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مقدمه

انتخابــات شــكوهمند  29اردیبهشــت  1396و حضــور حماســي ملــت ايــران در انتخابــات ،نمــودي از حاكميــت مــردم بــر
سرنوشــت خويــش بــود؛ مــردم در انتخاباتــی کامــا رقابتــی و آزاد چارچــوب نظــام جمهــوري اســامي ،قانــون اساســي و تدابیــر
مقــام معظــم رهبــري ،اراده جمعــي خــود را بــرای بهبــود سرنوشــت جمعــي از طريــق اعمــال تغييــرات بــه كمــك صنــدوق
رأي اعــام كردنــد .قــوه مجريــه منتخــب ملــت وظيفــه دارد در كنــار ســاير قــوا  ،وظايــف ســنگيني را كــه در قانــون اساســي
مقــرر شــده اســت ،بــه انجــام رســاند و دِيــن خويــش را بــه مــردم و همــه آنهــا كــه از هســتي خويــش بــراي پاســداري از
كشــور ،و خدمــت كــردن بــه مايــه گذاشــتهاند ،ايفــا كنــد  .
موفقیــت دولــت اعتــدال نیازمنــد شــناخت موقعیتــی اســت کــه در آن دولــت تشــکیل میشــود .مــا ایرانیــان در ســال
 1397جشــن چهــل ســالگی  انقــاب شــکوهمند خــود را برگــزار میکنیــم و در ســال   1400پــا بــه قــرن جدیــد شمســی
میگذاریــم .انقــاب در چهلســالگی خــود بــه ســن پختگــی میرســد و ایــن یعنــی دیگــر تکــرار اشــتباهات و تصمیمهــا و
رفتارهــای نامناســب از مــا پذیرفتــه نیســت .حــال کــه قــرن گذشــته ( )1300-1400را پشــت ســر میگذاریــم بایــد درسهــای
قــرن را مــرور کنیــم چراکــه شــناخت درسهــای ایــن قــرن ،بنیانهــای جهتگیــری دولــت دوازدهــم (دولــت اعتــدال) را
شــکل میدهــد.
مــرور قــرن شمســی حاضــر کــه فقــط چهــار ســال از آن باقــی مانــده ،نشــان میدهــد ایرانیــان علیرغــم تالشهــای ضــد
اســتعماری ،ضداســتبدادی و اصالحــات اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی هنــوز هــم بــا آرمانهــا و آرزوهــای خــود فاصلــه
زیــادی دارنــد .مهمتریــن درس بــرای مــا آن اســت کــه جمهوریــت ،اســامیت و ایرانیــت بایــد در کنــار یکدیگــر حفــظ شــوند
و جمهــوری اســامی ایــران بــه معنــای همزیســتی هــر ســه هویــت اســت.
ایرانیــان بــه غیــر از هویــت اســامی و ایرانــی ،واقعیــت دنیــای جدیــد را هــم پذیرفتهانــد .ایرانیــان فنــاوری ،اقتصــاد،
سیاســت و فرهنــگ مــدرن را در گذشــته ســنتی و هویــت دینــی خــود ترکیــب کــرده و زندگــی و هویــت ترکیبــی جدیــدی
خلــق کردهانــد .مــردم مــا تعارضــی میــان امــروزی زیســتن و دی ـندار و ایرانــی بــودن نمیبیننــد .تــاش بــرای تحمیــل
هویتــی تکپایــه بــر مــردم بیثمــر اســت .مــردم مــا احســاس میکننــد دیــندار ،اخالقــی ،ایرانــی و امــروزی هســتند و
میتواننــد همــه اینهــا را بــا هــم تجربــه کننــد و هویتــی خــاق و عزتمنــد داشــته باشــند.
جامعــه ایرانــی در آرزوی توســعه ،اقتصــادی پویــا و خلــق ثــروت از مســیرهای مولــد اســت کــه در پرتــو آن هــر ایرانــی
فرصــت داشــته باشــد بــا اشــتغال و کار شایســته بهصــورت عادالنــه بــه مواهــب زندگــی دسترســی یابــد .مــا نیازمنــد اقتصــادی
فناورانــه ،نــوآور و ســازگار بــا معیارهــای زیس ـتمحیطی هســتیم ولــی متأســفانه در یــک قــرن گذشــته قــادر نبودهایــم بــه
چنیــن دســت آوردی برســیم .در بســیاری زمینههــا پیشــرفتهایی داشــتهایم امــا صادقانــه آن اســت کــه هنــوز تــا رســیدن
بــه جایــگاه یــک قــدرت اقتصــادی منطقـهای و اقتصــادی مؤثــر در ســطح جهانــی فاصلــه زیــادی داریــم .مــا نیــاز داریــم بــا
تکیــه بــر هویــت خــود و بــا پشــتوانه علــم اقتصــاد و دســت آوردهــای علمــی بشــری و بهرهگیــری از اندیشــه و عقالنیــت
دینــی بهســوی تحقــق اهــداف اقتصــادی خــود پیــش برویــم.

