقا  ایران نیازمند مشارکت و نظارت عمومی و هم زیستبهبود وضعیت محیط

ا  زیست و جلوگیر  از تداوم روندهآگاهی عموم جامعه دربارن ضرورت حفظ محیط

 زیست است.چنین نیازمند آموزش عمومی گسگردن دربارن محیطمترب است. این مهم هم

ولت ها  زیر در دنامهپذیر است. برها و مشارکت مردمی امکانچنین کار  به کمق سمن

 دوازدهم پیگیر  خواهد شد.

 ؛فگاررلییر آموزش منگهی به ت -گسگرش آموزش فراگیر، از پیش دبسگانی تا دانشگان .1
 ندان،زیست از طریق همکار  با هنرمتوسعه ارتباطات راهبرد  در حوزن محیط  .2

 ؛زیست و شهروندانها، بتش خصوصی، فعاان محیطدانشگان
زیست در فضا  ها  جل  مشارکت و نظارت مردمی در حفظ محیطتوسعه سامانه .3

 عاتزیسگی از طریق ارائه اطالمجاز  و توانمندساز  مردم برا  نظارت محیط

 .زیست ایران و عوامل مترب آن به مردمدربارن محیط

  



 

 

 

 

 

 

 برنامه سالمت، بهداشت و درمانبخش هشتم.  

 

 تداوم طرح تحول سالمت

 و 

 اصالحات ساختاری در نظام بهداشت و درمان

 

  



 

 . مقدمه8-1

دن و ترین برنامه دولت یازدهم در حوزن بهداشت و سالمت بوطر  تحول سالمت مهم

ا شد طی اجرتحول سالمت در شرایا  نیز بر جا گذاشگه است. طر  اثرات اجگماعی گسگردن

ز اخت اآورد و ضرورت داشت میزان پردها  درمان به شدت بر مردم فشار میکه هزینه

 ود. فگه شهایی از شهروندان به زیر خط فقر گرجی  مردم کاهش یابد و جلو  سقوط بتش

ست ا داماتیها  مگعدد  داشگه اما نظام سالمت فراتر از اقدسگاوردطر  تحول سالمت 

الحات ند اصسامان کردن نظام سالمت نیازمکه در طر  تحول نظام سالمت انجام شدن و به

در  ازدهمیها  دولت دسگاوردچه در ادامه تشریح شدن، ابگدا شرحی بر ساخگار  است. آن

 دولت ها  پیشنهاد  برا  پیگیر  و اجرا درحوزن بهداشت و درمان، و سپز برنامه

 دوازدهم است.  

 

 های دولت یازدهم در بهداشت و درماندستاورد. 8-2
، ازدهمترین برنامه بهداشت و درمان دولت یاجرا  طر  تحول سالمت به عنوان بزرگ

بارت عها  زیر را در پی داشگه است. سه هد  کالن طر  تحول نظام سالمت دسگاورد

فاظت ح، و متاند از: عدالت در دسگرسی به خدمات، ارتقا  کیفیت ارائه خدمات سالبودن

 مالی بیماران. 

 ؛افزایش سهم سالمت از بودجه دولت .1
 ؛رف  بحران کمبود دارو و تجهیزات پزشکی .2

 ؛کنگرل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی .3
 ؛حمایت از داروها  تولید داخل .4
 ؛کردن دن میلیون و هفگصد هزار نفر جمعیت فاقد بیمه پایه سالمتبیمه .5

 ؛تهداشبها  دولگی وابسگه به وزارت مارسگانکاهش میزان پرداخگی بیماران در بی .6
 ؛ارتقا  کیفیت خدمات سالمت در بتش دولگی .7
 ؛کردن زایمان طبیعی مادرانرایگان .8
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 ؛العالجها  صع مدیریت ارائه خدمات و حفاظت مالی از بیماران مبگال به بیمار  .9

 ؛اندرتوسعه و تکمیل و اصال  برنامه پزشق خانوادن در دو اسگان فارس و مازن .10
 ؛بیمارسگان جدید 420ها  درمان از جمله ساخت توسعه زیرساخت .11
 ؛ها  ویژنتتت مراقبت 2483ساخت  .12
 ؛میلیون نفر از خدمات بسگر  21مند  بهرن .13

گی ها  دولها  کمرشکن در بیمارسگانحفاظت مالی بیماران بسگر  در برابر هزینه .14

 ؛درصد جمعیت کشور 77.4برا  
ه کمگر از درصد موارد ب 100خرید دارو و تجهیزات از حدود کاهش ارجاع مردم برا   .15

 ؛درصد موارد 3
 ؛ها  نابارورها  درمان نابارور  با تعر  دولگی برا  زوجپوشش هزینه .16
 ؛شهر از مناطق محروم 302ماندگار  پزشکان در  .17

 ؛پایگان اورژانز هوایی در سراسر کشور 30ایجاد  .18
سگا  مرکز خدمات جام  روسگایی در را 263خانه بهداشت و  1986ساخت و تکمیل  .19

 ؛ارتقا  عدالت در دسگرسی به خدمات بهداشت و درمان

 20ها  سالمت در شهرها  باا  خانوار در پایگان 9851784تحت پوشش گرفگن  .20

 ؛هزار نفر
 ؛ها  سالمت حاشیه شهرهاخانوار در پایگان 2550014تحت پوشش گرفگن  .21

واحد  12700واحد ارائه خدمات سالمت،  700، خانه بهداشت 2000احداث و تجهیز  .22

 ؛بهداشگی روسگایی
 ؛شهر 25ن و بیمارسگا 55ها  قلبی و ملز  در اجرا  برنامه ملی درمان پیشرفگه سکگه .23
 ؛میلیون مگر مرب  فضا  اقامگی 2.5بازساز   .24

 ؛یدرصد  از تولیدات ایران 100تتت بیمارسگانی با اسگفادن  45000نوساز   .25
 ؛قلم تجهیزات هگلینگ 130000توزی   .26
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 ؛تتت بیمارسگانی 21000ساخت  .27

نه یانگین سالیاتتت بیمارسگانی از ابگدا  دولت یازدهم )م 20347بردار  افگگا  و بهرن .28

 ؛تتت بیمارسگانی( 7000
 ؛اقات 856بردار  از نفرن زایمان طبیعی و بهرناتاق یق 1800ساخت و تجهیز  .29
 ؛ژانز منگت مگرمرب  اور 133089احداث و بهساز   .30

 ؛دسگگان آمبوانز به ناوگان اورژانز زمینی 3000افزودن شدن  .31
 ؛دسگگان بالگرد آمبوانز 6عقد قرارداد خرید  .32
 ؛کلینیق تتصصی جدیدپلی 250ساخت  .33

 ؛مرکز غربالگر  سرطان 131انداز  احداث و ران .34
 ؛درمانی و سرطانمرکز شیمی 52بردار  از بهرن .35
رکز درمان م 24مرکز جدید درمان نابارور ، و توسعه و تجهیز  17انداز  ساخت و ران .36

 ؛نابارور 
 11812افزایش تعداد مقاات علوم پزشکی کشور در بانق اطالعاتی اسکوپوس از  .37

 ؛مقاله 14902مقاله به 

اوطلبانه در گرون جهاد  د 212مرسسه خیریه و  872نهاد، سازمان مردم 620انداز  ران .38

 ؛حوزن سالمت
ها  سالمت میلیارد تومان در توسعه زیرساخت 4000خیرین ملی به میزان  جل  کمق .39

 ؛1395خیریه بیمارسگانی تا سال  70انداز  طی سه سال و ران
 ؛1396خیریه بیمارسگانی در سال  570انداز  بینی رانپیش .40
 ؛بیمارسگان دولگی به سیسگم اطالعات بیمارسگانی 598مجهزکردن  .41
 ؛انی به پوشش خدمات الکگرونیق سالمتواحد درم 42600مجهزشدن  .42

 ؛انیانمیلیارد رکورد به رکوردها  پروندن الکگرونیق سالمت ایر 48شدن افزودن .43
 ؛میلیون نفر 66افزایش افراد تحت پوشش پروندن الکگرونیق سالمت به  .44
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 زایشطر  تحول نظام سالمت با حمایت از تولید دارو و تجهیزات در داخل و اف .45

یز گی نشدن اقگصاد مقاوما  کیفیت محصوات، در راسگا  اجرایینظارت برا  ارتق

به  1392میلیون دار در سال  360حرکت کردن است. سهم تجهیزات تولید داخل از 

 را  مجوز نیزافزایش یافگه است. اقالم دارو  سنگی دا 1394میلیون دار در سال  500

  افزایش یافگه است. 1395مورد در سال  855به  1392مورد در سال  298از 

 

 مت، بهداشت و درمان دولت دوازدهم. برنامه سال8-3
ائه ینه اررغم ارتقادادن کیفیت و کاهش هزها  آن علیدسگاوردطر  تحول سالمت و همه 

نیاز بی خدمات به بیماران، کشور را از اصالحات ساخگار  در نظام بهداشت و درمان

رائه ا میتنساخگه است. ارتقا  ساخگار  نظام سالمت به منظور پایدارساز  کیفیت و ک

ز کردن سالمت اچنین اجگماعیچنین پایدارساز  مالی نظام سالمت، و همخدمات و هم

. این ن استملزومات اساسی کشور است که برا  اجرا در دولت دوازدهم در نظر گرفگه شد

ابل بات قبدان معناست که با رف  وضعیت اضطرار  در نظام بهداشت و درمان، اکنون ث

م وازدهحات ساخگار  فراهم شدن است. وزارت بهداشت در دولت دا  برا  اصالمالحظه

 ها  زیر خواهد بود.  موظ  به اجرا  برنامه

در  مومیعاجرا  برنامه پزشق خانوادن که سب  تعری  جایگان شایسگه برا  پزشکان  .1

 مومینظام سالمت کشور، تقویت پیشگیر  سطح اول که عمدتاً بر عهدن پزشکان ع

  ؛شودها  نظام سالمت میینهاست، و کاهش هز

شق بند  کلیه خدمات تشتیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبگنی بر پزسطح .2

ریق و   ژنخانوادن و اجازن تجویز این گونه خدمات بر اساس راهنماها  بالینی، طر

ر نه را بهزی ا  که بیشگریننظام دارویی ملی کشور. این کار با اولویت خدمات درمانی

  ؛شودکنند آغاز میسالمت تحمیل مینظام 
گیر  کامل پروندن الکگرونیق سالمت و اسگفادن از آن برا  رسیدگی به اسناد کاربه .3
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 ؛(ها به صورت الکگرونیکی )برخطپزشکی و پرداخت هزینه آن

تر از یق سال( برا  آن دسگه بند  مشتص )کمتدوین راهنماها  بالینی در زمان .4

کنند و سپز هایی که بیشگرین هزینه را بر نظام درمان تحمیل میها و درمانتشتیص

ها در شورا  عالی بیمه خدمات ها و به تصوی  آنها و درمانبرا  کلیه تشتیص

 ؛درمانی

ها  خرید راهبرد  خدمات سالمت در شورا  عالی بیمه خدمات نامهتدوین آیین .5

کنندن هزینه سالمت، و ظر و کنگرلا  که ضامن ارتقا  نقش بیمه به نادرمانی به گونه

 ؛کنندن مالی باشدنه فقط تأمین

قش نآن  نامه بررسی و پرداخت اسناد توسط وزارت رفان به نحو  که درتدوین شیون .6

ی را  عالنامه در شوها اعمال شود. این شیونگر در زمینه کنگرل هزینهها  بیمهسازمان

 ؛گرددغ میبیمه بررسی و تصوی  شود و پز از آن ابال

اسگانداردساز  کگاب ارزش نسبی خدمات پزشکی و تصوی  شورا  عالی بیمه  .7

 بر (ها  کلی سالمت )ابالغی مقام معظم رها  که سیاستخدمات درمانی به گونه

 ها  دولگی ومیان بتش« ا جزء حرفه»اجرایی گشگه و در فاز اول، اخگال  تعرفه 

 ود. سهمششگه ولگی، خیریه و ...( از میان برداغیردولگی )اعم از خصوصی، عمومی غیرد

ا  حجم ه ازبها  مذکور معین و سود عادانه )و نه سود سرمایه( و اسگهالک در تعرفه

 رانهگر از بتش دولگی، به عنوان یاها  بیمهخدمات خریدار  شدن توسط سازمان

یر دولت )که در حال حاضر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سا

ل  ر قاگر پرداخت شود تا دها  بیمهشود( به سازمانها  دولگی پرداخت میسازمان

رتی که ر صوها  اسگاندارد )واقعی( میان مراکز درمانی دولگی بازتوزی  شود. دقیمت

گاب کدر دسگور کار قرار گیرد، مسأله بازنگر  در  DRGخرید خدمت راهبرد  و 

 ت درتوان بدون مشکالت ناشی از مقاومد و میشوارزش نسبی خدمات بالموضوع می

 ؛برابر بازنگر ، از این مسأله عبور کرد
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 ؛گرها  بیمها  سازمان بیمه سالمت و سایر سازمانها  بیمهپوشانیحذ  هم .8

 ؛ها  پایهها  سرپایی بیمهکاهش تقاضا برا  بسگر  از طریق کاهش هزینه .9
ذ  حه و سوز( از طریق ثبت داروها  پرهزینها  کاتاسگروفیق )خانمانکنگرل هزینه .10

 ؛OTCها  هزینه
 ؛ها  اخگیار ها  اجبار  به بیمهانجام اصالحات ازم برا  ممانعت از انگقال بیمه .11

منظور ها  وس  و حذ  افراد غیرنیازمند از پوشش بیمه سالمت رایگان بهانجام آزمون .12

 ؛ها  بهداشت و درمانهدفمندکردن هزینه
 ؛م ارجاع افراد نیازمند برا  اسگفادن از خدمات بسگر  بیمه رایگاناجرا  نظا .13

 ؛فرایندها  درمان کردناسگقرار کامل سامانه پروندن الکگرونیق سالمت و مکانیزن .14
منظور الزام به تشکیل صندوق بیمه درمان در زیرمجموعه سازمان تأمین اجگماعی به .15

ها  ها  مربوطه از محل ردی ینهچنین واردکردن هزساز  مناب  درمان و همشفا 

 ؛قانونی به بتش درمان
و « توریسم سالمت»ها  نظام درمانی کشور برا  توسعه ارتقا  جذابیت .16

 المتسها  مسوول برا  باا بردن سطح درآمد نظام ها  دسگگانساز  تالشهماهنگ

 .از این محل
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 بخش نهم. برنامه سیاست خارجی

 

 برایدیپلماسی فعال 

 المللی، صلح، اعتدال و شکوفایی اقتصادیهای بینتوسعه همکاری

 

 

  



 

 . مقدمه9-1

ا بیران مناسبات جمهور  اسالمی ا ها دار یکی از بدترین دورندولت یازدهم میراث 

 خارجی دادن سیاستاما همت بلند  را برا  قرار ؛ا  بودها  فرا منطقههمسایگان و قدرت

 کمت ودر مسیر تعامل سازندن و مرثر با همه کشورها  جهان بر اساس اصول عزت، ح

ها  ، گاممشی تدبیر و اعگدالدادن خطگرفت. دولت یازدهم با سرمشق قرارمصلحت بکار 

مشی شگن خطمنظور ترمیم و بهبود چهرن جمهور  اسالمی ایران، کنارگذا مگوازنی را به

گرها  و بس ویژن همسایگان برداشتها و بهها  غیرضرور  با سایر دولتف  تنشتقابل و ر

ر  ها  پیش رو  جمهوها و فرصتها، توانمند گیر  از ظرفیتمنظور بهرنازم به

م داری ورپیش ا  چشمگیر، همچنان ران دراز هرغم موفقیتاسالمی ایران را فراهم کرد. به

ظم قام معمیانه دگار مگعال، عمل به نصایح و رهنمودها  داهکه جز از طریق اتکا  به پرور

ا  با نطقهمها  صادقانه و چندجانبه رهبر ، خودباور ، حمایت و انسجام ملی و همکار 

ارجی خیاست ا  به سرانجام نتواهد رسید. برنامه سمنطقهه همسایگان و بازیگران فراهم

ها  اتژ ل، اهدا  و راهبردها  اسگردولت دوازدهم بازتاب ترکی  و تناس  میان اصو

دولت  شدن درهاست. این برنامه در پیوند با دسگاوردها و مقدمات فراهمدسگیابی به آن

زرگ ها  ملت بتر  است که تحقق آرمانپروازانه ها  بلندیازدهم و در نظر گرفگن افق

 بتشد.ایران و منویات جمهور  اسالمی ایران را سرعت می

 

 مه سیاست خارجی در دولت یازدهم. کارنا9-2

ها  ولتددولت یازدهم در خأل به مسوولیت نرسید و وارث شرایط، امکانات و مشکالت 

  بر   بارقبل از خود بود. این دولت مسوولیت سیاست خارجی را در وضعیت وخیم و تأس

 عهدن گرفت. دولت در شرایطی فعالیت خود را آغاز نمود که:

 ن جنگترین فضا و بیشگرین فشار پز از پایاخارجی با تنگکشور در عرصه سیاست  .1

 ؛بردها  پز از انقالب اسالمی بسر میتحمیلی و بلکه در کل سال
عنوان تهدید صلح و امنیت ا  ایران بهها  جهانی، برنامه هسگهبا اجماع قدرت .2
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 ؛شدالمللی شناخگه میبین

ت امنی علیه کشور از سو  شورا ها  هدفمند و ظالمانه ترین تحریمبا اعمال ستت .3

ها  تعالیمگحدن، کشور از حق خود در فسازمان ملل مگحد، اتحادیه اروپا و ایاات

 ؛المللی محروم بودروزمرن اقگصاد  بین
گناوب طور علنی و مکم تهدید به حمله نظامی به کشور بهیا دستاحگمال حمله نظامی   4

 ؛شدمطر  می
اقگصاد  بود  ( توأم با رکود شدید%45ورم پز از انقالب )کشور درگیر بااترین نرخ ت .5

ن یق سوم شدحداقل  1392تا  1390ها  که ارزش پول ملی در فاصله سالنحو به

 ؛بود
طر لحن ها و نیز به خاروابط سیاسی و اقگصاد  با کشورها  اروپایی به دلیل تحریم .6

ر دست( اتی مانند هولوکاویژن با طر  موضوعکنندن و تهاجمی دولت دهم )بهتحریق

 قط  مالً ترین کشورها نیز کاترین سطح خود قرار داشت و روابط با برخی از مهمکم

 ؛شدن بود
  ها  متگل  علیه ایران یکی پز از دیگر  در کنگرن آمریکا به تصویتحریم .7

ها ت آنهمه کشورها ملزم به رعای «فراسرزمینی»رسید و با اعمال زورمدارانه می

 ونقان رب ها تحریم بانق مرکز  ایران بود. عالونترین آنجمله مهم ند که ازشدمی

گور کار ایران، طر  تحریم خرید نفت ایران هم در دس از نفت خرید فزایندن کاهش

 ساند.ر برتوانست صادرات نفت ایران را در مدت کوتاهی به مرز صفقرار داشت که می
نیز مگأثر از فضا  سنگین تحریم علیه  چین و هند کشورها  دوست همچون روسیه، .8

یا امگیازات نامگوازن و  ر  خود را با ایران محدود ساخگهکشور روابط اقگصاد  و تجا

 ترینسادن برا  سنگینی واق  هزینه جانبه فراوانی به نف  خود وض  کردن و دریق

ها  در بانق ها  ایرانکردند. اموال و داراییاز ملت ایران اخذ می اقگصاد  تعامالت

ها  شد و ایران مجبور بود از محل آن از کشورعنوان گرو نگهدار  میاین کشورها به
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صورت مذکور کااها  مصرفی خریدار  و وارد کشور کند. درواق  فروش نفت به

شد که این عمالً به کیفیت انجام میتهاتر  و در قبال واردات کااها  مصرفی بی

و عدم امکان اسگفادن بهینه از درآمدها  نفت برا  مصالح  معنا  اتال  سرمایه ملی

رساندن به ا ( نیز آسی ها  زیربنایی و توسعهگذار  در بتشکشور )مانند سرمایه

 تولیدات داخلی بود.

ر دمحابا واسطه هشت سال کاربرد لحن تهاجمی و بیچهرن عمومی ایران در جهان به .9

شدت ا  ایران بهبحران بر سر پروندن هسگهسیاست خارجی و نیز به دلیل تشدید 

را  بعنوان یکی از دن کشور پرجاذبه جهان متدوش و منفی شدن بود و ایران به

توانست از این ظرفیت خود برا  کس  درآمدها  سرشار ارز  گردشگر  نمی

ود که بشدن ا  علیه کشورمان ایجادا  بسیار سنگین و خصمانهاسگفادن کند. جو رسانه

ز سب  ن نییایی و مسلماجمله در کشورها  آس تنها در غرب بلکه در سراسر جهان ازنه

ا  خشن، شد و از ملت ایران چهرنکشورمان در افکار عمومی می هتتری  وجه

 کرد.طل  و ترسناک ترسیم میجنگ
نقل و ترانزیت در معرض تهدید جد   و ها  نسبی کشور در حوزن حملمزیت .10

د و طوط هواپیمایی ملی کشور در معرض ورشکسگگی کامل بودنقرارگرفگه بود. خ

حساب هجی ببیش از میلیاردها دار از ثروت مردم ایران در هرسال برا  سفرها  خار

 شد.ها  هواپیمایی بیگانه واریز میشرکت

یا به مقصد کشور ممنوع شدن بود و  از مبدأ وانگقال مالی رسمی و شفا هرگونه نقل .11

ها و خواران و واسطهها  کالن رانتنه را برا  گسگرش فساد و سودجوییهمین امر زمی

وانگقال کرد. ذکر این نکگه کافی است که در هر نقلالمال فراهم میاتال  شدید بیت

عنوان کارمزد نصی  کارپردازان و درصد از اصل پول به 12تا  3مالی مبللی مابین 

مجموع میلیاردها دار از ثروت ملت ایران از  شد که درالمللی میداان داخلی و بین

رفت. برخی افراد خاص و حگی برخی کشورها  همسایه و غیر همین طریق به هدر می
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آسانی به جی  ها مقادیر فراوانی از پول ملت ایران را بههمسایه از طریق همین دالی

 خود ریتگند.
 در حال ران در سطح جهانیملت ای تضعی مجموع در آغاز به کار دولت یازدهم،  در

ن ق ممکها به هر طریشدن به یق امر عاد  بود و هر کز اعم از افراد و دولتتبدیل

 ورها جانبه از ایران بودند. برخی کشدرصدد کس  بیشگرین امگیازات و سودها  یق

ن هی چنینهایت فروپاشی آن بسگه بودند. گا کردن کشور و درغربی هم کمر به ورشکست

آمدن دولت کارقبل از رو دوران شود که خطر جنگ و حمله نظامی در ل میاسگدا

ظامی نندگی یازدهم صرفاً ناشی از عملیات روانی دشمنان بود و در حقیقت قدرت بازدار

دف   ر  درلذا سیاست خارجی دولت یازدهم هی  تأثی ،شدایران مان  از تجاوز آنان می

ن آس در م انطباق این تحلیل با واقعیات ملموخطر جنگ از کشور نداشت. فارغ از عد

ران یه ایزمان، حگی اگر این فرض را بپذیریم که تهدیدات دشمنان به حمله نظامی عل

کشور  1392تواند منکر این حقیقت شود که در سال تر کسی میغیرعملی بودن است، کم

 سید دولت درردر آسگانه ورشکسگگی مالی قرار داشت و اگر صادرات نفت به صفر می

ن و ارمنداقوق کها  اولیه مردم )مانند پرداخت حادارن امور جار  کشور و تأمین نیازمند 

سابقه و طور بیزمان نرخ تورم بهشد. همتأمین کااها  اساسی( دچار مشکالت جد  می

ابر یا بیشگر بر 4یافت و ارزش پول ملی در مدت کوتاهی تا بیش از آور  افزایش میسرسام

امی شد دیگر نیاز  به حمله نظکرد. اگر چنین شرایطی بر کشور حاکم میسقوط می

ه مرحل خود و از درون بهطور خودبهگسگردن از سو  دشمن وجود نداشت بلکه کشور به

 رسید.فروپاشی می

 

 . رویکرد دولت یازدهم به سیاست خارجی9-3
هایی را دسگاوردتر از چهار سال موفق شد زمان کمدولت یازدهم در این شرایط، در مدت

کارآمدن در حوزن سیاست خارجی کس  نماید که در مقام مقایسه با شرایط پیش از رو 
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ارائه به مردم  1392ا  که در آسگانه انگتابات سال دولت، به معجزن شباهت دارند. در برنامه

شرایط سیاست خارجی شد، اهدا  عالی سیاست خارجی دولت تدبیر و امید برا  بهبود 

 شدن بود: کشور در قال  موارد زیر بیان
مین تأ ،تکاهش یا رف  تهدیدا ،المللی ایرانا  و بیناعگال  منزلت ملی، منطقه .1

 گذار  خارجی؛بسگه و جذب سرمایهگشودن بازارها  بسگه و نیمه ،امنیت ملی

 اصطکاک اهشی برا  کالملل و تالش دسگگان دیپلماستلییر رابطه ایران با نظام بین .2

 تواند موج  کاهش فشارها وا  که میویژن در موضوع هسگهبه ،و ابهامات

 اقگصاد  سنگین برا  کشور شود؛-ها  سیاسیهزینه

ها  درون تالش برا  کاهش تنش با کشورها  همسایه و افزایش همکار  .3

 ا  از طریق اتتاذ یق سیاست خارجی تعاملی؛منطقه
الملل ندهی به ساخگار معنایی نظام بیار  گفگمانی در شکلتالش برا  تأثیرگذ .4

 .)اعگال  قدرت نرم کشور در سیاست خارجی(
وزن حها  دولت یازدهم در عنوان وعدندر آن برنامه همچنین راهکارها  زیر به

 سیاست خارجی مورد تأکید قرارگرفگه بودند:

ام ر نظدء مشارکت کشور المللی، ارتقااصال  تصویر امنیگی ایران در عرصه بین .1

المللی و ها  بینویژن از طریق نهادگرایی و حضور فعال در سازمانالملل بهبین

 ؛ا منطقه

ها  سلبی کردن تأثیر سیاستمنظور خنثیها  بزرگ بهتنظیم بهینه روابط با قدرت  .2

 ها بر کشورآن
 ؛سیاییها  نوظهور آارتقاء هدفمند روابط با کشورها  غیر غربی و قدرت .3
 ؛ارتقاء سطح تولید و تأمین امنیت انرژ  .4

  ؛ها  ترانزیگی کشورتوجه به ظرفیت  .5
 ؛جا  افگراقاتا  با تأکید بر اشگراکات بههمگرایی منطقه .6



 زیست و توسعه پایدارهای محیطبرنامه

213 
 

 ؛المللیا  و بینارتقاء اتصاات زیرساخگی با همسایگان، اعگمادساز  منطقه  .7

 ؛هاها و ایدنانگتاب گفگمان مناس  در طر  و پیگیر  آرمان  .8
 ؛جا  تهدیدهاها بهتالش برا  برجسگه ساخگن فرصت  .9
 وضوعتالش برا  ایجاد اجماع داخلی در حوزن سیاست خارجی حداقل دربارن م  .10

 . ا ، و...هسگه

ردن و ات فشها، دولت یازدهم با انجام اقدامها و وعدندر راسگا  تحقیق این برنامه

ار، سرانجام مان مذاکرات فشردن و دشو 23هدفمند و اعمال یق تهاجم دیپلماتیق  پز از 

هانی جبا شش قدرت  «برنامه جام  اقدام مشگرک»به توافق بر سر  1394در تیرمان 

ارترین ترین و ماندگتوان آن را بدون تردید بزرگیافت. به دنبال این توافق که میدست

 خارجی دولت یازدهم لق  داد، فصل جدید  در حیات سیاسی نظاممیراث سیاست 

ور  المللی گشودن شد. نظام جمهها  داخلی و بینجمهور  اسالمی ایران در عرصه

ساس قط  حساز را در دو ماسالمی ایران از بدو تشکیل خود دو تصمیم حیاتی و سرنوشت

ن رشد آ وثبیت تها  بیرونی  و طوهاتتاذ کردن که موج  محافظت از بقا  نظام در برابر تو

ی و دسگیابی و پایان بتشیدن به جنگ تحمیل 598اند: پذیرش قطعنامه در عرصه داخلی شدن

ساز، جهان ها  جهانی. در هردو  این مقاط  سرنوشتا  )برجام( با قدرتبه توافق هسگه

حقوق  گه ورارگرفکنندگی منطق و ظرفیت باا  دیپلماسی ایران قتحت تأثیر قدرت اقناع

 شدن است.  شدن ملت ایران تا حدود زیاد  احیاتضیی 

المللی در ها  بینترین بحراندولت یازدهم با توافق برجام، توانست به یکی از پیچیدن

ها  تاریخ معاصر ایران فائق آید و تهدید مسلم و ترین چالشقرن اخیر و یکی از بزرگ

الملل   برا  بازساز  جایگان مرثر ایران در نظام بیننظیرعریان دشمنان را به فرصت کم

ها  جهانی طور رسمی مورد تأیید همه قدرتآمیز ایران بها  صلحتبدیل نماید. برنامه هسگه

ها  شورا  امنیت سازمان ملل مگحد و نیز شورا  حکام قرار گرفت و تمامی قطعنامه

اتهامات سنگین مربوط به ابعاد نظامی برنامه  وا  ایران للو گردیدند آژانز علیه برنامه هسگه
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 ا  ایران برا  همیشه مردود اعالم شد.هسگه

ها  ها  مالی و تجارتشدن ارتباطها باعث شفا ا  و حذ  تحریمتوافق هسگه

شدن قتوانست کشور را با خطر غرالمللی شد، موضوعی که در صورت عدم تحقق میبین

 ها مواجهحریمتیافگه مالی و ادار  به بهانه دورزدن سازماندر گرداب فسادها  گسگردن و 

ه بهانی ها  تجار  و صنای  بزرگ جالمللی، شرکتها  بینشدن تحریمکند. با برداشگه

یل ژ ، تماب  غنی انرمیلیونی ایران، نیرو  انسانی باتجربه، ثبات سیاسی و منا 80دلیل بازار 

براز ها  متگل  اقگصاد  ایران اار  در بتشگذخود را برا  حضور مرثر و سرمایه

را  بداشگند و به همین سب ، در دو سال گذشگه صدها هیوت از کشورها  گوناگون 

 330د، موجو اند. حس  آمارها  همکار  یا عقد قرارداد به ایران سفر کردنبررسی زمینه

ایر وزرا سخارجه، کشور در سطح رئیز دولت و کشور، وزرا  امور  83رتبه از مقام عالی

ه ب  سفر رتبه برا اند. این اسگقبال مقامات عالیو روسا  مجالز از کشورمان دیدار نمودن

ها  اراییاز د سابقه بودن است. همچنین میلیاردها دارکشورمان پز از انقالب اسالمی بی

د. ن شادالمال کشور بازگشت دها  خارجی آزادشدن و به بیتشدن ایران در بانقبلوکه

ذب سرمایه و جبانق خارجی ارتباط تجار  برقرار کردن و ران برا   400ایران با بیش از 

 فناور  خارجی در کشور بسیار هموارتر شدن است.
وفصل لدولت یازدهم کوشید تا با کاربست عقالنیت در سیاست خارجی و از طریق ح

 اشت ودشوار  قرار د ا ، امنیت اقگصاد  کشور را که در شرایط بسیارمسوله هسگه

 وا  پیچیدن هتدریج در حال بدتر شدن بود قوام بتشد. به همان اندازن که مناقشه هسگبه

به  ر بود.  کشوغامض بود، به همان اندازن نیز دارا  تبعات و پیامدها  مهم و حیاتی برا

ست یاسترین دسگاورد دولت در حوزن شود برجام اصلیهمین دلیل است که اسگدال می

 نوبه خود دسگاوردها  دیگر  به دنبال داشگه است. خارجی بود که به

 

 های سیاست خارجی دولت یازدهمها و وعده. برنامه9-3-1

ها  اصلی دولت یازدهم در سیاست خارجی از چهار ها و وعدنتر، برنامهدر نگاهی کالن
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 بند  و ارزیابی است. طبقهمنظر قابل

 

 منافع حیاتی نظام. اهداف و 9-3-1-1

 شوند:می از دیدگان دولت یازدهم، اهدا  کالن سیاست خارجی کشور به شر  زیر تبیین

x ؛پاسدار  از اسگقالل، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور 

x ؛کمق به تأمین حداکثر  امنیت ملی 

x ؛المللی ایران و ایرانیا  و بیناعگال  منزلت ملی، منطقه 

x ؛ها  کشورپذیر انی و کاهش آسی ا  و جهافزایش نفوذ منطقه 

x ؛هاها و خصومتارتقا  روابط و کاهش تنش 

x ؛جانبه کشورکمق به توسعه، پیشرفت و رشد همه 

x ؛ساار  دینی و معیارها  الهیترویج مردم 

x ر ددار منظور کمق به اسگقرار صلح و ثبات پایایفا  نقش مرثر و نهادساز  به

 منطقه و جهان.
 