2

برنامه و خطمشی دولت دوازدهم

جامعــه ایرانــی ترکیبــی از اقــوام ،ادیــان ،مذاهــب و گروههایــی بــا تفکــرات و ســلیقههای متفــاوت اســت .زنــان و مــردان
مــا بــه یــک شــیوه زندگــی نمیکننــد .همــه برداشــت یکســانی از فرهنــگ و هنــر و ســبک زندگــی ندارنــد .ایــن تفــاوت و
تنــوع را بایــد بــه رســمیت شــناخت و پاسداشــت .اقــوام مــا همــواره ایرانــی بودهانــد و در چارچــوب ایــن ســرزمین زیســتهاند
و بــرای حفــظ آن تــاش کردهانــد .کردهــا ،بلوچهــا ،عربهــا ،ترکهــا ،لرهــا ،ترکمنهــا و ســایر اقــوام پــاره تــن ایــران
هســتند .رونــد توســعه کشــور بهگونــهای بــوده کــه توســعه در مرکــز کشــور ایجــاد شــده و اســتانهای مــرزی کمبهــره
ماندهانــد .توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی متــوازن و عادالنــه بایــد در همــه کشــور محقــق شــود و گروههایــی کــه
تاکنــون کمتــر برخــوردار بودهانــد بایــد بهرهمندتــر شــوند.
زنــان نیرویــی بــزرگ و تأثیرگــذار در جامعــه ایرانــی هســتند .زنــان در تمــام قــرن بــه تدریــج بــرای کســب حقوقشــان
تــاش کردهانــد .زنــان امــروز جایــگاه خــود را در دانشــگاهها بــه دســت آوردهانــد و  ســهم خــود را هــم از بــازار کار خواهنــد
گرفــت .بانــوان پرافتخــار مــا امــروز نماینــدگان ورزش مــا در سراســر جهــان شــدهاند و موفقیتهــای علمــی و اقتصــادی و
سیاســی بســیاری کســب کردهانــد .مــا بایــد تواناییهــای زنــان را در چارچــوب قانــون و آنگونــه کــه هســت بــه رســمیت
بشناســیم.
سالهاســت کــه نســلهای قدیمیتــر از پذیــرش ایدههــا و آرزوهــای نســلهای جوانتــر طفــره رفتهانــد .جوانــان
مایلانــد کشورشــان بــا الهــام از ایدههــای آنهــا اداره شــود و ســهمی مؤثــر در تعییــن سرنوشــت کشــور داشــته باشــند.
جوانــان مایــل نیســتند فقــط در بــاال بــردن تولیــد علمــی کشــور ســهم داشــته باشــند ،بلکــه میخواهنــد بــر شــیوه اداره
کشــور و مســیری کــه پیمــوده میشــود ،اثــر تعیینکننــده داشــته باشــند.
آزادی از حقــوق اساســی بشــر اســت کــه در اســام نیــز محتــرم شــمرده شــده اســت .آزادی بیبنــد و بــاری نیســت،
و مــردم اخالقــی و دیــندار مــا خــود را الیــق زندگــی در پرتــو فرهنــگ آزادی بخــش اســام میداننــد .آزادیخواهــی و
آزادگــی ایرانــی نیــز برگرفتــه از روح دینــی ایــن مــردم اســت .آزادی سیاســی و اقتصــادی و آزادی اندیشــه و فرهنــگ را بایــد
بــه رســمیت شــناخت و بــه آن احتــرام گــذارد .آزادی پــس از بیــان ،پــس از مشــارکت سیاســی ،و پــس از فعالیــت اقتصــادی
و فرهنگــی را هــم بایــد بــه رســمیت شــناخت .محــدود کــردن آزادی بــه زیرزمینــی شــدن هــر فعالیتــی ،از موســیقی گرفتــه
تــا کار سیاســی میانجامــد .بایــد بپذیریــم کــه تحدیــد آزادی بــه نــام امنیــت مخالفــت صریــح بــا قانــون اساســی اســت  .
عدالــت در جامعــه ایرانــی گاه مغفــول بــوده و گاه چنــان تحریفشــده کــه دســت آورد ســر دادن شــعار عدالــت بــرای مــردم
فقــط توزیــع پــول بــدون خلــق ثــروت بودهاســت .عدالــت فراهــم کــردن فرصتهــای رشــد و حمایــت برابــر و بـهدوراز فســاد
بــرای همــگان اســت .عدالــت بــه معنــای داشــتن نظــام حمایــت اجتماعــی قدرتمنــد بــرای حفاظــت از افــراد ناتــوان جامعــه
در برابــر ســختیهای زندگــی اســت .نکتــه مهــم آن اســت کــه آزادی بــدون عدالــت ،درخطــر قــرار میگیــرد .عدالــت بــه
معنــای برخــورداری از دادرســی عادالنــه بــرای همــگان و برابــری در مقابــل قانــون اســت .حمایــت از گروههــای آســیبپذیر
و مســتضعف اجتماعــی و فرهنگــی و سیاســی ،از مصادیــق عدالــت اســت کــه بــه آن توجــه کافــی نشــده اســت.
انقــاب اســامی بــه مــا اســتقالل سیاســی بخشــید و بــه مــدد تجربــه دفــاع مقــدس و تالشهــای پ ـسازآن قدرتمنــد
شــدیم تــا اســتقالل سیاســی خــود را حفــظ کنیــم .امــا تندرویهــا گاه بــه مــا ضربههــای فــراوان زده اســت .مــا خواهــان
تعامــل ســازنده و مؤثــر بــا جهــان هســتیم تــا اهــداف و منافــع ملــی خــود را دنبــال کنیــم .ایــن رویکــرد آخریــن بــار
بهصراحــت در گفتــار هوشــمندانه مقــام معظــم رهبــری در مراســم تنفیــذ حکــم ریاســت جمهــوری در  12مــرداد 1396
بیانشــده اســت .ایشــان جمهــوری اســامی ایــران را کشــوری خواهــان روابــط گســترده بــا جهــان توصیــف کــرده و برقــراری
روابطــی را کــه متضمــن منافــع ملــی ایــران باشــد از دولــت مطالبــه کردهانــد .بدیهــی اســت کــه ایــن رویکــرد مکمــل
جهتگیــری جمهــوری اســامی ایــران در خصــوص ایســتادگی مقتدرانــه در برابــر زورگویــی و زیادهخواهیهــا در ســطح
بینالمللــی از ســوی هــر کشــور دیگــری اســت.
مــا ایرانیــان یــک قــرن بــرای امنیــت تــاش کردیــم ،امــا برداشــتمان از امنیــت کامــل نبــوده اســت .امنیــت بیشــتر در
قالــب نظامی-امنیتــی دیدهشــده اســت ،حــال آنکــه امنیــت محیطزیســتی ،اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و انســانی هــم
بــه همــان انــدازه مهــم اســت .اگرچــه امــروز تروریسـتها دستشــان در ایــن کشــور بســته اســت؛ امــا آنچــه جــان مــردم مــا
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را تهدیــد میکنــد آلودگــی محیطزیســت (ریــز گردهــا ،کمبــود آب و  ،)...تصادفــات جــادهای ،بیماریهــای فزاینــده نظیــر
ســرطان ،فقــر ناشــی از کمبــود اشــتغال ،خشــونت در روابــط اجتماعــی ،افســردگی ،ایمــن نبــودن شــهرها در برابــر زلزلــه و
آتشســوزی اســت.
اعتمــاد بزرگتریــن ســرمایه جوامــع بــرای توســعه و پیشــرفت ،تحمــل ســختیها و گــذر کــردن از بحرانهــای اجتماعــی
اســت .اعتمــاد در جامعــه در حــد انتظــار نیســت و ایــن نتیجــه عــدم شــفافیت کافــی اســت کــه بــه فســادها منجــر میشــود.
دیگــر نمیتــوان از زیــر بــار شــفافیت شــانه خالــی کــرد .ماجــرای حقوقهــای نامتعــارف و واگــذاری امــاک در شــهرداری
نشــان داد کــه بایــد همــه چیــز شــفاف باشــد تــا تخلــف رخ ندهــد .نمیشــود فقــط بــه تعهــد و دیـنداری مســئوالن اعتمــاد
کــرد و انتظــار داشــت تخلــف نکننــد .مالکیــت شــرکتها ،حقــوق مســئوالن دولتــی ،درآمدهــای کارگــزاران نظــام ،فعالیــت
اقتصــادی همــه شــرکتهای بخــش دولتــی ،خصوصــی و عمومــی غیردولتــی ،شــهرداریها ،نیروهــای نظامــی و  ...بایــد
شــفاف شــود .مــا بــه انقــاب شــفافیت نیــاز داریــم.
تــاش جناحهــای سیاســی بــرای حــذف یکدیگــر بــه ســرانجام نرســیده اســت و در آســتانه قــرن جدیــد بایــد دســت از
تــاش بــرای حــذف کــردن یکدیگــر برداریــم ،بپذیریــم کــه جامعــه ایــران متکثــر اســت و هیــچ گــروه قانونــی را نمیتــوان
حــذف کــرد .همــه بایــد در چارچــوب حقــوق شــهروندی و بــا حاکمیــت قانــون ،زندگــی کننــد ،و اجــازه مشــارکت در زندگــی
سیاســی و اجتماعــی داشــته باشــند .مــا بایــد همــه باهــم بســازیم و نیــروی خــود را بهجــای آنکــه صــرف حــذف کــردن
یکدیگــر کنیــم ،صــرف ســازندگی ایــران نماییــم .ایــن راهبــرد را میتــوان در کالم رهبــری معظــم انقــاب دیــد کــه
فرمودهانــد آنهــا کــه حتــی بــه نظــام هــم عالقــه ندارنــد بــرای ایــران در انتخابــات شــرکت کننــد.
انقالبــی گــری و افراطیگــری گاه بــا یکدیگــر اشــتباه شــدهاند و ایــن جفایــی آشــکار در حــق انقالبــی گــری اســت.
انقالبــی بــودن از پایبنــدی بــه اصــول و آرمانهــا ،درس ـتکار کــردن و انجــام دادن کارهــای درســت؛ عاقالنــه و متعهدانــه
کار کــردن ،و زندگــی اخالقمــدار و دینــی ناشــی میشــود ،امــا افراطیگــری بــا هیچکــدام از اینهــا ســازگار نیســت.
افراطیگــری حاصــل جهــل و تندگوییهــای  بیموقعــی اســت کــه منافــع ملــی و امنیــت نظــام جمهــوری اســامی ایــران
را تهدیــد میکنــد .افراطیگــری محصــول تنگنظــری ،خودحقپنــداری و تحمــل نکــردن ســلیقهها و اندیشــههای
متفــاوت اســت.
چهلســالگی وقــت پختگــی اســت .پختگــی انقــاب در آن اســت کــه رویههــای مبتنــی بــر ســعی و خطــا بــه حداقــل
تقلیــل یابنــد و سیاسـتگذاری مبتنــی بــر کارشناســی ،عقالنیــت علمــی و واقعبینــی فراگیــر شــود  .پختگــی انقــاب در ایــن
اســت کــه مســائل اساســی شناســایی و اولویتبنــدی شــده ،و تمرکــز بــر آنهــا محقــق شــود؛ از دادن وعدههــای شــیرین امــا
مخــرب و خانهبرانــداز اجتنــاب شــود؛ و تصمیمهــای درســت امــا ســختی اتخــاذ شــود تــا جامعــه راه صــاح و تعالــی بپیمایــد.
مــردم بایــد طــرف گفتوگــوی دولــت باشــند و اعتمــاد ایشــان بــرای هــر اقدامــی جلــب شــود .پختگــی یعنــی یــک آینــده
معقــول ،دسـتیافتنی ،امیدبخــش و ســازگار بــا تجربــه بشــری بــه مــردم ارائــه شــود .پختگــی یعنــی بــرای مــردم آینــدهای
ترســیم شــود کــه در آن خلــق ثــروت امکانپذیــر باشــد و درعینحــال چنــان شــفافیت محقــق گــردد کــه حرکــت بــه ســمت
جامعــه عادالنــه بــرای مــردم قابلقبــول شــود  .پختگــی انقــاب بــه ایــن اســت کــه بیــن مــردم خطکشــی نشــود و همــه
یکســان دیــده شــوند .همــه زیــر چتــر قانــون زندگــی کننــد و همــه در برابــر قانــون یکســان باشــیم .دولــت بــرای همــه باشــد
و نــه حتــی دولــت اکثریــت؛ و هــر کــس قانــون را رعایــت میکنــد از فرصتهــای عادالنــه نیــز برخــوردار شــود .پختگــی
انقــاب بــه ایــن اســت کــه درس یــک قــرن گذشــته درک و بــه کار بســته شــود.
مــردم ایــران میخواهنــد زندگــی آرام و بــی تنــش و جامعـهای در آرامــش داشــته باشــند ،سیاســت خارجــی آرامــش داشــته
باشــد ،و آرام و بیدغدغــه بــه آینــده بنگرنــد و در کنــار فرزنــدان ،نوههــا و نســلهای بعــدی زندگــی کمدغدغــهای را
تجربــه کنند.دولــت اعتــدال تــاش میکنــد بــا تحقــق «آزادی و امنیــت» و در حرکــت بهســوی «آرامــش و پیشــرفت»،
مجــری ســاختن ایرانــی آبــاد و آزاد باشــد کــه مردمانــش در ســایه رحمــت اســامی ،اخــاق دینــی و احــکام متعالــی اســام
زندگــی میکننــد.
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برنامه و خطمشی دولت دوازدهم