 های اصلی دولت تدبیر و امید. اولویت9-3-1-2

عنوان هبر را جمهور، دولت یازدهم اهدا  زیشدن از سو  رئیزها  ارائهدر راسگا  برنامه

 ها  اساسی خود اعالم کردن بود:اولویت

x ؛تعامل سازندن و مرثر با جهان 

x المللکردن ایران در نظام بینصهیونیسگی امنیگیشکست دادن طر  آمریکایی 

x المللی در جهتها  مرثر بینبازساز  و اصال  تعامالت با قدرت زدایی،تنش 

 ؛مناف  ملی

x  ؛ویژن همسایگانساز  و بهبود روابط با کشورها  منطقه بهعاد 

x ؛بازساز  روابط با شرکا  سنگی در اروپا و آسیا 

x ؛جانبهالمللی، چندجانبه و یقها  بینمدیریت، کاهش و للو تحریم 
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x  روریسم تها  مبارزن با ویژن در حوزنبر روند تحوات جهانی بهتأثیرگذار  سازندن

 ؛ها  کشگارجمعیگرایی و جلوگیر  از اشاعه سال و افراط

x ؛ینیساار  دتقویت نقش الهام بتشی ایران از طریق تبیین نگان مبگنی بر مردم 

x ؛کردن سیاست خارجیاقگصادمحور 
 

 های موضوعی سیاست خارجی. حوزه9-3-1-3

ن طور ویژاز موارد فوق جزو موضوعات مبگالبه سیاست خارجی کشور هسگند که بهبرخی 

ن با گرایی، مبارزجمله: مبارزن با خشونت و افراط از ؛اندموردتوجه دولت یازدهم قرارگرفگه

نرژ ، نیت اا  و کشگارجمعی، امها  هسگهتروریسم، حقوق بشر، خاورمیانه عار  از سال 

 . ا  و...منطقه ها روابط با سازمان

 

 . سیاست خارجی بر اساس مناطق9-3-1-4

 ست کهاها  متگلفی را برا  خود تعری  کردن در حوزن مناطق، دولت یازدهم اولویت

ی، رگ غربها  بزاند از: بهبود روابط با همسایگان، مدیریت و تنظیم روابط با قدرتعبارت

 ها  نوظهور غیر غربی.توسعه روابط با قدرت

 

 . دستاوردها9-4
ها  حیاتی پیش رو  کشور از سو  دیگر، سو و چالشها از یقبا توجه به این اولویت

ا  بسیار درخشان و قابل دفاع و کارنامه دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی کارنامه

ها  خود در این حوزن جامه عمل بپوشاند. افگتار است و دولت موفق شدن تا به اکثر وعدن

اند که در قسمت دادنها نیز به دایل متگل  داخلی و خارجی رخبرخی ناکامی هرچند که

توان به جرأت ادعا کرد که هی  دولگی پایانی این بتش مورداشارن قرار خواهند گرفت، می

در تاریخ جمهور  اسالمی تا این اندازن توفیق در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی )در 

زمان چهارساله دولت برا  مدت .2ها  فرارو  کشور و چالشحجم فشارها و  .1تناس  با 
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 توجه هسگند.ها( کس  نکردن است. این دسگاوردها در سه دسگه قابلحل آن

 
 . دستاوردهای سیاسی و دیپلماتیک9-4-1

 رد. کالصه توان در محورها  زیر خها  سیاسی و دیپلماتیق دولت یازدهم را میدسگاورد

x  بست بن»کردن ایران از المللی کشور و خارجو بینبازکردن فضا  خارجی

  ؛«انزوا  تحمیلی»و  «راهبرد 

x عنوان یقالملل بهتثبیت ثبات و مشروعیت نظام جمهور  اسالمی در فضا  بین 

 ؛پذیرگرا و مسوولیتکنشگر تعامل

x ورا بتشیدن به آن توسط شورا  امنیت و شساز  ایران و رسمیتتثبیت حق غنی 

 ؛حکام

x وردم ما  سازندن و مثبت از هراسی در جهان و معرفی چهرندیل پروژن ایرانتع 

 ؛کشور ایران در جهان

x شورها  کصورت مجزا با احیا و ارتقاء روابط دیپلماتیق با کل اتحادیه اروپا )به

 ؛مهم اروپایی ازجمله انگلسگان، فرانسه و آلمان( و همچنین ژاپن

x ؛یه(نوظهور )ارتقاء روابط با چین، هند و روسها  گسگرش تعامالت با قدرت 

x ؛مگحدنمدیریت سطح تنش در روابط با ایاات 

x ؛یالمللی و خروج کشور از فضا  امنیگارتقاء جایگان ایران در فضا  بین 

x ها  رتزنی ایران در قبال قدکردن قدرت دیپلماسی و ابگکار عمل و چانهآشکار

 ؛بزرگ

x تراشی  به دلیل عدم موفقیت این کشور در مان شکست و انزوا  رژیم صهیونیسگی

 ؛ا در امضا  توافق هسگه

x  بط بود روابحران در روابط با عربسگان سعود  و تالش برا  به وخامت از جلوگیر

 ؛فارسبا سایر کشورها  حوزن خلیج

x دولگی در لبنان و ا  مانند بحران بیها  منطقهوفصل برخی بحرانکمق به حل



 برنامه دولت دوازدهم
 

218 
 

 برنامه دولت تدبیر و امید 218 218

 ؛اتفاق روسیه و ترکیهگوها  صلح سوریه بهور گفتمشارکت فعال د
 . دستاوردهای تجاری و اقتصادی9-4-2

 جار  وتها  دسگاوردها  دیپلماتیق به دسگاوردسیاست خارجی دولت یازدهم عالون بر 

 اقگصاد  نیز رسیدن است. 

x اتحادیه  ها  اقگصاد  و مالی سازمان ملل،فروپاشیدن شاکله اصلی و کلیت تحریم

 اقگصاد یسگمشدن امکان تعامل عاد  کشور با ساروپا و آمریکا علیه ایران و فراهم

  ؛جهانی

x زایا  مند  کامل از مچند هنوز بهرنها  بانکی )هرتوجهی از تحریمرف  بتش قابل

اثرات  ماندنباقی وجود آن عمدتاً به دلیل مشکالت مگعدد در سیسگم بانکی کشور و

 ؛سر نشدن است(ها هنوز میروانی تحریم

x ؛افزایش مبادات تجار  و صادرات غیرنفگی کشور  

x از کشور؛ شدن ایران در خارجها  بلوکهشدن پولآزاد 

x ؛ها  بیمه و کشگیرانیها  بتشرف  کامل تحریم 

x ؛امکان ورود داروها  خاص و لوازم و تجهیزات پیشرفگه پزشکی به کشور 

x  ؛افرافزایش ظرفیت ترانزیت و حمل مسامکان بازساز  ناوگان هوایی کشور و 

x توجه صادرات نفت و گازافزایش قابل. 
 

 امنیتی -. دستاوردهای نظامی9-4-3

می و سیاست خارجی دولت یازدهم با مسائل نظا دسگاوردها  ترین حوزنیکی از مهم

 امنیگی مرتبط است. 

x ؛کردن ایران از ذیل فصل هفت منشور و دسگور کار شورا  امنیتخارج  

x ؛تمیاالمللی انرژ  در آژانز بین  ا  هسگه نظامی شدن پروندن ابعادمتگومه 

x ؛از روسیه پز از چند سال تعلل 300-دریافت سامانه دفاعی پیشرفگه اس 

x ها  پیرامون آزمایش امنیت شورا  تهدیدات کامل حذ  و مصوبات تعدیل
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 ؛موشکی ایران

x ؛هارف  تهدیدات امنیگی اقگصاد  ناشی از تحریم  
دهم در شدن، دولت یازتوجه در دسگیابی به اکثر اهدا  اعالمها  قابلرغم موفقیتعلی

ا  د. برقدر کفایت به اهدا  خود نائل نگردیها  سیاست خارجی نیز بهبرخی از حوزن

ار ت پایدو ثبا منظور کمق به اسگقرار صلحزمینه ایفا  نقش مرثر و نهادساز  به مثال، در

ا  ست از فضاحاصل نگردید. همچنین ایران هنوز نگوانسگه  توجهی قابل یتدر منطقه موفق

خی ید. برگذار  خارجی به نحو کامل اسگفادن نماسرمایه پسابرجام برا  جذب حداکثر 

 اند از:ها عبارتترین علل این ناکامیاز مهم

x ؛اندیشی در سیاست خارجیا  در داخل و جناحیفشار و جو سنگین رسانه 

x ؛ها  متگل کنندن توسط افراد و دسگگانات و ستنان خنثیاقدام 

x صورت یق ا  بهعدم همراهی رسانه ملی با سیاست خارجی و کنشگر  رسانه

 ؛اپوزیسیون

x ؛ا  از سو  عربسگان سعود  و رژیم صهیونیسگیایجاد فشار سنگین منطقه 

x و  یمن ،ا  ناشی از عدم حل منازعات در سوریه، عراقها  منطقهفشار بحران

 ؛فلسطین

x ؛ویژن در مورد ایرانیان خارج از کشورها  مواز ، بهسیاست 

x ؛فقدان اخگیارات کامل دولت و وزارت امور خارجه در امر سیاست خارجی  

x اعم از جریهمها فراتر از قون آور برا  همه دسگگانعدم اتتاذ سیاست واحد و الزام 

 گذار خارجی.ایه و سرمایهاقگصاد  و امنیگی در ارتباط با روند جذب سرم

ها  مطر  در قانون عناصر و اجزا  سیاست خارجی دولت یازدهم، تداوم چهارچوب

کنندن رفگار  سیاست خارجی ایران از طریق کاربست عقالنیت و اساسی و مبانی تعیین

اعگدال است که صرفاً به اشتاص ارتباط ندارد و برگرفگه از یق تداوم فکر  و نگرشی 

ها و المللی، چالشلت یازدهم دیدگان مشتص و معینی دربارن جایگان بیناست. دو
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بینی منسجم و ها  فرارو  ایران دارد و این رویکرد مبگنی بر یق نگرش و جهانفرصت

همران با دانش و تجربه به حوزن سیاست خارجی است. سیاست خارجی دولت دوازدهم در 

زا و مگفاوتی از مسیر طی شدن قبلی نتواهد بود. ها قرار دارد و ران مجادامه همین سیاست

ها  سیاست خارجی کشور در چهار سال ها  مهمی که از مشکالت و چالشالبگه درس

شدن است برا  اصال  مسیر و تکمیل و تکامل اهدا  و رویکردها  قبلی و  گذشگه اخذ

 ر گرفگه خواهند شد.منظور اعگال  هرچه بیشگر نقش و منزلت حقیقی ایران در جهان به کابه

 

 . برآوردی از وضعیت جهان9-5
ون ی  قانتعار ها و اهدا  ملی و انقالبی مطابق باسیاست خارجی ما باید تابعی از آرمان

شد که انی بادن جهاساسی، اسناد باادسگی و الزامات و اقگضائات برخاسگه از روندها  شگابن

از  بینانه پیشاسالمی ایران در نگاهی واق دهند. جمهور  المللی را شکل میمحیط بین

ا   را باهدا ها  دسگیابی به آنآنکه درصدد تلییر جهان برآید، باید اهدا  و اسگراتژ 

ر ملی، د ترین سطح مناف منظور تعقی  عالیتلییرات جهانی انطباق دهد و از این طریق به

سی و  ، سیاو توانایی اقگصادانداز  بلندمدت، خود را به بیشگرین میزان از قدرت چشم

ها  جدید گیر ها  و جهتنظامی در مقایسه با سایر کشورها تجهیز کند. شناخت تالطم

 ت ملیها و تهدیدات امنیجهانی، زیربنا  انگتاب راهبردها برا  مواجهه با فرصت

ه که جمهور  اسالمی ایران است. رخدادها  جهانی و سیر تحوات چنان شگاب گرفگ

ا ت چهار سال از آغاز به کار دولت یازدهم، ضرور  است، وضعیت جهان رباگذش

مییز تنی را روند جهاتوان سه کالنموردبازنگر  قرار دهیم. به این منظور و در گام اول، می

 برند:پیش میداد که بازآرایی نیروها  سیاسی و اقگصاد  جهانی را به

x «قطبی و ن انحصار جهان تقشدکه حکایت از شکسگه« بازتوی  قدرت جهانی

تر از بازیگران دولگی است. نشانه این دوران، سو  سلسله مراتبی آشفگهحرکت به

ها  ترشدن فاصله قدرتها  غربی از تولیدات جهانی و کمکاهش سهم قدرت
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ها  علمی است مند  از فناور  پیشرفگه، علوم پزشکی و نوآور آسیایی در بهرن

شود. فرارسیدن وسط قو  و حکومت قانون پشگیبانی میکه از سو  یق طبقه مگ

منزله دورانی شمردن شود که غرب برتر  و کنگرل خود را باید بهاین عصر گذار می

دادن یا ممکن است در معرض بر مناطق و موضوعات جهانی تا اندازن زیاد  ازدست

دیگر  را توان هی  قدرت در حال ظهور که نمیحالی  دادن آن باشد؛ درازدست

مگحدن در نظر آورد. این ویژن ایااتعنوان جایگزینی برا  چیرگی غرب و بهبه

دربردارندن  ،هایی برا  جمهور  اسالمی ایران استدوران، هرچند حامل فرصت

سو، باید بینش راهبرد  ما را هدایت کند. از یقخطرات مهمی نیز هست که می

المللی متاطرات چیرگی یق ها  بینهها  قدرت، با برقرار  موازنتعدد قط 

ها  نوینی برا  تجارت و کند و فرصتقدرت بر سایرین را برطر  می

المللی پایدار و ها  بینگرایی در ساخگن بنیانها  اقگصاد  و چندجانبههمکار 

گرایی، به اهمیت نماید. به همین ترتی ، خاتمه جهانتر را فراهم میمنصفانه

تنها غال  تهدیدات خطیر از ا  که اکنون نهگونهبه ،منجر شدن است تر مناطقافزون

بلکه همه کشورها ناگزیرند نقطه عزیمت برا   ،خیزدمناطق مجاور برمی

ها  اقگصاد  را از مناطق خود آغاز انداز  بر فرصتجو  امنیت و چنگوجست

کنند. از سو  دیگر، خأل قدرت در مناطقی که شاهد کاهش تأثیر و نفوذ 

ها  عمدتاً نظامی دامن زدن که از ها و پویشمگحدن است، به رقابتایاات

فیت گیرد و ظرها سرچشمه میاعگماد  به آیندن و کثرت عدم قطعیتبی

از فارس یکی سازد. غرب آسیا و خلیجها  گسگردن را درون خود بارور میویرانی

مگحدن، شاهد تکاپو  دادن اتکا به ایااتدستترین مناطقی است که با ازمهم

منظور بازیابی جایگان مطمون و شایسگه در ترین بازیگران این مناطق بهبرجسگه

 مرات  جدید است.سلسله

x « ها و که گویا  شکسگه شدن انحصار قدرت در اخگیار دولت« جهانیانگشار قدرت
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انگقال بتشی از آن به کنشگران غیردولگی است، مالحظات نوینی را به 

ها  ها و سازمانکند. گرونها تحمیل میگذار  خارجی همه دولتسیاست

ها  اجگماعی قادرند تأثیرات مسگقلی بر غیردولگی، فضا  مجاز  و شبکه

ها  تروریسگی، ها مانند گرونالمللی داشگه باشند. برخی از آنها  بینسیاست

گذارند و برخی دیگر ها  افراطی و خشن آثار منفی و مترب برجا  میسازمان

 ،هاها  هوادار صلح و هواخوان حقوق اقلیتزیست و گرونمانند طرفداران محیط

از این گذشگه، کنشگران  توانند واجد تأثیرات سازندن و مثبت نیز باشند.می

کنند که مهارت هایی عمل میمثابه ابزار  در پیشبرد سیاست دولتغیردولگی به

اند. کنشگران غیردولگی ها را در راسگا  مناف  خود تقویت کردنکارگیر  آنبه

کنند، از گذار  خارجی ایجاد میهایی را در سیاستآنکه محدودیت زمان باهم

انداز سیاست دهند. هرگونه چشمها نیز قرار میپیش رو  دولت جهاتی امکاناتی را

خارجی باید بگواند توانایی خود را برا  سازگار  با این کنشگران جدید و 

گذار  خارجی با در نظر گرفگن این واقعیت که بازیگران ساز  سیاستبهینه

 ، نشان دهد.اندتر تبدیل کردنا  فراخالملل را به عرصهغیردولگی، سیاست بین

x «المللی دهندن به محیط بینروند جهانی و شکل سومین کالن« تلییرات جمعیگی

یافگه و ادامه رشد نامگناس  پیرشدن جمعیت جهان توسعه»است. این تلییرات شامل 

حرکت جمعیت از روسگاها به »، «توسعههایی از جهان درحالجمعیت در بتش

است. اکنون  «یافگهنیافگه به کشورها  توسعههاجرت از جوام  توسعهنم»و  «شهرها

درصد از جمعیت در اروپا و  15درصد از جمعیت جهان در آسیا و تنها  60

ل مگحد، نلنان منازمناساس برآوردها  سکنند. برآمریکا  شمالی زندگی می

درصد از جمعیت جهان را  12سال جهان که در حال حاضر  60جمعیت باا  

درصد  24کنند. اروپا با درصد رشد می 26/3نه با نرخ دهند، سااتشکیل می

رود تا سال را به خود اخگصاص دادن و انگظار می 60بیشگرین نرخ جمعیت باا  
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چهارم اغل  مناطق جهانی جمعیگی بااتر از سن مزبور را داشگه بیش از یق 2050

وردن خیافگه حاکی از برهمباشند. روند پیر  جمعیت در کشورها  توسعه

ها  اجگماعی و تبعات آن بر توانایی این جوام  در تولید ثروت و قدرت موازنه

المللی است. منطقه غرب آسیا، از نادر مناطقی است که ها  بیننظامی در موازنه

رشد جمعیت در آن تا حداقل یق دهه آیندن همچنان ادامه خواهد داشت. انگظار 

به دو برابر میزان کنونی افزایش یابد. جمعیت این منطقه  2050رود تا سال می

سال آیندن به سن  15سال قرار دارند و تا  15سوم از جمعیت منطقه ما زیر یق

ر  در فرزندآور  و ورود به بازار کار خواهند رسید. منطقه ما از بیشگرین نرخ بیکا

ها  منطقه با نظرگرفگن سیر تلییرات جمعیگی، دولتبرد و با درجهان رنج می

ها  ها  نظیر عدم تناس  رشد جمعیت با توانایی تدارک مسکن، مراقبتالشچ

مجموع بهبود  بهداشگی، آموزش و اشگلال، افزایش شکا  فقیر و غنی و در

اسگانداردها  زندگی مواجه خواهند بود. روند افسارگسیتگه شهرنشینی در این 

اقگصاد ، کمبود  ها محسوب شود. توسعهمنطقه باید مزید  بر علت این نگرانی

مناب  آب در مناطق روسگایی، صنعگی شدن حوزن کشاورز  که به بیکار  

جایی جمعیت به دنبال جنگ و آشوب از روسگانشینان منجر شدن است و اخیراً جابه

ها قادر به که دولتترین عوامل هجوم جمعیت به شهرهاست. درصورتیمهم

نباشند، میزان نارضایگی اجگماعی  سازگار  و پاستگویی به این تحوات جمعیگی

ها  سیاسی، بزهکار ، مداخالت خارجی، اغل  جوام  منطقه ما را با خشونت

ها  تروریسگی ها  داخلی، فقر غذایی و ازدحام گرونها  واگیردار، جنگبیمار 

تواند به این ا  نمیگذار  خارجی ایران در ابعاد منطقهمواجه خواهد کرد. سیاست

که بیش از هر زمان دیگر  امکان سرایت ناک آشوب و ناامنی درحالیچرخه خطر

ها وجود دارد، ها به فراتر از مرزها و تهدید کردن امنیت ملی سایر دولتاین بحران

 تفاوت بماند.بی
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 د.ع باششود تحواتی به شر  زیر در جهان در حال وقوتعامل این سه عامل سب  می

الملل نقش محور  خود را در اقگصاد جهانی و امنیت بین آسیا و اقیانوس هند .1

 وسیا مرات  نظم جدید اهمیت کلید  دارد. آدادن به سلسلهبازیافگه و درشکل

و  ها  نوظهوراقیانوس هند دوسوم جمعیت جهان و بیش از هر قارن دیگر ، قدرت

ی دریای ها و مسیرها دادن و اکنون خشکیا  را در خود جا ها  منطقهقدرت

با  هناوراست. احیا  این قارن پالمللی آن، شاهران بیش از نیمی از تجارت بین

ها  مسیرها  برّ  و بحر  یادآور دورانی است که خیزش غرب هنوز قدرت

سیار  بود. بآسیایی را در ادارن ثروت و امنیت جهانی از حیز انگفاع ساقط نکردن 

 ه آسیا،رت بها  ثروت و قدزگرداندن کانونانگظار دارند که سدن بیست و یکم با با

ه برا  آفرینی تاریتی کشورها  ساحلی اقیانوس هند و خطوط مواصالتی آسیانقش

 ترین واقعیت جهانی تبدیل کند.  کنندنتعیین

 وماً دراما نه لز ؛اندبار دیگر در معرض تلییرات عمدن قرارگرفگه های جهانیموازنه .2

 کند. جایی آرام قدرت از غرب به شرق را تضمینجابهآمیز که سمت و سویی صلح

مگحدن تماندن از گذشگه در شرایطی که ایاااخگالفات تاریتی و سرزمینی برجا 

رت المللی فاقد وجاهت و قدها  بینها  بزرگ و سازماندر کنار سایر قدرت

اد سگعدها  امنیگی باازود  پویشها هسگند، ممکن است بهکافی برا  مدیریت آن

فزایش اگه، باایی برا  وقوع جنگ را در مناطق گوناگون ایجاد کنند. از این گذش

قق ها احگمال تحاعگماد  میان آنزمان با سیر صعود  بیها  قدرت همتعداد قط 

ن دارد. یق جهاگسگر از ذهن دور نمیها  بزرگ را با پیامدهایی جهانجنگ

پروراند یا ، فجایعی را در دامن خود مسگهخارج از موازنه در دوران تسلیحات ه

 تواند از گسگرن ابعاد آن در امان باشد.که هی  کشور  نمی

گذار  خارجی همه تر  از سیاست، مناطق به سطح مهمگراییبا تضعیف جهان .3

الملل و تهدیدات امنیگی در ا  از تجارت بیناند. بتش عمدنکشورها ارتقا یافگه
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رو، هی  کشور  بدون آنکه توانایی خود را برا  ازاین ؛دیابمناطق جریان می

ا  به اثبات برساند، قادر نیست که شایسگگی خود را ها  منطقهمشارکت در نظم

دیگر، پذیرش منزلت یق کشور عبارتمنزله یق قدرت بزرگ نشان دهد و بهبه

ا  یبات منطقهمثابه قدرت بزرگ، بازتاب میزان موفقیت آن در سامان دادن به ترتبه

 ها  منطقه است.قرارگرفگن از سو  سایر دولتو ازجمله موردپذیرش

 ودها که محصول قدرت نظامی و اقگصاد ، ایدئولوژ ، نها المللینظم لیبرال بین .4

زل تر  تنالمللی غرب محور بود، به سطح انسجام و مشروعیت پایینها  بینرژیم

الت و ها مبگنی بر عدپیداکردن و با پدیدار  جهان پساغربی، پاستگو  نیاز ملت

ت حالبه اصالالملل نیست. اکنون مطامحیط نوخاسگه چند فرهنگی در روابط بین

ویژن در ا  از جهان بهها  عمدنالمللی به پژواکی رسا در بتشبنیادین در نظم بین

 شود. شدن محسوب میها  به حاشیه راندنها، اقوام و هویتمیان ملت

ویژن در کشورهایی که رشد شگابان جمعیت را تجربه به های فروماندهدولت .5

مین ها در تأشدن است. ناکامی دولتتبدیل توجهیکنند، به موضوع امنیگی قابلمی

 وبر  مطالبات عمومی شهروندان در توزی  مگناس  ثروت، اشگلال، معیشت، برا

ها  داخلی، ساز مداخله خارجی، جنگها  سیاسی و حقوقی، زمینهآزاد 

ها  فروماندن، ها  تروریسگی است. کثرت دولتخشونت سیاسی و رشد گرون

 تر  برا ها، منشأ تهدیدات بزرگاما این دولت ؛شودمی تهدید  جهانی شمردن

 همسایگانشان هسگند.
دادن ، باز  حاصل جم  صفر اعگبار خود را ازدستهادوران کثرت عدم قطعیتدر  .6

تر یافگه است که از ران تفسیر وابسگگی امنیگی مگقابل پیچیدنو امنیت معنا  درهم

دار  از قدرت اقگصاد  و نظامی، ها فارغ از میزان برخورگذرد. دولتمی

که سایرین در ناامنی زندگی  حالی در ،مند باشندتوانند از امنیگی شایسگه بهرننمی

مرات  از وضو  بیشگر  برخوردار کنند. برا  کشورها  همسایه این واقعیت بهمی
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 است.

 یتناپذیر  از امنجدایی ءجز زیست بهها  محیطو بحران تغییرات آب و هوایی .7

ن، زیست، سیارن زمیآنکه در نگرش محیط وجود اند. باشدنالمللی تبدیلبین

ر ددهد، تأثیرات تلییرات اقلیمی بومی واحد و یکپارچه را تشکیل میزیست

ها  شود و حکایت از صور مگنوع بحرانا  نگریسگه میها  ناحیهمقیاس

هایی از نواحی بتشرفگن که زیرآبمحیطی دارد. از این منظر، در حالی زیست

هایی از آمدن سطح آب دریاها شرایط اضطرار  را در بتشساحلی در پی باا

ها  زدایی و آلودگیجهان ایجاد کردن، گروهی دیگر از کشورها گرفگار جنگل

زایی و ابانا  هسگند. در منطقه ما، بحران آب، بیناشی از انباشت گازها  گلتانه

صورت، ماهیت  هر محیطی است. درزیستگردوغبار، وجه غال  بحران 

زم تفاوت است، مسگلها  سیاسی بیکشیمحیطی که نسبت به مرزها  زیستنبحرا

 بدر غیاالمللی است. ها  بینها  جمعی در تأسیز و حمایت از رژیمهمکار 

ا بوأم ویژن در مناطقی که افزایش جمعیت تها  دیپلماتیق، بهاین ابگکار عمل

ها  محیطی افزودن است، پیامدها  زیستوماندن، بر وخامت بحرانها  فردولت

ها  جاییاز قبیل جنگ بر سر مناب  آب، کمبود مواد غذایی و جابه ،امنیگی

 .ها خواهد یافتا  فراتر از ادارن و کنگرل هرکدام از دولتدامنه ،جمعیگی
خارجی ، جز اینفکی از مالحظات سیاست کنشگران غیردولتی و غیرحکومتی .8

منظور مقابله با ها  معینی را بهها ناگزیرند که اسگراتژ است و همه دولت

وازات اهدا  ملی ها در مترین آنبردار  از خیراندیشها یا بهرنترین آنشرورانه

الملل به سطحی فراتر از دیگر، در عصر گذار جهانی، روابط بین بیانبکار بگیرند. به 

سیاست »آمدن مفاهیم و مصادیق میانت یافگه و با بهها وسعمناسبات میان ملت

تنها سیاست ها  جهانی، نهو دخالت هرچه بیشگر شهروندان در سیاست «هویت

ها  مردمی به اهدا  خود دست تواند بدون پشگیبانی ملت و گرونخارجی نمی
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احی دادن این بازیگران نوظهور در طربلکه باید نقشه ران روشنی در مشارکت ،یابد

و پیشبرد سیاست خارجی داشگه باشد. این ضرورت، مبین کارکردها  یق سیاست 

منزله ضامن موفقیت یق دولت در دسگیابی به اهدا  سیاست ساار بهخارجی مردم

 خارجی است.
ن ارسیددهندن به مشکالت، در مقایسه با پیش از فر، در مقام فیصلهدولت تضعیف .9

ر  ادآویاطالعات، این واقعیت گریزناپذیر را  آور عصر انقالب ارتباطات و فن

قگصاد  ای و تنهایی و با اتکا به قوا  نظامها بهکند که حگی قدرتمندترین دولتمی

ها نترین آخود یارا  رویارویی با تهدیدات و مشکالت را ندارند. برخی از مهم

گر ، طیها  غیرقانونی، خشونت و افرامحیطی، مهاجرتها  زیستمانند بحران

م ، مسگلزیافگهقاچاق مواد متدر، کاا و انسان، دزد  دریایی و سایر جرائم سازمان

 المللی است.شدن بینها  نهادینهارادن جمعی و همکار 

، فریبمردم و افراطی احزاب و هاجریان تقویت و گراواپس هایجنبش ظهور .10

سو از یق ندانا نیازها  شهروها بمنزله واکنشی به عدم تناس  میان توانایی دولتبه

ها  سرعت در بتشو ماهیت تهدیدات داخلی و خارجی از سو  دیگر، به

ها و رو به گسگرش است. این جریان یجمله در جوام  غرب گوناگون جهان از

  گیر  از فضابینانه به مسائل داشگه باشند، با بهرنبدون آنکه پاستی واق  ،احزاب

در  وکنند ها معرفی میعنوان ناجیان مردم و ملتود را بهها خدموکراسی و رسانه

 افزایند.کند، میپایان، بر عمق مشکالت و خطراتی که جوام  و جهان را تهدید می
المللی را بازآرایی نظم جدید بین ،ها  اخیردر سال جهانی روندهایکالن تداوم .11

مگحدن آمریکا، بروز سرعت بتشیدن است. تعمیق اخگالفات اروپا و ایاات

هایی از واگرایی در اتحادیه اروپا، ادامه بحران بدهی در کشورها  نشانه

ها ها  نیابگی و آوارگی میلیونها  تروریسگی، جنگیافگه، تشدید رشد گرونتوسعه

ها  ها  سوریه، افلانسگان، یمن، لیبی و عراق و بازگشت گرایشجنگنفر به دنبال 
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گرایی و ناتوانی دهندن ناکامی چند فرهنگگرایی به اروپا و آمریکا که نشانملی

کردن بتشی از معضالت داخلی و خارجی است، نظام جهانی را غرب در برطر 

رسد که این ه نظر میسامانی رساندن است. بتر  از آشوب و بیبه مرحله پیچیدن

رو،  این ها  آیندن همچنان ادامه داشگه باشد. ازها  جهانی تا سالریتگگیهمبه

جمهور  اسالمی ایران باید بگواند با درک آنچه در حال وقوع است، راهی در میانه 

 منظور تضمین بقا و تعقی  مناف  ملی در دورنمایی بلندنظرانه بیابد.این آشفگگی به
12.  