رئیسجمهــور و همــکاران دولــت دوازدهــم بــا تــوکل بــه خداونــد منــان ،اتــکا بــر حمایــت و توانمندیهــای ملــت رشــید
و شایســته ایــران ،در ســایه هدایتهــای حکیمانــه و شــجاعانه مقــام معظــم رهبــری ،و بــا همــکاری مــردان و زنانــی
ســختکوش؛ موفقیتهــای کسبشــده در دولــت یازدهــم را ادامــه خواهنــد داد و بــر پایــه زمینهســازیهایی کــه در
فاصلــه ســالهای  1392تــا  1396انجامشــده اســت ،اهدافــی متعالیتــر و ایجــاد چشــماندازهای روشــنتر بــرای مــردم
ایــران را دنبــال خواهنــد کــرد.
کشــور و بهتبــع آن دولــت دوازدهــم بــا مشــکالت اقتصــادی در عرصههــای اشــتغال ،نابرابــری ،فضــای کســبوکار ،و
نظــام بانکــی؛ مســائل اجتماعــی نظیــر اعتیــاد ،طــاق ،و ســایر آســیبهای اجتماعــی؛ مشــکالت محیطزیســتی نظیــر ریــز
گردهــا ،تخریــب منابــع آبوخــاک ،خشــکی تاالبهــا و آلودگــی هــوا؛ مســائل سیاســی نظیــر عــدم رعایــت برخــی حقــوق
اساســی ملــت کــه قانــون اساســی آنهــا را تصریــح کــرده اســت؛ مشــکالت سیاســت خارجــی نظیــر تنــش بــا کشــورهای
منطقــه ،اجرایــی کــردن برجــام ،مبــارزه بــا تروریســم و افراطیگــری؛ و شــماری دیگــر از مشــکالت مهــم مواجــه اســت ،امــا
همانگونــه کــه در چهــار ســال گذشــته گامهــای مهمــی بــرای رهایــی از مشــکالت و اســتفاده از ظرفیتهــا برداشتهشــده
اســت ،چهــار ســال آینــده نیــز شــاهد شــکوفایی بیشــتر ایــران و دســت آوردهــای بســیار بــرای مــردم و نظــام جمهــوری
اســامی ایــران خواهــد بــود  .

مقدمه
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 .1اصول و جهتگیریهای بنیادین دولت دوازدهم
دولــت دوازدهــم تشــکیل میشــود تــا بــا ادامــه جهتگیریهــا و رویکردهــای اصولــی دولــت «تدبیــر و امیــد» و اصــاح
اشــتباهات و کاســتیهای آن ،متکــی بــر شــعار «آزادی و امنیــت؛ آرامــش و پیشــرفت» مســیری را کــه تاکنــون بــا همراهــی
مــردم طــی شــده اســت تکمیــل نمایــد .رئــوس رويكردهــا ،راهبردهــا و برنامههــاي دولــت بــراي اداره كشــور در ايــن نوشــتار
خدمــت مجلــس محتــرم و ملــت شــريف ايــران ،تقديــم شــده اســت .امــا پيــش از ورود بــه ايــن بحــث ،مبانــي ايــن برنامههــا
و عمــل دولــت در چهــار ســال آينــده در ادامــه تشــريح ميشــود .مبانــياي كــه در ادامــه تشــريح شــده ،روح غالــب بــر
سياســتها ،برنامههــا ،و اقدامــات «دولــت اعتــدال» در ســالهای  1396تــا  1400خواهــد بــود.
 .1-1ديانت عقالني و رحماني

انقــاب اســامي بنيانــي دينــي دارد و بــدون انديشــه دينــي و معنويــت اســامي ،هويــت انقــاب اســامي و جمهــوري
اســامي ايــران از ميــان مــيرود .امــا كــم نيســتند مســلماناني در ســطح منطقــه خاورميانــه ،جهــان اســام ،و جهــان ،و
دشــمناني در كل جهــان ،كــه بــا همــه تــوان  -بهعمــد يــا از ســر ناآگاهــي  -چهــرهاي تندخــو ،غیرعقالنــی ،ضــد انســانی و
نامناســب بــراي مناســبات دنيــاي جديــد از اســام عرضــه ميكننــد .خاورميانــه و بخشهايــي مهمــي از جهــان اســام امــروز
رنــج غلبــه چنيــن قرائتهايــي از اســام را تحمــل ميكننــد ،حــال آنكــه پيامبــر اســام ،پيامبــر رحمــت بــود و اســام
تعقــل در همــه مقــوالت زندگــي بشــري را بــه رســميت شــناخته اســت.
دولــت دوازدهــم بــر خــود فــرض ميدانــد كــه نماينــده ديانــت عقالنــي و رحمانــي و اعتــدال اســامی در ســطح جهــان
باشــد ،و از ايــن مســير بــر فراهــم آوردن زمينههــاي بيشــتري بــراي دی ـنداری عالمانــه ،انســان دوســتانه و جــاذب افــراد و
گروههــا فراهــم آورد .بيشــك ايــن مهــم بــه معنــاي انحــراف از روح حاكــم بــر اهــداف و ارزشهــاي اســامي ،و مغايــرت
بــا موازیــن شــرع ،يــا فاصلــه گرفتــن از عالمــان ديــن نيســت ،بلكــه دولــت بــر ايــن بــاور اســت كــه در كنــه وجــودي
ارزشهــا ،شــارع و روحانيــت اســام ،ذخايــر گرانبهايــي بــراي تقويــت عقالنيــت و رحمانــي بــودن رويــه حاكميــت سياســي و
مديريــت كشــور وجــود دارد.
 .1-2رفتار ،سياستگذاري و عمل به مشي اعتدالي

«اعتــدال خواهــی» در انتخابــات ســالهای  1392و  1396بــا اقبــال مــردم مواجــه شــده و دولــت دوازدهــم نیــز در تــداوم
دولــت یازدهــم ،خــود را متعهــد بــه رعايــت رفتــار ،سياس ـتگذاري و مشــي اعتدالــي ميدانــد .اعتــدال وصــف رفتــار فــردي
رئيسجمهــور و دولتمــردان ،و همچنيــن وصــف سياسـتها و اقدامــات داراي تأثيــرات ســاختاري دولــت خواهــد بــود .اعتــدال
در رفتــار شــخصي رئيسجمهــور و دولتمــردان بــه معنــاي پايبنــدي بــه اخــاق اسالمي-انســاني ،رعايــت ادب ،ســنجيده
ســخن گفتــن و مالحظــه كــردن هزينههــا و فوايــد آن بــراي ملــت ايــران ،و كاربــرد عقالنيــت و خــرد جمعــي در گفتــار و
كــردار اســت .اعتــدال در ســطح سياسـتگذاري ،تصميمگيــري و عمــل قــوه مجريــه ،مفهومــي پيچيــده ،وســيع و چندبعــدي
اســت .اعتــدال ،شــيوهاي از سياســتگذاري ،تصميمگيــري و اجراســت كــه تأميــن و تضمينكننــده رعايــت منافــع ملــت
ايــران بــا محوريــت منافــع ملــي ،و مبتنــي بــر خــرد جمعــي و نظــر کارشناســی باشــد و بــه ايجــاد توازنهــاي ســاختاري در
عرصههــاي مختلــف حيــات اقتصــادي ،اجتماعــي و سياســي جامعــه ايــران يــاري رســاند.
 .1-3تصمیمگیری بر مبنای خرد جمعي

اگرچــه كاربــرد خــرد جمعــي در ذيــل مفهــوم اعتــدال وجــود دارد ،ليكــن بــه دليــل اهميــت آن و خســاراتي كــه كشــور در
گذشــته بــه دليــل ضعــف در پایبنــد نبــودن بــه خــرد جمعــي متحمــل شــده اســت ،دولــت دوازدهــم بــر اســتفاده از خــرد جمعي
در همــه ســطوح و بــه شــكل ســازمانيافته تأكيــد دارد.دولــت ،انتخابــات مردمســاالر را كالنتريــن عرصــه تجلــي خــرد
جمعــي ميدانــد ،ليكــن بنــا دارد ظرفيتهــا و ســازوكارهاي تجلــي خــرد جمعــي در همــه ســطوح را گســترش دهــد .توســعه
مدنــي و كمــك بــه تشــكليافته شــدن جامعــه ،و بعــدازآن جــاري شــدن خــرد جمعــي در چارچــوب رويههــاي دموكراتيــك
حاكــم بــر اشــكال مختلــف ســازمانهاي مدنــي ،مجرايــي مهــم بــراي تجلــي خــرد جمعــي در همــه ســطوح اســت.
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برنامه و خطمشی دولت دوازدهم

دولــت دوازدهــم کــه در آخریــن چهــار ســال از قــرن شمســی حاضــر تشــکیل میشــود بــا اذعــان بــه ایــن واقعیــت کــه
ایــران جامع ـهای متکثــر و متشــکل از اقشــار ،قومیتهــا ،مذاهــب ،ســبکهای زندگــی ،دیدگاههــای سیاســی و اندیش ـههای
بســیار اســت ،بــر ایــن بــاور بنــا میشــود کــه تجلــی خــرد جمعــی ایرانیــان نیازمنــد بازنمایــی و نمایندگــی شــدن همــه ایــن
تکثرهــا در چارچــوب حکمرانــی و اداره کشــور ،در محدودههــای قانــون اساســی اســت.
 .1-4محوریت منافع ملي

سیاســت ورزی ملــي و بينالمللــي ،جــز بــا تصمیمگیــری و عمــل بــر مبنــای منافــع ملــي معنــا نخواهــد داشــت .دولتهــا،
مجالــس و ســاير ارکان نظــام بايــد بــا برداشــتی روشــن و مشــترک از منافــع ملــی بــرای تحقــق آن تــاش كننــد .نتیجــه
تصمیمگیــری و عمــل بــر مبنــای منافــع ملــی ،افزایــش قــدرت ملــی و بهبــود وضعیــت اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی جامعــه
و بــه عبــارت ســادهتر ،تأمیــن رفــاه مــردم بــه شــیوهای عادالنــه اســت .دولــت خــود را موظــف میدانــد در چارچوبهــاي
صریــح و تعریفشــده بــا همــکاری ســایر قــوا منافــع ملــي را دنبــال کنــد تــا ارزیابــی دســتاوردهای اداره کشــور بــرای مــردم
قابــل انجــام باشــد.
 .1-5تالش براي تحقق اصول تدبیر شایسته

تدبیــر شایســته ،مشــتمل بــر حاكميــت قانونــي ،رعايــت حقــوق و آزاديهــاي مدنــي مــردم ،پاس ـخگويي در برابــر جامعــه،
شــفافيت در مديريــت و عرضــه اطالعــات ،مبــارزه بــا فســاد ،كنتــرل خشــونت و مقابلــه بــا بيثباتــي سياســي ،مداخلــه مؤثــر و
كارآمــد در جامعــه و بــازار در عيــن رعايــت حقــوق شــهروندي ،و تضميــن مشــاركت مؤثــر مــردم در سرنوشــت خويــش ،آرمانــي
قابلاحتــرام در جامعــه بشــري اســت و ملــت بــزرگ ايــران نيــز شايســته بهرهمنــدي از ايــن نــوع تدبیــر شایســته و مطالبــه
ايشــان اســت .دولــت دوازدهــم ميكوشــد ايــن مطالبــه مــردم را در بســتر ظرفيتهــاي موجــود جامعــه و ظرفيتهايــي كــه
بــا كنشــگري و اقــدام دولــت و مــردم ايجــاد ميشــود ،دنبــال كــرده و محقــق ســازد.
 .1-6واقعبيني

انقــاب اســامي ايــران آرمــان نگــر و معطــوف بــه تحقــق ارزشهايــي متعالــي بــوده اســت .امــا هــر آرمانــي بــر بســتري
از واقعيتهــا امــكان تحقــق مييابــد و سیاســت ورزی مدبرانــه بــه معنــاي بررســي شــرايط واقعيــت تحقــق آرمانهاســت
بهنحویکــه اســاس موجوديــت آرمانخواهــان تهديــد نشــود .تاريــخ انقــاب اســامي نيــز نشــان ميدهــد آنــگاه بيشــتر
بــه آرمانهــا نزديــك شــدهايم كــه واقعبینتــر بودهايــم .از ايــن منظــر ،واقعبینــي نــه در تقابــل بــا آرمانگرايــي و
دنبــال كــردن ارزشهــا ،بلكــه بســتر آن اســت .دولــت دوازدهــم متعهــد بــه واقعبینــي بــراي بسترســازي شــرايط تحقــق
آرمانهاســت .دولــت در چهارچــوب امکانــات ،مقــدورات و محدودیتهــا ،میکوشــد کــه حداکثــر مطلوبیــت را ایجــاد نمایــد امــا
تبییــن درســت واقعیتهــا در درک دســتاوردهای ممکــن بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد.
 .1-7تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالملل

تعامــل ســازنده و مؤثــر بــا دنيــا بــر مبنــای اصــول حکمــت ،عــزت و مصلحــت ،همــواره مــورد تأكيــد نظــام جمهــوري اســامي
ايــران بــوده و آخريــن بــار مقــام معظــم رهبــري در  12مردادمــاه  1396در مراســم تنفیــذ حکــم ریاســت جمهــوری بــر ايــن
واقعيــت تأكيــد كردنــد .منافــع كشــور را بــدون رابطــه ســازنده بــا دنيــا نميتــوان تأميــن كــرد و باألخــص در مقطعــي از تاريــخ
انقــاب اســامي قــرار داريــم كــه بيشــترين فشــارهاي خارجــي ظالمانــه بــر كشــور وارد ميشــود .بخشــی از تحریمهــای
بینالمللــی کــه در جریــان پرونــده هســتهای بــر ایــران تحمیلشــده بــود بــا اجرایــی شــدن برجــام برداشتهشــده اســت امــا
جمهــوری اســامی ایــران کمــاکان تحتفشــارهای تحریمهــا قــرار دارد و رویکــرد دولــت جدیــد آمریــکا نیــز خصمانهتــر
شــده و در پــی تشــدید تحریمهاســت .تأمیــن منافــع ملــی ایــران در چنیــن شــرایط خطیــری مســتلزم تعامــل ســازنده و بســيار
هشــيارانه بــا دنيــا و باألخــص ســایر کشــورهایی اســت کــه مایــل نیســتند رویکردهــای یکجانبهگرایانــه و تحمیلــی بــر
جهــان امــروز حاکــم باشــد.
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ايــن تعامــل بــراي كاســتن از رنجهايــي كــه ملــت ايــران بــه ناحــق تحمــل ميكنــد و همچنيــن ارتقــاي جايــگاه و منزلــت
ملــت بــزرگ ايــران در عرصــه بينالمللــي؛ حراســت از منافــع ملــي؛ دفــاع از حقــوق ايرانيــان در سراســر جهــان؛ مقابلــه مبتنــي
بــر قــدرت نــرم و هوشــمند در برابــر فزونطلبــي بيگانــگان؛ و معرفــي واقعبينانــه ايــران در عرصــه بينالمللــي بــر اســاس
ظرفیتهــای فرهنگــي علمــي ،هنــري و دينــي و بهرهمنــد كــردن مــردم از مواهــب چنيــن مواجهـهاي بــا جهــان؛ ضــرورت دارد.
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی نیــز نیازمنــد درونزایــی و برونگرایــی اقتصــادی ایــران اســت کــه در ســایه تعامــل ســازنده و مؤثــر
حاصــل خواهــد شــد.
دولــت دوازدهــم در سیاســت خارجــی مرتبــط بــا منطقـه غــرب آســیا ،خاورمیانــه و شــمال آفریقــا ،و بهطورکلــی در قبــال
همســایگان خــود  کــه یکــی از خطرناکتریــن دورانهــای تاریخــی را ازنظــر ثبــات و امنیــت طــی میکننــد ،ایــده «منطقــه
قــوی» را دنبــال خواهــد کــرد .دکتریــن «منطقــه قــوی» مبتنــی بــر ایــن ایــده اســت کــه همــه کشــورهای همســایه و در
محیــط پیرامونــی ایــران بــه جهــات مهمــی دارای چالشهــا و تهدیدهــای یکســانی هســتند .تــاش کشــورهای خــاص بــرای
تبدیلشــدن بــه قویتریــن کشــور منطقــه ،بــدون توجــه بــه افزایــش همزمــان ظرفیتهــای همــه کشــورهای آن بــرای
فائــق آمــدن بــر مسائلشــان ،فقــط موجــب افزایــش  تنشهاســت و رؤیایــی تعبیــر نشــدنی و دســت نیافتنــی اســت .جــذب
ســرمایهگذاری ،توســعه تجــارت ،همکاریهــای گســترده سیاســی ،اقتصــادی ،محیطزیســتی و فرهنگــی در منطق ـهای کــه
همــگان متعهــد بــه امنیــت آن باشــند و زمینههــای مســاعدی بــرای تعامــل در آن وجــود داشــته باشــد امکانپذیــر اســت.
 .1-8رعايت حقوق شهروندي بر مبنای اجرای منشور حقوق شهروندی

قانــون اساســي جمهــوري اســامي ايــران كليتــي اســت كــه اجــراي همــه اصــول آن بايــد مدنظــر قــرار گيــرد ،از جملــه،
اجــراي اصــول مربــوط بــه حقــوق ملــت در فصــل ســوم قانــون اساســي كــه درکلیتریــن معنــا بــر رعايــت حقــوق شــهروندي
داللــت دارد ،و پاســخی بــه مطالبــه تاريخــي مــردم ايــران حداقــل از زمــان انقــاب مشــروطه تاكنــون اســت .رئيسجمهــور
دولــت یازدهــم منشــور حقــوق شــهروندی را بــر مبنــای آنچــه در رقابتهــای انتخاباتــی ســال  1392بــه ملــت ایــران وعــده
داده بــود ،تدویــن و رونمایــی کــرد .دوره دولــت دوازدهــم زمــان مناســب بــرای اجرایــی  شــدن منشــور حقــوق شــهروندی و
ـق بخــش قابلاعتنایــی از آرزوهایــی اســت کــه ملــت ایــران در یــک قــرن گذشــته بــه دنبــال آنهــا بــوده اســت.
تحقـ ِ
 .1-9تعهد به رشد و توسعه همهجانبه

قريــب يكصــد ســال اســت كــه ايرانيــان بــراي تحقــق توســعه تــاش ميكننــد .انديشــه توســعه و گفتمانهــاي مرتبــط بــا
آن در اینیــک قــرن تغييــر كردهانــد و بهتناســب تكامــل انديشــه بشــري ،تقاضــاي فهــم و مطالبــات انســانها از توســعه
نیــز متکامــل شــده اســت .در ايــران نيــز در دورههــاي مختلــف بــر ابعــاد مختلــف توســعه اقتصــادي ،سياســي ،فرهنگــي
و اجتماعــي تأكيــد شــده اســت ،ليكــن امــروز زمــان آن اســت كــه بــا رویکــردی كلنگــر ،پیشــرفت و توســعه متــوازن و
همهجانبــه در بســتر امكانــات و شــرايط تاريخــي كشــور در دســتور كار دولــت قــرار گيــرد .پیشــرفت و توســعهاي كــه ضمــن
بــرآوردن نيازهــاي نســل حاضــر ،نس ـلهاي آتــي را نيــز لحــاظ كــرده و عــدم توازنهــاي ناشــي از يكجانبهنگــري ســبب
بــروز مشــكالت بيشــتر در آينــده نشــود .عدالــت جغرافیایــی و توســعه متــوازن منطقهــای مبتنــی بــر آمایــش ســرزمینی
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن اولویتهــای توســعه همهجانبــه ،مــورد توجــه ويــژه دولــت دوازدهــم اســت.
      تعهــد بــه توســعه همهجانبــه مســتلزم پایبنــدی عمیــق بــه اصــول توســعه پایــدار و باألخــص صیانــت از محیطزیســت
اســت .کشــور چنــد دهــه اســت بــا مشــکالت محیطزیســتی جــدی روبهروســت و رونــد تخریبهــای محیطزیســتی در
دو دهــه اخیــر شــدت یافتــه و وضعیــت خطیــری را بــرای حیــات تمدنــی ایــران ایجــاد کــرده اســت .دولــت یازدهــم کــه
رئیسجمهــور آن را دولــت محیطزیســت خوانــده بــود کوشــید تــا مانــع تشــدید تخریبهــا گــردد و توجــه ویــژهای بــه امــر
محیطزیســت معطــوف شــد ،امــا هنــوز کاســتیهای بســیار وجــود دارد و تعهــد بــه رشــد و توســعه همهجانبــه ایــران بــدون
در اولویــت قــرار گرفتــن مســائل محیطزیســتی ،باألخــص مســائل مرتبــط بــا مدیریــت منابــع آب ،ممانعــت از فرســایش خــاک،
مقابلــه بــا بیابانزایــی ،جلوگیــری از تخریــب جنگلهــا ،متوقــف کــردن کاهــش تنــوع زیســتی و مقابلــه بــا آلودگــی هــوا،
ناممکــن اســت .دولــت دوازدهــم در پــی اصالحــات بنیادیــن در حکمرانــی محیطزیســتی کشــور خواهــد بــود.
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برنامه و خطمشی دولت دوازدهم

 .1-10ارتقاي كيفيت زندگي ايرانيان

مــردم ایــران داراي ســابقه تمدنــي چنــد هزارســاله و بــا ســهمي مهــم در تمــدن جهانــي كــه از منابــع انســاني ،طبيعــي،
فرهنگــي ،ژئوپلیتیــک و تاريخــي عظيمــي برخوردارنــد ،شايســته زندگــي بــا كيفيــت باالتــری هســتند .مــا بــر ايــن باوريــم
كــه وضــع فعلــي كشــور در مقايســه بــا شايســتگيهاي ملــت ايــران ،نامناســب اســت و خــود را متعهــد بــه ارتقــاي كيفيــت
زندگــي ايرانيــان در همــه ابعــاد ميدانيــم .شايســته اســت وضعيــت اقتصــادي ،آرامــش خاطــر و وضــع روانــي ،كيفيــت زندگــي
محیطزیســتی ،منزلــت و اقتــدار جهانــي ،اميــدواري و نشــاط اجتماعــي ،و در نهايــت رضايــت ایرانیــان از زندگــي در همــه
ابعــاد در چارچــوب امكانــات ،محدودیتهــا و منابــع كشــور ،بــه صورتــي پايــدار بهبــود يابــد.
دولــت دوازدهــم در راســتای تحقــق شــعار «آزادی ،امنیــت؛ آرامــش و پیشــرفت» برداشــتی همهجانبــه از کیفیــت زندگــی
خواهــد داشــت و آنرا شــامل ابعــاد عینــی و ذهنــی زندگــی میدانــد .کیفیــت زندگــی در ایــن رویکــرد توأمــان معطــوف بــه
بهبــود ابعــاد مــادی زندگــی و فراهــم آوردن شــرایطی مناســب بــرای زیســت معنــوی و اخالقــی اســت.
 .1-11مبارزه با فساد