 ایگاه جمهوری اسالمی ایران. ج9-6
ا ریران توان وضعیت جمهور  اسالمی اشدن از وضعیت جهان میها  ارائهعط  به تحلیل

 نیز به شر  زیر تحلیل کرد. 
فرد در تقاط  جمهور  اسالمی ایران با برخوردار  از جلرافیا  منحصربه .1

گیر  از تر در بهرنها  گسگردنها  اوراسیا و اقیانوس هند و ظرفیتخشکی

 ردن،جایی مرکز ثقل قدرت جهانی از غرب به شرق فراهم آوامکاناتی که جابه

سو  پهنه غرب آسیا بهها  ها  خود را از حصار خشکیباید نگرشتواند و میمی

یار اخگ ا ، پرجمعیت و پویندن آن درتر  که اقیانوس هند و شهرها  کرانهفراخ

گصاد ت اقترتی ، کشورمان خواهد توانست از امگیازااینگذارد، هدایت کند. بهمی

نو  گذاشگن انحصار و سیادتسرا  را پز از پشتو شمایل تازنجهانی که شکل 

ر ران گه دها  جدید  از فلسفه اقگصاد  یافیافگن به صورتستلیبرالیسم غربی و د

د. رن بگیری بهمرات  نوین جهانتقویت اقگصاد ملی و بازیابی جایگان ایران در سلسله

دیه اتحا» و «اجالس امنیت منطقه دریایی اقیانوس هند»اکنون مجامعی نظیر 

از  می ایران نیزکه جمهور  اسال« ا  حاشیه اقیانوس هندها  منطقههمکار 

ها  مهایی برا  برپایی و تقویت رژیاعضا  اصلی آن است، بالقون حامل فرصت

 بند  جهان پساغربی است. المللی مگناس  با صورتبین
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یق پلیگژئوها  آغازین قرن جدید از کش  و کاربست مزایا  امنیت ایران در دهه .2

آید. ا  به دست میقارنشمال و جنوب  ،شرق ،دادن غربدسگرسی ایران در پیوند

ت فرص الملل، ایران نیزها  شرقی به کانون سیاست بینهمران با بازگشت تمدن

ها  همنظور برقرار  و حمایت از موازنها  ضرور  بهآفرینیبدیعی را در نقش

قش نبیند. صلح جهانی شرط ازم در جهت ایفا  بهینه جهانی فرارو  خود می

بانی حر صلها  ایران را دتوانیم ظرفیتریتی است. ما میایران در این بزنگان تا

شود، ارتقا المللی که همانا از بهبود عملکرد ما در مناطق پیرامونی آغاز میبین

ندیم. ر ببها را در ران کس  اطمینان از حفظ صلح جهانی بکاببتشیم و این ظرفیت

که از مگحدن بلسو  ایااتقطبی از تنها با جلوگیر  از تحکیم نظام تقاین مهم نه

 واهدآمیز به جهان چند و فراقطبی محقق خطریق کمق به گذار آرام و مسالمت

ی ها  جهاندرتشد. ازمه ایفا  نقش ایران در همین رابطه، ادامه ارتباطات ما با ق

نها از ت. تکردن این روابط در ترازو  راهبرد  جمهور  اسالمی ایران اسو مگعادل

ا با رران توانیم مقدمات شکوفایی و قدرت افزایی اقگصاد  ایت که میاین ران اس

 ر بدترینهایی را که دگیر  از مزایا  جهان پساغربی تدارک ببینیم و تواناییبهرن

ور  و تواند در گرداب منازعات درازمدت مسگحیل شود، در بهرناحگماات می

 رونق اقگصاد  مگمرکز کنیم.
ساار دینی در ترکی  با گفگمان اعگدالی، یق کشور مردممثابه هویت ایران به .3

سو  سال تواند به سگون اتکا  ثبات و صلح در منطقه آشفگه ما در عزیمت بهمی

گر  ناپذیر ما با خشونت و افراطیخورشید  تبدیل شود. جدال پایان  1400

ناصر انداخگن به مناب  غنی فرهنگی و تمدنی ایران اسالمی با عمسگلزم چنگ

گرایی دار ، خردورز  و کثرتدرخشانی از بلندنظر  حکیمانه، تساهل، خویشگن

گو  مذاه  و ادیان همران با واسالمی، گفت -است. در سایه چگر تمدن ایرانی

تواند صداقت و صالحیت جمهور  منزله ابزار  مرثر و پایا میمذاکرات سیاسی به
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 میان جوام  اسالمی و تفوق بر مصائ  از دادن به اخگالفاتاسالمی ایران در خاتمه

و  «ساار  دینیمردم»گر  و تروریسم را به اثبات برساند. معجون جمله افراطی

از این قابلیت برخوردار است که جمهور  اسالمی ایران را به   «گراییاعگدال»

الگویی از حکمرانی خوب در میان کشورها  منطقه و فراتر از آن تبدیل کند. در 

ها  جام  مگهم حلها به ناکارآمد  در ارائه رانها  سیاسی که دولتعصر تندرو 

در پیشبرد قدرت نرم و شوند، برخوردار  از حکمرانی خوب، منب  تأثیرگذار  می

رفگن از خردورز و اعگدالی اکنون با فراترموفقیت در سیاست خارجی است. دولت 

فری  ها  راست افراطی و مردمضرورتی برا  منطقه، راهی برا  مقابله با جریان

د با ارائه قرائگی خشن از اسالم، نکوشهایی که میجریان ،در غرب نیز هست

 ها را برافروزند.       برخورد تمدن ها  اسالم هراسی وشعله
 

 . تهدیدات، مسائل و مشکالت9-7

لیه عیدات تدوین برنامه سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایران بدون شناخت مسائل و تهد

   استآید شر  متگصرچه در ادامه میپذیر نیست. آنایران در منطقه و جهان امکان

 روست. ها روبهجی ایران با آندربارن مسائل و تهدیداتی که سیاست خار

 

 ها در غرب آسیا. منازعات و بحران9-7-1

 ی بحرانا  و تروریسگا ، منطقهسازندن برون منطقهغرب آسیا امروز در اثر مداخالت غیر

 ها  این منطقه رابار، مذاه  و قومیتها  مرگکند. هویتعظیمی را تجربه می

نظرانه از ها  تنگاند. امروزن برداشتبدیل کردنا  برا  منازعات درازمدت تدسگمایه

ها  وسیعی از این ها  موجود را در بتش«ملت-دولت»قومیت یا ملیت ساخگار مذه ، 

دن کشان گسگرن جلرافیایی که روزگار  که قل  حوزن تمدن اسالمی بود، به چالش جد 

 است.

، جنبشی ضداسگبداد  و دقیق مقام معظم رهبر  بهار منطقه که در آغاز خود به تعبیر
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جنگ خانگی و برادرکشی میان »ها  موردحمایت امریکا بود، اینق بدل به دیکگاتور ضد

شدن است. در پیامد این منازعات، وضعیت مردم در عراق، سوریه، افلانسگان، « مسلمانان

ها  امنیگی، معیشگی، لیبی و گسگرن وسیعی از منطقه، در تمامی شاخص ،یمن، بحرین

انداز گرفگه و چشم محیطی و فرهنگی در معرض تهدید قراری، حقوق بشر ، زیستغذای

 وتار کردن است.ا  را تیرنیق توسعه مگوازن و پایدار منطقه

م شدن و رژیا ، اکنون به محاق سپردنها  منطقهمسوله فلسطین درنگیجه این نزاع

تت کردن انگقال پایگاجراییساز  اشلالگر  و حگی صهیونیسگی فرصگی تازن برا  عاد 

ریان جهراسی او در صهیونیسم که پروژن ایران .جعلی خود به قدس شری  یافگه است

ا کوشد شکست خود را  و برجام درهم شکست و فروریتت، اکنون میمذاکرات هسگه

ها  کوشند بحرانمثابه شکست جهان عرب جلون دهد و برخی کشورها  منطقه میبه

 جان  ایران فرافکنی کنند.بهداخلی خود را 

ها  بستا بناعگماد  میان کشورها  منطقه، عمالً مسیرها  دیپلماتیق ببا افزایش بی

 شانه برخی ازبهها  تروریسگی شانهنگیجه این توق ، گرون پیاپی مواجه شدن و در

ه نطقها  اقگصاد ، اجگماعی و فرهنگی مطل ، ارزشمندترین زیرساختها  فرصتدولت

ر األخص دها نفر دیگر بکنند. کشگار صدها هزار و آوارگی میلیونرا تهدید به نابود  می

ها  رزمینسها  منطقه را در ادارن امنیت و ثبات در یمن، عراق و سوریه، حیثیت دولت

ن در ها  فروماندمجاور به سترن گرفگه است. اسگمرار این روند ویرانگر و کثرت دولت

دم دهد و در صورت عمدت را پیرامون ایران آرایش میسگقیم و میانمنطقه، تهدید  م

ها  اقگصاد  ها و هزینهآمدن بر متاطرات بعد  مسگلزم صر  دههتوق  آن، غال 

 تر است.   مرات  سنگینبه

 

 
 ای ایران. تنش در روابط منطقه9-7-2

ها  گذشگه با برخی همسایگان خود از جمله عربسگان روابط جمهور  اسالمی ایران در مان
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سعود  دسگتوش تأثیرپذیر  جد  از روند تحوات در بحران سوریه و تا حدود  عراق 

رسد رژیم صهیونیسگی بیشگرین بهرن را از وضعیت موجود در و یمن شدن است. به نظر می

برد. عربسگان در حال حاضر ها  اسالمی تأثیرگذار در منطقه میروابط ایران با دیگر کشور

گر  خود در کشورها  متگل  برا  با همراهی اسرائیل از همه توان مالی، سیاسی و ابی

ترین کند و امروز یکی از مهمدادن ایران اسگفادن میجلونهراسی و تهدیدترویج فضا  ایران

مدیریت روابط با همسایگان جنوبی به ویژن سیاست خارجی کشور، موضوع  ها چالش

 عربسگان سعود  است.

و اولین هد ، کاهش سطح تنش و جلوگیر  از هرگونه درگیر  احگمالی میان د

برد -ددل برمکشور است و در مراحل بعد  باید وارد فاز اعگمادساز  و مشارکت بر اساس 

گرایانه  دل واقمز یق و با اسگفادن ا شد. در این زمینه باید با اتکا به نظرات دقیق کارشناسی

رگونه د از هن بایو عملیاتی به توافق و موازنه با عربسگان دست یافت. جمهور  اسالمی ایرا

د ود شوسیاسگی که موج  اجماع بیشگر میان اعضا  شورا  همکار  خلیج فارس علیه خ

فارس  کشورها  خلیجتق پرهیز نماید. اسگراتژ  ایران باید بر همکار  و مذاکرن با تق

 تقویت مزمانهقرار گرفگه و از مواجهه با شورا  همکار  به عنوان یق کل اجگناب گردد. 

ین سلم امها  سیاسی و اقگصاد  با ترکیه ضرور  است. ارتباطات دیپلماتیق و همکار 

است ها  بزرگ بدون طراحی و اعمال سیزدایی با قدرتاست که برجام و سیاست تنش

دیریت من رو ا  به نگیجه مطلوب نتواهد رسید. از ایهمگرایانه در سطح منطقه سازندن و

 آید. می ا  نیاز فور  برا  سیاست خارجی کشور به شماربحران جار  در روابط منطقه

 

 . تصویر ایران در افکار عمومی9-7-3

ا  غربی و عربی، ها تبلیلات ضدایرانی و ضدشیعی در رسانهتصویر ایران در نگیجه سال

و  مگناس  با شأن و جایگان جمهور  اسالمی ایران نیستمگأسفانه در افکار عمومی جهان 

ها  ابعاد این موضوع در سطح جهان اسالم و کشورها  مسلمان نیز مشهود هست. گشایش

هراسی را ا  بسیار  از اهدا  پروژن ایرانتوافق هسگههرچند اخیر در دیپلماسی کشور و 
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چنان تصویر ایران در افکار عمومی به عنوان کشور  که در آن هم ،رجام گذاشگه استناف

شود. توجه به این نکگه ضرور  گذار  وجود دارد شناخگه میتهدیدهایی برا  سرمایه

است که تصویر کنونی ایران در افکار عمومی از کشورها  غربی گرفگه تا جهان اسالم و 

ریز  دشمنان ایران ها برنامهها و بلکه دههنیامدن و نگیجه سالشبه به وجود دنیا  عرب، یق

ها  غلط در کشور بودن است. رف  این تصویر از یق سو و برخی رفگارها و سیاست

ها  دقیق و کارشناسانه در پذیر نبودن و نیازمند اتتاذ سیاستمتدوش نیز به سرعت امکان

ا  طوانی است. اجماع نظر در داخل و هها در طول سالدیپلماسی عمومی و تداوم آن

اقدام مرثر در حوزن دیپلماسی عمومی در قال  یق برنامه یکپارچه و منسجم در سطح 

 ها  متگل  نظام برا  ترمیم چهرن ایران در جهان ضرور  است. دسگگان

  

 . عدم اتصال به شبکه تجارت جهانی9-7-4

ر رخورداانی بمناس  با نظام اقگصاد جه اقگصاد ایران در طول چهار دهه گذشگه از پیوند

و  ها  متگل  علیه کشورمان از سنبودن است. وقوع جنگ تحمیلی و اعمال تحریم

ها  رغم ظرفیتها  غربی به ویژن ایاات مگحدن باعث شد تا اقگصاد ایران علیقدرت

 ا  جدا و غیرمگصل به تجارت جهانی تبدیل شود.فراوان بالقون به جزیرن

سازد. اکثریت پذیر میها آسی   تجار  ایران، اقگصاد کشور را در برابر تحریمانزوا

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 

است. ایران به عنوان تنها قدرت اقگصاد  مگوسط همچنان الملل برعهدن گرفگه اقگصاد بین

طوانی و  سازمان فاصله دارد و باید روندها  طوانی با عضویت کامل در این سال

منظور طی نماید. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی  رسیدن به ایندشوار  را برا  