فســاد ســبب فرســايش ســرمايه اجتماعــي ،کاهــش اعتمــاد مــردم بــه نظــام سياســي ،بــاال رفتــن هزينههــاي انجــام
فعاليتهــا ،تخصيــص غيربهينــه منابــع ،نفــي شايستهســاالري و بــر هــم زدن ســاختار عدالــت در فرصتهاســت .مبــارزه
بــا فســاد بخــش مهمــي از حكمرانــي خــوب و مديريــت صحيــح جامعــه و از مطالبــات تاريخــي ملــت ايــران بــوده اســت.
دولــت يازدهــم بــا اقداماتــی نظیــر زمینهســازی بــرای رفــع تحریمهــای بینالمللــی -کــه تأثیــر زیــادی بــر بــروز فســاد
داشــت -گامهایــی جــدی بــرای مقابلــه بــا فســاد برداشــت .دولــت دوازدهــم نیــز مصمــم اســت بــا بهكارگيــري روشهــاي
علمــي و تجربــه و دانــش بشــري ،بــه دور از هياهــو و برخــورد شــعاري ،بــه مقابلــه بــا علــل و زمينههــاي بــروز فســاد بپــردازد.
ـی ضــروری بــرای رســیدن بــه اقتصــاد شــفاف و ســامت بیشــتر در اداره امــوال
شفافســازی اقتصــاد ایــران و توســعه حقوقـ ِ
عمومــی ،رویکــرد دولــت دوازدهــم خواهــد بــود .بديهــي اســت بــه ماننــد بســياري از ديگــر اهــداف مهــم ،مبــارزه بــا فســاد
بــه تعامــل تنگاتنــگ بــا ســاير قــوا نيازمنــد اســت و عــزم ملــي جــدي بــراي ايــن كار بايــد وجــود داشــته باشــد .تحقــق ايــن
نــوع از مبــارزه هماهنــگ و همهجانبــه بــا فســاد ميتوانــد آغازگــر حركــت بــه ســوي برقــراري عدالــت و تبعيضزدايــي
واقعــي باشــد.
نحــوه برخــورد بــا فســاد بــدون توجــه بــه علــل ریشــهای آن باعــث بازتولیــد فســاد و از طرفــی دیگــر باعــث از دســت رفتــن
پایههــای اصلــی حقــوق مالکیــت و ناامنــی در فضــای فعالیــت اقتصــادی میشــود.
 .1-12بهسازی و بازآفريني ظرفيت نهاد دولت

دولــت در همــه جهــان نيــروي مهــم و تأثيرگــذار بــر همــه ابعــاد زندگــي اســت و در كشــوري نظيــر ايــران كــه دولــت
قســمت اعظــم حيــات اقتصــادي ،فرهنگــي ،سياســي و اجتماعــي را يــا در اختيــار و مالكيــت دارد يــا بــر آن تأثيــري غيرقابــل
انــكار ميگــذارد ،نميتــوان تــاش بــراي توســعه و پيشــبرد كشــور را بــدون اصالحــات و بهســازی ظرفيــت نهــاد دولــت
پيــش بــرد .بحــث بــر ســر كوچــك كــردن يــا نكــردن دولــت نيســت ،بلكــه متناسبســازي دولــت (در همــه ابعــاد) بــا
مأموريتهــاي آن اســت .دولــت بايــد بــه ظرفيــت الزم بــراي تصميمگيــري ،تخصيــص منابــع ،اجــراي مناســب و نظــارت
مناســب دســت يابــد .ايــن اقــدام نيازمنــد بازآفرينــي ،ايجــاد و اصــاح ظرفيــت دولــت از جملــه احیــای نظــام تصمیمگیــری
و نهادهــای مشــورتی دولــت اســت .ظرفيــت دولــت ميتوانــد بــه كانونــي بــراي بحــث و اقــدام جهــت اصــاح مديريــت و
ارتقــاي تواناييهــاي كشــور بــدل شــود و دولــت يازدهــم خــود را متعهــد بــه پيشــبرد امــر تقويــت ظرفيــت دولــت در ايــران
ميدانــد .ایــن بازآفرینــی و بهســازی بایــد منجــر بــه ارتقــای کیفیــت سیاســتگذاری ،شایستهســاالری ،کارآمــدی و ارتقــای
اثربخشــی دولــت شــود.
      دولــت نیازمنــد بازســازی نهــادی در ســاختار نظــام تصمیمســازی و تصمیمگیــری اســت .ســوق دادن تصمیمــات بــه
ســمتی کــه مبتنــی بــر دادههــای درســت باشــند و در جریــان فعالیــت کارشناســی اخــذ شــوند ،دوری کــردن از فرایندهــای
تصمیمســازی و تصمیمگیــری صرف ـ ًا مبتنــی بــر چانهزنــی میــان ذینفعــان دولتــی و بوروکراتیــک ،شفافســازی فرایندهــای
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تصمیمگیــری بــرای همــه ذینفعــان اعــم از دولتــی و غیردولتــی ،و مشــارکت دادن آنهــا در فراینــد ،ارزیابــی تأثیــرات حقوقــی،
اقتصــادی ،اجتماعــی ،محیطزیســتی و فرهنگــی تصمیمهــا ،و تصمیمگیــری بــر مبنــای پیشــرفتهای حاصلشــده در
دانــش سیاســتگذاری عمومــی ،اصلیتریــن رویکــرد دولــت دوازدهــم در بازســازی ظرفیــت و بهســازی عملکــرد نهــاد
دولــت اســت  .
 .1-13تعامل بر پايه احترام متقابل قوا در عين تفكيك وظائف

دولــت یازدهــم تــاش کــرد تــا فضــای تقابــل میــان ســه قــوه کشــور شــکل نگیــرد و سیاســت داخلــی بــه عوارضــی کــه
پیــش از ســال  1392بــا آن دســت بــه گریبــان شــده بــود ،مبتــا نشــود .ایــن رویکــرد بــا آگاهــی کامــل بــر ایــن واقعیــت
اســت کــه بــدون همــکاری ســه قــوه و همــه ارکان حاکمیــت سیاســی از جملــه نیروهــای مســلح ،حرکــت بــه ســمت اهــداف
تعیینشــده در قانــون اساســی و اســناد باالدســتی نظــام جمهــوری اســامی ایــران ممکــن نیســت .تأكيــد بــر تعامــل بــر
پايــه احتــرام و تعامــل مثبــت ميــان قــوا در شــرایطی کــه کمــاکان ســطح تهدیدهــای بیرونــی بســیار باالســت و کشــور در
منطقـهای پرتنــش قــرار دارد و رویکــرد دولــت جدیــد آمریــکا نیــز خصمانهتــر از گذشــته اســت ،بســیار اهمیــت دارد .محقــق
ســاختن اهــداف اقتصــاد مقاومتــی ،جبــران عقبماندگیهــا از اهــداف ســند چش ـمانداز ایــران  1404و دس ـتیابی بــه آنچــه
در قانــون برنامــه ششــم توســعه تصریــح شــده اســت ،چنیــن تعاملــی را ضــروری میســازد.
ایــن واقعیــت را نیــز بایــد لحــاظ کــرد کــه کشــور بــه دلیــل شــرایط حســاس بســیاری از مســائلی کــه بــا آن روبهروســت و
بــرای اصــاح مســیرهای نادرســتی کــه در گذشــته پیمــوده شــده ،نیازمنــد گام نهــادن در مســیر تصمیمهــای ســخت اســت.
اصالحــات در نظــام بانکــی ،ایجــاد نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی چندالیــه ،مقابلــه بــا بحــران صندوقهــای بازنشســتگی،
مقابلــه بــا خشــونت و افراطیگــری ،داشــتن سیاســت منطقـهای تضمینکننــده امنیــت پایــدار ،جــذب ســرمایهگذاری خارجــی
و تعامــل گســترده اقتصــادی بــا جهــان ،همــکاری فناورانــه ،اصالحــات در حکمرانــی محیطزیســت و باألخــص مدیریــت
مناســب منابــع آبــی و بســیاری مســائل دیگــری بــدون اخــذ تصمیمهــای ســخت و بازگشــتن از برخــی مســیرهای طیشــده
ناممکــن اســت .تصمیمهــای درســت درخصــوص چنیــن مســائلی بیگمــان بــا مقاومــت برخــی صاحبــان منافــع و گروههــای
اجتماعــی مواجــه میشــود .گــذر کــردن از ایــن شــرایط بــا کمتریــن هزینههــا ،نیازمنــد تعامــل همــه قــوا و اجمــاع بــر ســر
راهکارهــای بهبــود وضــع موجــود اســت.
دولــت دوازدهــم بــا درک عمیــق از چنیــن شــرایطی ،ميكوشــد تــا دورانــي از همــكاري متقابــل ،تــاش بــراي اجماعســازي
منطقــي و عقالنــي ،تعامــل ســازنده معطــوف بــه كارآمــدي ،و قانونگرايــي در روابــط ميــان قــوا را عملــي ســازد و در عيــن
حــال ،رئيسجمهــور بــه عنــوان مســئول اجــراي قانــون اساســي ،حافــظ اصــل مترقــي تفكيــك قــوا نيــز باشــد.
 .1-14پایدارسازی محیطزیست