برا   مهم و حیاتیفور  و   بلکه نیاز ؛دیگر موضوعی برا  مطالعه و تأمل و بررسی نیست

بودن است و از دل تعامل با «گرابرون»کشور است. یکی از اصول مهم اقگصاد مقاومگی 

به « زاییدرون»ها  خارجی و کس  بازارها  جدید است که اقگصاد جهانی، جذب سرمایه
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 شود. عنوان هد  اصلی اقگصاد مقاومگی محقق می

 

 زیستی منطقههای محیط. بحران9-7-5

 این. دیدن و تتری  شدن استمحیط زیست در سرتاسر منطقه خاورمیانه به شدت آسی 

شدن هوا و زیسگی از تلییرات اقلیم و گرماکنون با مشکالت زیاد محیطهم منطقه

ی ها  نفگآلودگی ،شدن زمین و کمبود شدید مناب  آب گرفگه تا بحران ریزگردهاخشق

  و ها  کشاورز  و مراتزمین درها جنگ حاصل از ها  متربآلودگیو نیز دریایی 

 تهدید جهان رفگن مناب  تولید غذا مواجه است که حیات بشر  را در این منطقه ازدستاز

 کند.می

یث حدرک این مسأله که ما هم اکنون در شرایط کامالً اضطرار  و خطرناک از 

 ذاران ارشد امر  ضرور  است. بحرانگبرا  سیاست ،ایمزیست قرار گرفگهمحیط

ران ین بحازیسگی تهدید  علیه موجودیت همه کشورها  منطقه است و همه در برابر محیط

که  هایی استترین مثالپذیر هسگیم. موضوع ریزگردها یکی از روشنبه یق اندازن آسی 

مال شیا  سگانها  عراق، عربدهد غبار  که صدها کیلومگر دورتر در دل بیاباننشان می

ن ز ایرااسیعی وخیزد به طور مسگقیم سالمت انسان ها را در بتش ها  آفریقا از زمین برمی

ر دها  کشاورز  ها  غربی تا قل  پایگتت در معرض خطر قرار دادن و زمیناز اسگان

 ابود نها  تولید غذا در ایران را به ترین قط زاگرس غربی به عنوان یکی از مهم

 رانیانرا  ایهامون هم به همان اندازن که ب ةشدن دریاچه ارومیه و دریاچ. خشقکشاندمی

 ت.نصی  نتواهد گذاشکشورها  همسایه را از اثرات مترب خود بی ،انگیز استغم

ین ابعاد اا  برا  کنگرل زیسگی در سطح منطقهما هم اکنون به دیپلماسی فعال محیط

ق دهه زیست تا یسیاست بر محیط دادنبرتر بحران نیازمندیم. غفلت از این مهم و ادامه 

و ها  جد  روبرآیندن حیات انسانی در سراسر این منطقه را با مشکالت و محدودیت

 خواهد کرد. 
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 ن تروریسم و ناامنی در محیط پیرامونی. بحرا9-7-6

تا  گرفگه کسگانکشور ما در سرتاسر محیط پیرامونی خود از آسیا  مرکز  و افلانسگان و پا

نطقه ست. ماگرایی و تروریسم قرار گرفگه خلیج فارس و عراق در معرض رشد تهدید افراط

 هان راجها در ها و نزاعآمیز و جنگ خاورمیانه در حال حاضر بااترین آمار رفگار خشونت

 گی دررغم امنیت مطلوب در درون مرزها  کشور، زندبه خود اخگصاص دادن است. علی

 نایمواجهه با  چنین محیط مگشنج و ناآرامی کشور ما را در نزدیکی بحران قرار دادن است.

ی نونقا ها بحران نیازمند دیپلماسی هوشمندانه و چندبعد  است. روابط کشور با دولت

گ ها  بزرهمسایه باید تقویت شود و از سو  دیگر رایزنی با قدرت کشورها مسگقر و 

رور  کنند ضا  که اجرم نقش مرثر  در تعیین نظم آیندن این منطقه باز  میفرامنطقه

 رزن باتا حداقل میزان تأثیرات مترب آنان بر وضعیت منطقه کاهش یابد. مبا ،است

دید را پ مکار  ایران با بسیار  دیگر از کشورها  جهانتروریسم وجه مشگرکی برا  ه

ویت ا  تقتوان از این امر برآوردن و بنابراین در راسگا  تبدیل تهدید به فرصت می

 روریسمبا ت همکار  و افزایش اعگماد با کشورها  متگل  در قال  گفگمان مشگرک مبارزن

 بهرن جست. 

 

 طقه و جهان. احیاء جایگاه سیاسی ایران در من9-7-7

  شدن جانبه، سبها  همها  ایران و نیز اعمال تحریمها تبلیلات منفی بر سر برنامه هسگهسال

 ه قدرتد و با  به خوبی شناسایی نشوالملل و منطقهاست نقش سازندن ایران در نظام بین

 رگ وها  بزتالمللی تبدیل نگردد. این در حالی است که همه قدرنرم ایران در عرصه بین

شکالت ل و ما  به خوبی واقفند که بدون مشارکت ایران هی  یق از مسائبازیگران منطقه

 در منطقه به ران حل نهایی نتواهد رسید.

شود که موقعیت جلرافیایی و اهمیت ژئوپولگیق و ژئواسگراتژیق ایران مان  از آن می

و انسانی در معادات  بگوان این کشور را با چنین وسعت و قدرتی از حیث مناب  طبیعی

لیکن به همان اندازن که سیاست  ؛الملل نادیدن گرفت یا منزو  ساختمنطقه و نظام بین
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ساز  ایران از سو  بازیگران بیرونی غیرمنطقی و محکوم به شکست است، هر نوع منزو 

ست. الملل در داخل کشور نیز اشگبان و خطایی راهبرد  اگرایش به انزواگرایی از محیط بین

درسگی با بسیار  از قواعد تواند این پیام روشن را به جهان بدهد که هر چند بهایران می

تالش خود را برا   ،داندرا ناعادانه میالملل متال  است و آنکنونی حاکم بر نظام بین

بهبود و اصال  سیسگم از درون آن و از طریق مشارکت سازندن و مرثر در فرایندها  آن 

پذیر و اهل تعامل بودن و تواند نشان دهد کشور  مسوولیتاهد کرد. ایران میدنبال خو

خواهان مشارکت و همکار  با همه کشورها  جهان بر پایه احگرام مگقابل است و فرصت 

 هر گونه سوءاسگفادن را از دشمنان خود بگیرد. 

 

 های بزرگ. الگوی تعامل با قدرت9-7-8

جه ن مواآا  و حگی جهانی با نوان بازیگر مهم منطقهچالش مهم دیگر  که ایران به ع

ماد ها  بزرگ است. انقالب اسالمی نبودن الگو  تعامل آن با قدرتاست، نامشتص

رود و یمها  بزرگ به شمار طلبی ملت ایران در برابر زورگویی و نفوذ قدرتاسگقالل

ر نظر اید داما ب ؛شدن استها  زیاد  پرداخت ها  گذشگه هزینهبرا  این مقاومت در دهه

ا بابهگی ی  مشالملل همزمان مگحمل تلییرات فراوانی شدن است و دیگر هداشت که نظام بین

رد. ه نداقطبی آمریکا در دو دهه گذشگدورن جنگ سرد و نیز دورن برتر  بالمنازع تق

واهد نتور طلبی انحصار  این کشها  آیندن جهان دیگر ایاات مگحدن و سلطهمسأله دهه

گر ف  بیشر مناسها  بزرگ بر ا  از قدرتبلکه میدانی از رقابت تنگاتنگ میان مجموعه ؛بود

تر  سگردنگشکل خواهد گرفت. جمهور  اسالمی ایران باید تالش نماید تا میدان مانور 

 ن برا ن آناها  بزرگ از طریق امکان رقابت میاا  میان قدرتبرا  خود ایجاد و موازنه

 ایران برقرار نماید.  شراکت و همکار  با

 

 . سهم ایران در اقتصاد و تجارت جهانی9-7-9

ها  آیندن، تثبیت ها  سیاست خارجی ایران در دههها و فرصتترین چالشیکی از مهم
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سهم ایران در نظام اقگصاد و تجارت جهانی است. ایران به عنوان کشور  که از نظر مناب  

در حال حاضر سهمی  ،گیرداقگصاد جهانی قرار می طبیعی و درآمدها  مالی در ردن هفدهم

درصد در تجارت جهانی دارد و این بسیار نامطلوب است. ایران تا زمانی که  0.2کمگر از 

ها  سیاسی و اقگصاد  در برابر انواع دشمنی ،سهم خود را در تجارت جهانی افزایش ندهد

گسگرش سهم ایران در بازار  پذیر خواهد بود.ا  آسی ها  بزرگ و رقبا  منطقهقدرت

گذار  ایران در گذار  مسگقیم خارجی در ایران و سرمایهسرمایه -گذار  جهانی سرمایه

راهکار  برا  ارتقا  امنیت جمهور  اسالمی ایران از مسیرها   –کشورها  دیگر 

 اقگصاد  و تجار  است. 

 

 انداز مش. اهداف و چ9-8

را  وان آنرهبر معظم انقالب اسالمی، شایسگگی و تدولت دوازدهم تحت رهبر  داهیانه 

ق یافگه سواملدارد که سیاست خارجی خود را در راسگا  آیندن ایران و انقالب و نظام تک

گذر، ین رهگفگه را با بسیج ارادن و وحدت ملی پشت سر بگذارد. در ادهد و مسائل پیش

 هد شد.ن در بندها  ذیل دنبال خواشدانداز ترسیماهدا  و چشم
تنظیم سازندن »تأمین و تداوم دسگاوردها  سیاست خارجی مسگلزم آغاز دورانی تازن از  .1

است و این « الملل، ارتقا  جایگان کشور و حضور مرثر در منطقه و جهانروابط بین

پذیر  عقالنی، هشیار  مسوولیت»ا  باید مگکی بر مفاهیم ویژن در بعد منطقهمهم به

پیگیر  شود. جمهور  اسالمی ایران در راسگا  تحقق « دلیرانه افزا و پیشگامیعزت

خود، با « سیاست نوین دوران تکامل و فرهیتگگی»ها  ناشی از رویکرد و مسوولیت

گرفگن مناف  ملی، بیش از هر زمان انسانی و اسالمی انقالب و درنظرها  بر آرمانتکیه

کند و هان احساس مسوولیت میدیگر در برابر سرنوشت مشگرک انسانی در منطقه و ج

وفصل ها  منطقه و تالش برا  حلخواهد در جهت ارتقا  جایگان و شاخصمی

چنین جایگان و موقعیگی برآمدن باشد. و پیشگاز ها در سطح منطقه پیشگام ها و نزاعبحران
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ها  انقالب اسالمی و اصول مگرقی قانون اساسی جمهور  اسالمی ایران و از ارزش

 .با شأن و جایگان واا  مردم شری  ایران است مگناس 
ر گبلومانسجام و وحدت ملی، تحت رهنمودها  مقام معظم رهبر ، در توفیق برجام  .2

اکام و نکردن را هراسی و منزو شدن برا  ترویج ایرانها و بسگرها  فراهمشد و زمینه

ر دازن که تحله خوبی به مرحله رشد و تکامل بدرقه کرد. در این مرانقالب و نظام را به

ا  منطقه وانی آغاز ران پرفرازونشی  آن هسگیم، باید شاهد ارتقا  جایگان و تصویر جه

 وشرایط  هبودپذیر  و تعهد در رابطه با بایران و تأثیرگذار  مثبت و از سر مسوولیت

ر گادگی بایس رو، ضمن پاسداشت دسگاوردها  نظام وایجاد ثبات در منطقه باشیم. ازاین

برا   وریم ها  پیش رو توجه داسر مناف  ملی در برابر تهدیدها، هشیارانه به فرصت

ن را جها وها، سطح روابط با همسایگان و کشورها  منطقه بردار  مگناس  از آنبهرن

 ان تالشایر ایگان دیپلماتیق، فرهنگی، اجگماعی و اقگصاد ارتقا دهیم و برا  رشد ج

ر گقابل دز  مها  پیشنهاد  فعاانه در جهت اعگمادسامجدانه کنیم و با تدوین برنامه

ها  ها  اقگصاد ، دسگیابی به سازوکارها  همکار منطقه، افزایش سطح همکار 

را  بویژن تالش ایندن و بهها  فرسوفصل نزاعا  امنیگی، حلراهبرد  امنیگی منطقه

 نیم.کپیمان همچون سوریه و عراق حرکت ایجاد اسگقرار و امنیت در کشورها  هم
از  گیر ترین اهدا  جمهور  اسالمی ایران در دوران گذار جهانی، جلویکی از مهم .3

ست. فارس و آسیا  غربی اسلطه انحصار  یق کشور بر مناب  قدرت و ثروت خلیج

ر ها  خارجی دینش عمیقی به ما نسبت به متالفت با دخالت قدرتاین هد  عالی ب

ار  عطقه من»ا  و حمایت از تحقق ایدن این مناطق، ممانعت از گسگرش تسلیحات هسگه

ر بتشد. دو همچنین برپایی رژیم کنگرل تسلیحات مگعار  می «ا از تسلیحات هسگه

 منظور چیرگی بربه همین حال، جمهور  اسالمی ایران قصد ندارد تالشی را

 فارس یا هر منطقه دیگر  بکار ببندد. خلیج
دسگگان دیپلماسی ما موظ  است که کشورها  منطقه را به پذیرش این عقیدن هدایت  .4
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مثابه یق دشمن بلکه یق همسایه همکار در ارتقا  کند  که ایران اسالمی را نه به

ا  که در ایجاد امنیت و ثبات یهها  طبیعی بنگرند؛ همسارغم رقابتجایگان منطقه به

ازپیش مسوولیت فگن بیشگرعهدنمنطقه پیشگام است. از این دیدگان، مناف  ملی ما با به

کردن نقش سازندن کشور، با اعگمادساز  در سطح کشورها  منطقه، و آشکارتر

 ا ، اسگقرار بیشگر ثبات و امنیت در منطقه وها  فرا منطقهکاهش نقش و دخالت قدرت

راسگا ا  همها  اقگصاد  منطقهتر  برا  همکار سرانجام برقرار  شرایط مناس 

ا  این واقعیت است که سازندگی گیر  چنین شرایطی درک منطقهاست. ازمه شکل

-تنیدن اقگصاد ها  مذهبی و تمدنی و مناف  درهما  با چنین پیوسگگیو آبادانی منطقه

ا  محقق نتواهد رها  منطقه است و با نگان جزیرنسیاسی، نیازمند آبادانی همه کشو

شد و از منازعه و تحریم و فضا  تهدید و نگرانی در منطقه، تنها داان اسلحه و 

 .سوداگران اقگصاد  بهرن خواهند گرفت

  کشورها ود وزدایی و همکار  مگقابل نبگان تا به این اندازن نیازمند تنشمنطقه هی  .5

ست که یز  ااند. این همان چو سرنوشت منطقه خویش مرثر نبودنمنطقه در تعیین مسیر 

برابر و  گوییم. هرگز تا این اندازن همکار  سازندن،می« فرصت تاریتی»ما به آن 

ها تن واقعیا ایبراساس احگرام میان همه کشورها  خاورمیانه ازم و مرثر نبودن است. م

ها  مکار ه»ورها  منطقه نیز ایدن بینیم و تالش خواهیم کرد تا به سایر کشرا می

ها  هر شانبرا اسگوار « ا  حول توسعه و تبادل فرهنگی، تجار  و امنیت مشگرکمنطقه

 .رگیت ارائه دهیمانداز قابلدر چشم« ا  معگدل و مگعادلمنطقه»
 در چنین شرایطی در مقام لنگرگان صلح و ثبات منطقه، با تکیهایران جمهور  اسالمی  .6

تواند ها  نوین، میبه عرصه مثبت جم  حاصل با ت الگووار خود و تعمیم باز بر سرش

ها  خسگه از ها در منطقه، پیش رو  ملتها و نزاعرفت از بحرانراهی تازن برا  برون

ها  برادرکشی قرار دهد. فرایند اعگمادساز  جهانی که موج  تنش و منازعه و جنگ

ا  متال  برجام در جهان غرب گردید اکنون هانزوا  جنگ افروزان و صهیونیست
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 ا  تبدیل شود.ساز  منطقهحرکه صلحتواند به نیرو  ممی

ش و ز تنداند که فضا  منطقه را اجمهور  اسالمی ایران مصلحت خود را در این می .7

ه به ادقانو در این راسگا دست دوسگی ص، منازعه به آرامش و امنیت و صلح سوق دهد

 مردم و ا بهکند. }به فرمودن مقام معظم رهبر {، نظام مقه دراز میهمه کشورها  منط

از  روست که سرمایه بزرگ اعگماد و دوست داشگنورزد و ازاینملت خود عشق می

ط  لبه  نهیم و با اتکا سو  مردم و ملت را داراست. این موهبت الهی را قدر می

ا  ا برمتواند در عزم راسخ داریم که دشمن نمیخداوند و این سرمایه عظیم ایمان

قویت ا  ما بر تا  امن و باثبات خللی وارد کند. سیاست خارجی منطقهایجاد منطقه

انه ضور فعاو ح ارتباطات با کشورها  منطقه همران با جل  اعگماد مگقابل، ایجاد پیوند

 ع باساز  و تقویت مسیرها و کریدورها  ارتباطی مگنودر اقگصاد منطقه، فعال

أکید تطقه گذار  مشگرک و مگقابل در منمسایگان، افزایش مبادات تجار  و سرمایهه

اد  ها  اقگصدارد. این سیاست به افزایش توان تولید  در داخل و تقویت زیرساخت

اد ها  اقگصمنجر شدن و ایجاد یق منطقه امن و باثبات، در راسگا  تقویت بنیان

ا در رونی یوند ناگسسگنی با اقگصادها  پیرامساز  و پمقاومگی کشور از طریق شبکه

 .دهدسرلوحه خویش قرار می
ا تیرد گصورت بهینه به کار سیاست خارجی خود را به باید جمهور  اسالمی ایران، .8

را با همکار  کشورها  منطقه و  «راهبرد جامع ارتقای امنیت و اقتصاد منطقه»

 ز ایناطراحی و عملیاتی کند و گیر  از دیپلماسی رسمی و عمومی و فرهنگی بهرن

ین اساند. ر  رها  داخلی یاراهبرد به شکوفایی اقگصاد رو به رشد و مگکی به توانمند 

ت و یافگه اساملآیندن کشور ما و انقالب و نظام بالغ و تکبرنامه، در خدمت دوران روبه

گام پیش» نقش این پاسخ به نیاز بزرگ این دروان انگقالی در منطقه را در قال  تعری 

 د.دهارائه می« تربرای ایجاد منطقه قوی
 دارد که ها  مگعدد سازوکارها و ظرفیت به اسگفادن از بایدجمهور  اسالمی ایران،  .9
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تواند کشورها  عمدن و بسیار مرثر منطقه را برا  ها میساز  آنکه با فعال بپردازد

ساز که خیروبرکت همه  همکار  و مشارکت در طراحی و اجرا  این برنامه تحول

 .و مشارکت دهد ندکمنطقه را دربردارد، جذب 
ها  هوازنگیر  جهان پساغربی و نیز تلییر مبا توجه به تحوات جهانی و آغاز شکل .10

 بر تداوم سیاستا  بازخوانی و بازساز  دیپلماسی عمومی کشور با تکیهمنطقه

و  سائلوول نظام در برابر مهراسی، ارائه تصویر سازندن و مسپیشگیر  از ایران

ایگان ا  جها  گفگمانی و ادبیات تولید  برا  ارتقا ، تقویت جنبهها  منطقهبحران

 الگویی جمهور  اسالمی ایران با همت مضاع  ادامه خواهد  داشت.

  و شیارتحقق اجماع و عملکرد هماهنگ در حوزن سیاست خارجی با تأکید بر لزوم ه .11

ست که ناپذیر ارو امر  اجگناب ها  پیشبر تهدیدها و نیز فرصتزمان در برادلیر  هم

ها  جایگزین حلمسگلزم ارتقا  قدرت تشتیص و کارشناسی مبگنی بر تدوین ران

برا   ار ها  بایسگهها  ناتمام و فعالیتخواهد بود. دولت آتی باید قادر باشد، گام

مل و اجگناب از خطرات محگرو و  ها  تاریتی پیشبردار  حداکثر  از فرصتبهرن

 .زدق ساایسگادگی بر مناف  ملی و میهنی با هشیار  و اقگدار و کارآزمودگی محق
 

 . راهبردها و الزامات9-9

المللی ا  و بینها  فوق مسگلزم تثبیت بیشگر موقعیت منطقهدسگیابی به اهدا  و ضرورت

 جمهور  اسالمی ایران است و در این مقط :

 ،المللی آنبرجام و جلوگیر  از تتری  بینحفظ و اجرا   .1

از  ها و برخوردها  متگل جلوگیر  از افگادن در دام تحریق ایران به جنگ .2

  ،دار  راهبرد گرفگن خویشگنطریق درپیش

 خواهیم شرایط این در. بود خواهد خارجی روابط در دوازدهم دولت ها اولویت صدر در

 :کنیم مساعد ذیل مقاصد به را المللیبین محیط توانست،
ها  برجام برا  گسگرش تعامالت کشور و بسگن ها و ظرفیتاسگفادن از فرصت .1



 برنامه دولت دوازدهم
 

242 
 

 برنامه دولت تدبیر و امید 242 242

  ؛مسیرها  سوءاسگفادن و نفوذ کشورها در مسائل داخلی جمهور  اسالمی ایران

د قگصاها  پسابرجامی در جهت تحقق برنامه اها و پگانسیلگیر  از ظرفیتبهرن .2

ها  اقگصاد  و همچنین باابردن از تکانه ساز  کشورمقاومگی و مصون

 ؛هابازدارندگی کشور در این حوزن
ران شدن از ایران در دوها  اقگصاد  و تجار  تتلیهتالش جهت جبران ظرفیت  3

 ...؛وایی ونقل، خطوط انگقال انرژ ، مسیرها  هومانند کریدورها  حمل ،هاتحریم
ی به کاف د  زائد و آرامش و تمرکزفراغت از مقابله با فشارها  سیاسی و اقگصا .4

هراسی ا  با همسایگان و تضعی  ایرانمقصود پیگیر  دیپلماسی مسگقل منطقه

  .منزله مانعی برا  پیشبرد اهدا به
 قه ازا ، بازگرداندن ثبات به منطهد  نتست دولت دوازدهم در دیپلماسی منطقه

حال، ها  مسگقر و درعینلتطریق ایفا  نقش فعال در اسگقرار صلح و حمایت از دو

گر  طیکردن رشد خشونت و افرامنظور مگوق حمایت از اصالحات سیاسی و اجگماعی به

 از:  است گام ما عبارتبهاست. بر این اساس راهبرد گام
 نو وها  دیپلماتیق در ژتأکید بر ادامه مذاکرات سیاسی در چارچوب پیشرفت .1

 ؛آسگانه پیرامون خاتمه جنگ سوریه

ه از قه کدادن به آن دسگه از کشورها  منطآغاز مذاکرات فشردن به هد  اطمینان .2

ی ها  واها  و نیات جمهور  اسالمی ایران به نگرانیخوردن تعادل منطقهبرهم

 ؛اندگرفگار آمدن
  ؛دادن به جنگ یمنبررسی همه احگماات ممکن دربارن پایان .3
دن کشورها  فروپاشیدن و بازگردانالمللی در بازساز  حمایت و توافق بین .4

 ؛زدنها  انسان دوسگانه به ساکنان مناطق جنگآوارگان و همچنین کمق

 ؛فارس و غرب آسیاا  با همسایگان در خلیجگوها  منطقهوایجاد مجم  گفت .5
ا  مبگنی بر تضمین مناف  ها  منطقهها  منطقه به ایجاد نهادها و رژیمترغی  دولت .6
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جمله در کنگرل تسلیحات، فضا  سایبر ،  بتش ازا اطمینانهمشگرک و توافق

اساس نی و مبارزن مشگرک با تروریسم برزیست، امنیت انساحفاظت از محیط

 ؛تعری  واحد
در  ها  تدریجی دو یا چندجانبه اقگصاد بسگرساز  برا  همکار  و همگرایی .7

 ؛ها  انرژ ، تجارت و ترانزیت کاازمینه

رس ها در دسگیم که هرچند اهدا  و راهبردها  وصول به آنما اعگقاد راسخ دار .8

نیگی، ز امها  کشور اعم ابدون اجماع ملی و حمایت همه نهادها و دسگگان هسگند،

اد یها اعصار  را به ملت ی. حافظه تاریتندحصول نیسگقضایی و نظامی قابل

 ت وگعمراآورد که وظیفه سیاست خارجی حمایت از دسگاوردها  نظامی در مسمی

 وابططل  بود. اکنون در دورانی که رها  توسعهها  اقگصاد  ملتیا سوداگر 

گی و کردن و با پیچید ها  دموکراتیق پیوند ناگسسگنی پیداسیاست خارجی با

ها  پیشین اعگبار خود را گریبان است، رویهبهشمار  دستها  بیحساسیت

ه حل بدر قا گی که تنها به میزان اندکیها  نظامی و امنیاند. رهیافتدادنازدست

رجی تر در سیاست خاها  کالنباید تابعی از اسگراتژ  ا  مشکالت است،ریشه

شدن به ئلبنابراین، نا ؛دهندتر  را پیشنهاد میکشور باشند که ابزارها  مگنوع

گی ماهنپیچیدن، نیازمند تقویت هاهدا  جمهور  اسالمی ایران در دنیایی درهم

اخه ها  اجرایی در حوزن سیاست خارجی با محوریت دولت و زیرشن دسگگانمیا

لی، ماجرایی آن، وزارت امور خارجه است. در صورت تحقق این همت و انسجام 

ا  دنآین وسو  کس  جایگاهی رفی  و برازندن ها  بلند ملت ایران بهبرداشگن گام

 د. تر برا  کشور، منطقه و جهان دشوار نتواهد بوروشن

 

 های سیاست خارجی. برنامه9-10

اندازها، و شدن دربارن مسائل و تهدیدات، اهدا  و چشمها  ارائهعط  به تحلیل
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ها  زیر در دولت راهبردها  شایسگه سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایران، برنامه

برنامه »و « مدتبرنامه کوتان»ها در دو بتش دوازدهم پیگیر  خواهد شد. این برنامه

 شود. تدوین شدن و اجرا می« مدتمیان
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 مدتهای کوتاه. برنامه9-10-1

 شر  زیر است.شدن به مدت درنظرگرفگهها  کوتانبرنامه

x ها  بین المللیکارگیر  دیپلماسی فعال در عرصه جهانی و حضور در عرصهبه 

 ؛جهت تبیین مواض  اصولی ایران

x ؛انه ایرزدایی و تهدیدزدایی با هد  تلییر فضا  امنیگی جهانی علیتداوم تنش 

x ؛نها علیه ایراها  بزرگ و جلوگیر  از اجماع آنایجاد شکا  در مواض  قدرت 

x آمریکایی برا  ایجاد اجماع -ساز  اقدامات صهیونیسگیش جهت خنثیتال

 ؛مانالمللی علیه کشوربین

x ؛اقگصاد  با اروپا-تقویت روابط سیاسی  

x ؛ها  مشگرک میان ایران و اروپارف  نگرانی 

x  زدن که منجر به ها  شگابگیر اجگناب از تصمیمات و حرکات و موض

 ؛لی شودالملها  بینها و حساسیتواکنش

x  مناف اقگصاد  با روسیه و چین در چارچوب-ها  سیاسیتداوم و تقویت همکار  

 ؛کشور

x  ین عمدیریت روابط و تالش برا  کاهش تنش در روابط با ایاات مگحدن در

 ؛پایه دولت جدید این کشورقاطعیت و عدم انفعال در برابر تهدیدات بی

x گیر  ائگال  کلندن از شنش نا  عرب منطقه و ماننورهنشنزدایی با کشنننت

 ؛رژیم صهیونیسگی-عربی

x ؛تقویت مناسبات اقگصاد  و فرهنگی با آسیا  مرکز  و قفقاز 

x ؛جانبه روابط با هندتوسعه همه 

x ی در گرایی و اخگالفات مذهبگرایی، فرقها  برا  مهار افراطهمکار  منطقه

 ؛ساز منطقه و تالش مرثر برا  صلح

x زیسگی به ویژن ریزگردها و ها  محیطپیگیر  ویژن مشکالت و بحران

 ها  آب و خاک در روابط با همسایگان. آلودگی
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 مدتهای میان. برنامه9-10-2