فرایندهــای توســعهای در بســتر محیطزیســت رخ میدهنــد .دولــت یازدهــم بــا آگاهــی از رونــد فزاینــده تخریــب
محیطزیســت در ایــران شــروع بــه کار کــرد و محیطزیســت را بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن اولویــت هــای خــود اعــام
کــرد .اقداماتــی نظیــر تــاش بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه ،تــاالب هورالعظیــم ،بهبــود وضعیــت آلودگــی هــوای کالنشــهرها،
تقویــت دیپلماســی محیطزیســتی بــا همســایگان ،جــدی شــدن ارزیابــی محیطزیســتی طرحهــای عمرانــی و بازنگــری در
برخــی سیاس ـتهای توســعهای نتیجــه رویکــرد مثبــت دولــت یازدهــم بــه مســأله محیطزیســت بــوده اســت .آمارهــا امــا
حکایــت از آن دارنــد کــه تخریــب محیطزیســتی بــا شــدت در حــال پیشــروی اســت .مدیریــت منابــع آب ،خــاک و تنــوع
زیســتی در شــرایط نامناســبی اســت و بــا کاهــش ظرفیــت زیس ـتپذیری ،کشــور در معــرض خطــر فرســایش تمدنــی قــرار
دارد .بحرانهــای متوالــی بــر اثــر تخریــب محیطزیســتی بــر کشــور عــارض شــدهاند و بــدون تعهــد بــه ارتقــای پایــداری
زیس ـتمحیطی ،فقــدان توســعه اجتماعــی ناشــی از عــدم توازنهــای جغرافیایــی ،و توســعه نامتــوازن تشــدید شــده و هزینــه
دولــت و جامعــه بــرای مقابلــه بــا خطــرات و مشــکالت محیطزیســتی بــه شــدت افزایــش خواهــد یافــت.
دولــت دوازدهــم بــر ایــن بــاور اســت کــه سرنوشــت آینــده ایرانیــان در گــرو چگونگــی رفتــار مــا بــا محیطزیســت و میــزان
احیــای تــوازن اکولوژیــک اســت ،و عميق ـ ًا بــر ايــن بــاور اســت كــه بحرانهــاي زيس ـتمحيطي در صورتــي كــه مديريــت
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نشــوند و تــوازن اکولوژیــک كشــور احيــا نشــود ،ميتواننــد بــه تهديــد امنيــت ملــي نيــز بيانجامنــد .از ایـنرو ،دولــت اعتــدال
برنامــه توســعه اجتماعــی خــود را بــر محــور احیــای تــوازن محیطزیســتی کشــور گســترش خواهــد داد.
ایــن رویکــرد بــه معنــای مانعســازی محیطزیســت در برابــر فرایندهــای توســعهای و خلــق ثــروت نیســت ،بلکــه عمیقـ ًا بــر
ایــن بــاور بنــا شــده کــه رویکــرد اقتصــاد ســبز میتوانــد زمینـهای بــرای توســعه و خلــق ثــروت ،اســتفاده بهرهورتــر از منابــع
طبیعــی ،و در عیــن حــال بهبــود وضعیــت محیطزیســت فراهــم ســازد .تعامــل ســازنده و مؤثــر اقتصــاد و محیطزیســت،
ویژگــی ایــن رویکــرد اســت.
 .1-15تكيه بر مردم

تجربــه قــرن شمســی  1300-1400کــه در آخریــن ســالهای آن قــرار داریــم ،و تجربــه چهــار دهــه عمــر جمهــوری اســامی
ایــران نشــان داده اســت کــه مــردم پایبنــد بــه آرمانــی کــه در انقــاب مشــروطه دنبــال میکردنــد یعنــی حاکمیــت مــردم بــر
سرنوشــت خویــش  -هســتند .بــر همیــن اســاس ،نظــام جمهــوری اســامی نیــز بــدون هــر دو پایــه جمهوریــت و اســامیت
آن فاقــد هویــت کارکــردی اســت .وجــه جمهوريــت نظــام سياســي در ايــران دال بــر آن اســت كــه نظــام جمهــوري اســامي
بــر مــردم تكيــه دارد و از هميـنرو جمهوريــت بايــد در همــه عرصههــاي زندگــي اجتماعــي ،سياســي ،اقتصــادي و فرهنگــي
محقــق شــود .تضميــن مشــاركت مــردم در همــه عرصههــا ،در دولــت دوازدهــم  ،ســرمايه اصلــي دولــت و تضمينكننــده
اعتــدال اســت .ســازمانهاي مردمنهــاد طــرف مشــورت دولــت و نيرويــي عظيــم بــراي پيشــبرد امــور خواهنــد بــود .تكيــه
دولــت بــر مــردم بــدان معناســت كــه دولــت بــه مطالبــات و افــكار عمومــي و اقدامــات جمعــي مــردم احتــرام ميگــذارد.
همچنيــن زمينههــاي قانونــي واگــذاري امــور اقتصــادي ،فرهنگــي و سياســي بــه مــردم وجــود دارد و دولــت دوازدهــم بــر
عملــي كــردن ظرفيتهــاي برآمــده از ايــن زمينههــاي قانونــي تأكيــد دارد.
دولــت دوازدهــم باألخــص بــرای بهســازی ظرفیــت دولــت ،پیشــبرد اقتصــاد مقاومتــی ،افزایــش شــفافیت و نظــارت عمومی
کــه تقویتکننــده مقابلــه بــا فســاد اســت ،پیشــبرد اهــداف توســعه سیاســی ،و غلبــه بــر آســیبهای اجتماعــی بــه مشــارکت
فعاالنــه مــردم نیازمنــد اســت .سیاســت توســعه جامعــه مدنــی بخشــی از رویکــرد دولــت دوازدهــم بــرای زمینهســازی اســتفاده
از ظرفیتهــای مردمــی بــرای تحقــق «آزادی ،امنیــت؛ آرامــش و پیشــرفت» اســت.
 .1-16حمايت از نسل جوان