 شدن برا  سیاست خارجی به شر  زیر است. مدت در نظر گرفگهها  میانبرنامه

x ن درو د  و فرهنگیگسگرش همکار  دوجانبه و چندجانبه سیاسی، امنیگی، اقگصا

 ؛ا و فرامنطقه

x زیسگی در ها  محیطا  برا  حل بحرانا  و فرامنطقهایجاد سازوکارها  منطقه

 ؛محیط پیرامونی کشور

x ؛ها  متگل  روابط دوجانبهگرفگن ابگکار عمل از آمریکا در حوزن 

x ها  ساز  آمریکا و تبدیل آن به تواناییها  خصومتکاسگن تدریجی ظرفیت

 ؛یاثبات

x ن با تالش در جهت مذاکرات سازندن با اروپا در موضوعات حقوق بشر، مبارز

 ؛قاچاق مواد متدر و نیز مسأله مهاجران

x ؛گصاد بط اقجانبه روابط با اروپا به ویژن رواحذ  تدریجی موان  و بازساز  همه 

x ؛ها  جدید و نوظهورتقویت روابط با قدرت 

x ؛با روسیه، چین و هندساز  روابط جانبهکردن و همهدوسویه 

x ا بوابط ایجاد پیوندها  اقگصاد  و امنیگی پایدار دوجانبه و چندجانبه در ر

 ؛همسایگان

x نیز  ارس وفا ، به ویژن ترتیبات امنیت و همکار  در خلیج ایجاد نهادها  منطقه

 ؛ها  خزرسازمان همکار 

x   ف  یانه از مناگرااساس درک واق اسگقرار رژیم حقوقی دریا  خزر برتالش برا

 ؛یاین درنف  در عین تثبیت حقوق قانونی و تاریتی ایران در اهمه کشورها  ذ 

x ار ها  کشور به افکتقویت دیپلماسی عمومی با هد  امکان معرفی بهگر واقعیت

 ؛عمومی جهان

x  توسعه و رونق بتش گردشگر  و ارتقاء آمار سالیانه ورود گردشگران به کشور
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 ؛(تفریحی، فرهنگی، مذهبی و پزشکی)اعم از گردشگر  

x ی، جنوب و تالش برا  بازساز  و توسعه ناوگان هوای-تکمیل کریدور شمال

 ؛ریلی، جادن ا  و کشگیرانی کشور

x ایر ا  با ستوسعه دیپلماسی علمی میان نهادها  دانشگاهی، پژوهشی و اندیشکدن

 ا .المللی و منطقهکشورها در خدمت اهدا  مشگرک بین
 

 های بلندمدت. برنامه9-10-3

 شدن برا  سیاست خارجی به شر  زیر است. گرفگهها  بلندمدت درنظربرنامه

x ش طراحی سند دکگرین ملی سیاست خارجی از طریق اتکا بر عقل جمعی و تال

 ؛ساز  ملیبرا  اجماع

x گذار  خارجی و احیا  جایگان راهبر  وزارت امور خارجه در فرایند سیاست

 ؛هاکار ارجی و جلوگیر  از تشگت مواض  و مواز اجرا  سیاست خ

x ساز  آن ارتقا  ظرفیت ساخگار  و کارکرد  دسگگان سیاست خارجی و آمادن

 ؛ها  سیاست خارجی در شرایط موجودبرا  تعامل با چالش

x الی هدا  عبرد اها  ملی در پیشالمللی چهرناسگفادن از ظرفیت، قابلیت و اعگبار بین

  ؛سیاست خارجی

x ل   فعاتحقق کامل سیاست خارجی اقگصادمحور از طریق اعمال دیپلماسی اقگصاد

 ؛دگذار ، فناور  و دانش خارجی و گشودن بازارها  جدیبرا  جذب سرمایه

x د  ها  اقگصایافگه به همکار تبدیل تدریجی مناسبات تجار  با کشورها  توسعه

 ؛پیوند  اقگصاد  و صنعگیبلندمدت و تعمیق هم

x م و دودیت، تسهیل و توسعه دسگرسی ایران به بازارها  سرمایه، علرف  مح

 ؛ها  نوینفناور 

x تولید و  منیت،اتتاذ دیپلماسی مرثر انرژ  با هد  ارتقا  نقش مدیریگی ایران در ا

 ؛انگقال انرژ 
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x  ایه وکنندن انرژ  و برخوردار از سرمکس  اتحاد راهبرد  با کشورها  مصر 

 ؛دسگی نفت و گازها  باادسگی و پایینفناور  مشارکت در طر 

x در  ها  نفت ایرانگذار  در ساخت تأسیسات پاایشگاهی منطبق با ویژگیسرمایه

 ؛کشورها  هد 

x ها  ها  در زمینشدن به قط  منطقهها  ویژن ایران برا  تبدیلاسگفادن از ظرفیت

 ؛ونقل کاا، انگقال انرژ  و انگقال اطالعاتترانزیت و حمل

x ید بر ا تأکهمکار  راهبرد  در حوزن صنای  با کشورها  دارا  فناور  پیشرفگه ب

 ؛ارتقاء کیفیت زندگی بشر  و امنیت مشگرک

x المللی در ا  تحقیق و توسعه فناور  و نوآور  مشگرک بینمیزبانی منطقه

 ؛ا ها  راهبرد  انرژ ، فناور  پیشرفگه هوافضا و هسگهحوزن

x یم اینان مققدرتمند و مگتاصم و اسگفادن از ظرفیت ایرانی ساز  در کشورها ابی 

 .کشورها در این جهت
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 . مقدمه10-1

حیط میران در ادفاعی از الزامات حیات جمهور  اسالمی بازدارندگی امنیگی و ایجاد ثبات 

ود یط وجترین تهدیداتی که در این محپرتنش منطقه غرب آسیا و خاورمیانه است. مهم

 دارند به شر  زیر است. 

رب ثباتی در غیتحوات سیاسی ن امنیگی در مناطق پیرامونی، به ویژن بروز بحران و ب .1

راق، عکشورها  مگحد، همسو یا همسایه با ایران )سوریه، آسیا، به خصوص در 

 (؛بنان، یمن، افلانسگان و پاکسگانل

ز جمله اگل  تالش معاندان و بیگانگان برا  برانداز  و تلییر در نظام از طرق مت .2

 ؛شدنریز برنامهها  ازپیشایجاد فگنه

  ؛انی ایرجمهور  اسالما  تالش دشمنان برا  تضعی  قدرت، نفوذ و اعگبار منطقه .3

 وها گسگرش و سازماندهی تروریسم در منطقه و مگعاقباً افزایش ناآرامی .4

در  یرانادت جمهور  اسالمی افگادن مناف  و راهبردها  کالن و بلند ممتاطرنبه

 ؛منطقه

 ؛ش حجم و پیچیدگی تهدیدات سایبر افزای .5
ها به سمت یشرو  آنها  غربی عراق و پگسگرش حمله نیروها  داعش به اسگان .6

 ؛مرزها  شرقی آن کشور

ها  نهدن در ساماها  مورد اسگفاگسگردگی و تلییرات سری  و روزافزون فناور  .7

 ؛دفاعی و امنیگی

ها  از طر  قدرتزیاد تحریق کشورها  منطقه به خریدها  تسلیحاتی  .8

ها  ال س ت وا  و تبدیل  محیط پیرامونی کشور به انبارها  انبون تجهیزافرامنطقه

 پیشرفگه. 

ی فاعددر بتش  ،ها  قبلیها  دولترغم تالشعلی 1392دولت تدبیر و امید در سال 

 ود: واجه بمحفظ نظم و امنیت در کنار تهدیدات مورد اشارن با تنگناها  درونی زیر و 
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 ؛ها  صنای  دفاعیدم نوساز  ظرفیتها و عفرسودگی زیر ساخت .1

ک ها  بهداشگی، خوراک و پوشاحداقل نیازمند اثرات سوء تورم بر تأمین  .2

 ؛ان پایور و وظیفه نیروها  مسلحکارکن
 ؛ت، تسلیحات و ادوات نیروها  مسلحروزرسانی بتشی از تجهیزاهب عدم .3
اد افزار  مراقبت و انسدافزار  و نرمعدم تناس  امکانات و تجهیزات ستت .4

 ؛ودها و تهدیدات موجیی و حساسیتمرزها  کشور با توجه به گسگرن جلرافیا
 تیقاها  صنعگی و تحقیبردار  از ظرفیتها  بهرنضع  در سازوکارها و زمینه .5

  ؛ملی، مگناس  با نیازها  دفاعی

ن ر تأمیدادن دولت دناکارآمد جلون  وگسگرش ناامنی درکشور تالش دشمنان برا   .6

 ؛نظم و امنیت

 ؛ا وکالن شهرهااق  در محدودن شهرهها و صنای  نظامی ووجود پادگان .7

 ؛ها  توسعه کشورو امنیگی در طر  ضع  در اعمال مالحظات دفاعی .8
 ؛پدافند غیرعامل برا  مراکز حیاتیاعمال الزامات  ضع  در .9
ان، سلممت کشورها  ها  دفاعی امنیگی با اولویعدم انعقاد سند همکار  در حوزن .10

 ؛سوهمسایه و هم
ها  باطی و سامانهها  ارتشبکهتهدیدات امنیگی ناشی از وضعیت نامناس   .11

 ؛اطالعاتی کشور

  شورهاکی جمهور  اسالمی ایران در مقایسه با متارج دفاع بودن ترازنامطلبوب .12

ی اما ارقب یسگیونیصه میو رژ هیعربسگان در رتبه اول، ترکا  که به گونه ،منطقه

، اتتر از امارنن در جایگاهی پایینزدیق به هم در رتبه ها  بعد  قرار دارند و ایرا

 پاکسگان  و عراق قرار دارد.
 

 اهم اقدامات دولت یازدهم. 10-2

ها، ترین اقدام دولت تدبیر و امید در چهار سال گذشگه علی رغم همه محدودیتمهم
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ها  ا  و توسعه توان موشکی و فناور ها  دفاعی در تراز قدرت منطقهافزایش توانمند 

ها و تجهیزات عمدن دفاعی برترساز ظرفیت تولید و تأمین سال علمی و تحقیقاتی و افزایش 

ترین . برخی از مهمرثر و مگناس  با انواع تهدیدات بودن استبا قابلیت بازدارندگی م

 اقدامات به شر  زیر است. 

x زایش   کشور به منظور افاعگبارات مرتبط با توان موشکی و پدافند افزایش

 ؛ا منطقه دفاعی در تراز قدرتتوانمند  

x ؛1392-95ها  تقویت اعگبارات بنیه دفاعی نیروها  مسلح طی سال 

x امی از  انگظباتوجه به وظای  خطیر نیرو :توجه بودجه نیرو  انگظامیافزایش قابل 

ها  ت طر مرزبانی تا درون شهرها و روسگاها و تعدد وظای  این نیرو، اعگبارا

ها  ها  مرز ، پروژنها و هنگها  پاسگانناوگان خودرویی ناجا، پروژن

 السدرصد  در بودجه  100 ها از رشدها  انگظامی و احداث کالنگر پاسگان

 ها برخوردار شدند و این موضوع در قانون بودجه سال 1393 نسبت به 1394

 .نیز مدنظر قرار گرفگه است 1396و 1395

x  اتی ادها  عملیها  زیرساخگی وزارت دفاع در حوزن ساخت انواع پهپرشد طر

 ؛برا  نیروها  مسلح

x  تقویت ناوگان دریا  عمان ارتش جمهور  اسالمی ایران برا  حضور در

 ؛ها  آزادآب

x کی و خا یین خطوط مرزها  آبیبینی اعگبار بابت ساماندهی امور مرز  و تعپیش

 ؛کشور

x   با جوار مهتقویت بنیه دفاعی کشور به منظور اسگقرار نیروها  مسلح در مرزها

 ؛کشورها  ناامن منطقه

x ؛المللیمجام  بین توان مسگشار  نیروها  مسلح در ازم از ها حمایت 

x به منظور ( شاغلین و بازنشسگه) تأمین و پرداخت کسر  حقوق نیروها  مسلح
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حفظ و ارتقاء منزلت اجگماعی و معیشت کارکنان. در این راسگا، یکی از 

این بود که کسر  اعگبارات سال  1396 ها  اعگبارات بتش دفاع در سالویژگی

با اعگبارات مصوب آن سال جم  شد و سپز حاصل آن با ضریبی افزایش  95

از ابگدا، موضوع کسر  حقوق  1396یافت. به عبارت دیگر، در قانون بودجه سال 

 نیروها  مسلح در نظر گرفگه شدن است.

x شرایط مساعد کردنافزایش اعگبار طر  پاکساز  میادین مین به منظور فراهم 

 ؛وکار در مناطق مذکورندگی و کس ز

x السودجه تقویت بنیه دفاعی کشور در دریا با ایجاد ردی  اعگبار  در قانون ب 

 ؛کل کشور 1393

x علمی  ء سطحتقویت اعگبار مراکز علمی و دانشگاهی نیروها  مسلح به منظور ارتقا

 ؛ربطو تتصصی کارکنان ذ 

x ه بنطقه   بتش امنیگی با توجه به مالحظات امنیگی ماتقویت اعگبارات سرمایه

ر دیر  تکف ها  تروریسگی ومنظور حراست و حفاظت از نظام در مقابله با گرون

 ؛سطح منطقه و همسایگان

و  داخلی بااترین سطح فناور  برخوردار  ازحوزن دفاعی و امنیگی کشور با وجود 

نیگی  ها  دفاعی و امبومی دفاعی در سطح منطقه، عالون بر تأمین و پشگیبانی قابلیت

ا  ایفز نیها  حائز اهمیت دیگر  در سطح ملی بتش و پایدار در ارتقاء شاخصاطمینان

برد  ا  راههافزایش سطح اشگلال، توسعه فناور ند از: اها عبارتکند. این عرصهنقش می

نسانی کارگیر  نیرو  او مشگرک و پشگیبانی از صنعت ملی، ایجاد بسگر مناس  برا  به

نش و رز داها  نو و پیشرفگه )ممگتصص و نتبه کشور با توجه به حرکت در حوزن فناور 

  .اس ملیر مقیدها  دانش بنیان توان شرکت  فناور ( و ایفا  نقش مرثر در توسعه و ارتقا

 

 راهبردهای دفاعی دولت دوازدهم .10-3
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از  دفاع دولت دوازدهم برا  تقویت توان دفاعی کشور و باابردن سطح بازدارندگی و

 ها  زیر را اجرا خواهد کرد. کشور برنامه

x ر جود دامنیگی کارآمد مگناس  با شرایط و تهدیدها  مو-طراحی دکگرین دفاعی

  ؛آتی بینی تهدیدها سطح محیط امنیگی ایران و پیش

x  ا  و ها  امنیگی و نظامی منطقهتدوین دیپلماسی دفاعی مبگنی بر همکار

 ؛آوردن سطح تهدیدها بر اساس راهبردها  دیپلماتیق و غیرنظامیپایین

x ترین ه بااببینانه از توان تکنولوژ  نظامی کشور ها  واق تدوین و ارائه گزارش

  ؛سطو  مدیریت نظام جمهور  اسالمی ایران

x  ؛ها  تولیدکنندن تجهیزات دفاعی و نظامیساز  فضا  اقگصاد  شرکتشفا 

x ؛ها  دفاعی روزآمدتسری  در تهیه و اسگقرار  سامانه 

x ولید تکردن جامعه علمی کشور در طراحی و پذیرتدوین نقشه ران برا  مشارکت

  ؛نیازها  دفاعی و امنیگی

x ؛ابرجامامنیگی در فضا  پس-تهیه نقشه ران دیپلماسی دفاعی 

x ؛گانهها  ترمیم عدم توازن بین نیروها  سهبند  و شیونطراحی نقشه زمان 

x  ایر ساقدام برا  کاسگن از فاصله تکنولوژیق بین نیروها  نظامی ایران و

 ؛ا ها  فرامنطقهکشورها  منطقه و سپز قدرت

x  صیل تحان کردن تولید تجهیزات دفاعی و نظامی در قیاس با کیفیت و امکاقگصاد

 ؛المللیها از بازارها  بینآن

x ؛شورژیق کافزایی صنای  دفاعی و نظامی و اقگصاد ملی و توان تکنولوافزایش هم 

x ؛ارتقا  سطح سرمایه اجگماعی نیروها  مسلح در بین مردم 

x ها  سطحی و زیرسطحی در خلیج فارس و دریا افزایش آمادگی رزمی یگان 

 ؛ها  آزادعمان و حضور در آب

x ؛ساز  و مقابله با جنگ الکگرونیقتوان و خنثی قا ارت 
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x  ؛توان جنگ سایبر  ارتقا 

x   ؛(ر)ش.م. ها  کشگار جمعی،ناشی از سال تقویت توان مقابله با تهدیدات 

x  مل درمین کامل پدافند غیرعامل مراکز اصلی و پیگیر  تحقق دفاع غیرعاتأ 

 ؛کشور

x  ؛ج.ا.ا ا نظامروابط با کشورها  همسو بتوسعه دیپلماسی دفاعی و امنیگی و افزایش 

x ؛سلحساز  و بهبود خدمات کارکنان نیروها  مارتقاء دانش، مهارت، اندازن 

x یروها نیدار ارتقا  ابزار و زیرساخت سامانه فرماندهی و کنگرل امن، مسگقل و پا 

 ؛مسلح

x ها  سطحی و زیرسطحی در خلیج فارس و دریا افزایش آمادگی رزمی یگان 

 .ها  آزادحضور در آب عمان و
 

 