جامعــه ایــران دوران پنجــره جمعیتــی خــود را تجربــه مــی کنــد و ایــن بــدان معناســت کــه بیشــترین تعــداد جوانــان در
ســنین اشــتغال قــرار دارنــد و بــرای مشــارکت در فراینــد توســعه و خلــق ثــروت آمــاده انــد .ایــن جوانــان اگــر بتواننــد شــغل
مناســب یافتــه و در مشــاغل مولــد ب ـهکار گرفتــه شــوند ،میتواننــد عــاوه بــر آنکــه پشــتوانهای بــرای آینــده جامعــه ایــران
فراهــم آورنــد ،از بــروز یــا تشــدی ِد آســیبهای اجتماعــی نیــز جلوگیــری کننــد .پنجــره جمعیتــی جامعــه ایــران کــه رو بــه
بســته شــدن بــرود ،فراینــد سالمندشــدن آغــاز خواهــد شــد .فراهــم کــردن زمینــه حمایــت اجتماعــی از جامعـهای ســالمند بــا
هزینههــای مــادی و اجتماعــی فزاینــده ،نیازمنــد توجــه جــدی بــه جوانــان اســت.
دولــت دوازدهــم ســه دغدغــه اساســي جوانــان يعنــي اشــتغال ،مســكن و ازدواج را نيازهــاي اساســي ايشــان دانســته و
تــاش خــود را در حيطــه منابــع و امكانــات كشــور بــراي كاســتن از دغدغههــا در ايــن عرصههــا ب ـهكار خواهــد گرفــت.
دولــت در ضمــن واقــف اســت كــه اشــتغال در صــدر مســائل جوانــان اســت و دو مقولــه مســكن و ازدواج نيــز بــه انحــاء
مختلــف متأثــر از اشــتغال اســت و از هميــنرو ،حــل مشــكل بيــكاري جوانــان را در اولويــت قــرار ميدهــد.
 .2برنامه دولت دوازدهم
برنامــه دولــت دوازدهــم کــه مبتنــی بــر شــانزده اصــل تشریحشــده در ایــن مقدمــه ،و شــناخت شــرایط ایــران و نظــام
جمهــوری اســامی ایــران در ســالهای پایانــی قــرن حاضــر شمســی اســت ،در هفــت بخــش کلــی تنظیــم و ارائــه میشــود.
ایــن برنامــه رئــوس ،کلیــات و راهبردهــای اساســی دولــت دوازدهــم در چهــار ســال آتــی ( )1396-1400را تشــریح میکنــد.
بخشهــای مختلــف برنامــه بــه شــرح زیــر اســت.
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 .1حوزه اقتصادی،
 .2حوزه اجتماعی،
 .3حوزه فرهنگی،
 .4حوزه سیاست خارجی،
 .5حوزه سیاست داخلی،
 .6حوزه امنیت ملی و توان دفاعی،
 .7حوزه علم و فناوری
 .8حوزه محیط زیست و توسعه پایدار،
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن حوزههــا بــا یکدیگــر تعامــل و ارتبــاط داشــته و در اهــداف ،راهبردهــا و اولویتهــای راهبــردی
اشــتراکاتی دارنــد امــا بــه خاطــر ســهولت فهــم بــه صــورت تفکیکــی ارایــه شــدهاند.

 .1حوزه اقتصادی

اقتصــاد ایــران در ســالهای  1392تــا  1396دوران دشــواری را پشــت ســر گذاشــت و همــه مــردم و مســئوالن کشــور
ســختیهای زیــادی را تحمــل کردنــد .آثــار زخمهایــی کــه در نتیجــه رکــود تورمــی بیســابقه ســالهای  1391و ،1392
بحــران ارزی ســالهای  1390و  1391و عــدم اشــتغالزایی طــی ســالهای  1384تــا  1391بــر پیکــر اقتصــاد ایــران وارد
شــده بــود ،بــه تدریــج از ســال  1393بــه بعــد خــود را نمایــان ســاخت .عــاوه بــر آن ،بــه محــض آنکــه تــاش شــد تــا
اقتصــاد کشــور زیــر فشــار مشــکالت متعــدد کمــر راســت کنــد ،کاهــش شــدید قیمــت نفــت ضربـهای ســنگین بــه اقتصــادی
وارد کــرد کــه در دورۀ وفــور ،بــه شــدت بــه واردات وابســته شــده بــود .کوشــشهای بســیا ِر یــک یــک ملــت عزیــز و
ســختیهایی کــه همگــی در کنــار یکدیگــر تحمــل کردیــم بــه موفقیتهایــی انجامیــد کــه عمــدۀ آن ،خــارج کــردن اقتصــاد
از زیــر آوا ِر ســنگینترین رکــود تورمــی تاریــخ اخیــر کشــور اســت .اکنــون اگرچــه همچنــان ســختیهایی پیــش روی ماســت
امــا چش ـماندازهای امیدوارکننــده و فــردای روشــن نیــز نمایــان شــده اســت.
رئــوس برنامــه اقتصــادی دولــت در ســالهای  1396-1400در متــن حاضــر ارائــه شــده اســت .ایــن برنامــه بــا اتــکای بــه
سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی و برنامــه ششــم اجــرا خواهــد شــد .برنامههــای دولــت دوازدهــم بــر ایــن مبنــا اســتوار
اســت تــا بــا ادامــه دولــت «تدبیــر و امیــد» و گفتمــان «آزادی و امنیــت؛ آرامــش و پیشــرفت» مســیری را کــه تاکنــون طــی
شــده اســت کامــل کنیــم و ایرانــی شایســته مردمانــش بســازیم و در نیمـهراه نمانیــم.
 .1-1برنامه رشد اقتصادی فراگیر ،مستمر ،اشتغالزا و ضدفقر

برنامــه اصالحــات اقتصــادی دولــت دوازدهــم بــا هــدف دســتیابی بــه «رشــد اقتصــادی فراگیــر ،مســتمر ،اشــتغالزا و ضدفقــر»،
مشــتمل بــر اصالحــات اقتصــادی مــورد نیــاز بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،بــرای اجــرا در نیمـه دوم دهـه نــود (-۱۳۹۶
 )۱۴۰۰و بــا در نظــر گرفتــن اســناد باالدســتی در کشــور ،بــه ویــژه سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی و سیاســتهای
کلــی اصــل  44قانــون اساســی تدویــن شــده اســت .ایــن برنامــه ،شــامل دو بخــش توســعهای و حمایتــی ،بــه دنبــال آن اســت
ـادی ایجادکننــده آنهــا محقــق ســازد.
تــا عدالــت اجتماعــی ،کاهــش نابرابــری و فقــر را از طریــق اصــاح ســازوکارهای اقتصـ ِ
بــا ایــن حــال ،بــه دلیــل اهمیــت ایــن مســائل و بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی کشــور ،بســتههای حمایتــی نیــز لحــاظ شــده
کــه فــارغ از اهــداف نهایــی برنامــه کــه بــه طــور طبیعــی منجــر بــه کاهــش فقــر و نابرابــری میشــوند ،بــه صــورت مســتقیم
از گروههــای کــه در وضعیــت نامطلوبــی بــه ســر مــی برنــد حمایــت شــود.
برنامههــای توســعهای ایــن طــرح مشــتمل بــر دو زیــر فصــل اســت .زیــر فصــل اول بــه دنبــال ایجــاد اصالحــات اقتصــاد
کالن ،دســتیابی و حفــظ ثبــات اقتصــادی و فراهــم کــردن زمینـه رشــد پایــدار اســت؛ انتظــار مـیرود اجــرای آن بتوانــد ثبــات
اقتصــاد کالن را فراهــم و رشــد اقتصــادی پایــدار را ایجــاد کنــد .زیــر فصــل دوم ،شــامل بســتههای سیاســتی برونگرایــی و
توســعه بخــش خصوصــی و اصــاح نظــام بنــگاهداری اســت کــه بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی بــاال تنظیــم شــده اســت.
افزایــش درونزایــی اقتصــاد (کاهــش نوســانات رشــد اقتصــادی و تجهیــز منابــع داخلــی) از طریــق تغییــر ســازوکار مدیریــت
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درآمدهــای نفتــی و اصــاح سیاســتهای پولــی ،ارزی ،مالــی و بازارهــای مالــی و انــرژی در کنــار افزایــش برونگرایــی
و توســعه بخــش خصوصــی (بهبــود محیــط کس ـبوکار و اصــاح نظــام بنــگاهداری) میتوانــد شــرایط دســتیابی بــه رشــد
پایــداری در محــدوده  8درصــد 1را فراهــم کنــد.
اگرچــه دســتیابی بــه اهــداف «رشــد اقتصــادی فراگیــر ،مســتمر ،اشــتغال زا و ضدفقــر» در برنامــه حاضــر نیازمنــد اجــرای
تمامــی بندهــای ایــن برنامــه اســت ،امــا هســته اصلــی را سیاس ـتهایی تشــکیل مــی دهــد کــه ذیــل بســته قاعــده مالــی
دولــت و مدیریــت درآمدهــای نفتــی قــرار گرفتهانــد .ایــن بســته شــرط الزم بــرای موفقیــت ســایر اصالحــات ســاختاری و
سیاســتی اســت .تنهــا بــا اصــاح مدیریــت درآمدهــای نفتــی و رفــع عامــل اصلــی ناتــرازی بودجــه دولــت کــه منشــأ اصلــی
تــورم مزمــن و شــروع سلســله مداخــات مخــرب در اقتصــاد اســت ،میتــوان بــه انجــام اصالحاتــی در ســایر بازارهــا و
بخشهــای مرتبــط مبــادرت ورزیــد.
برنامههــای حمایتــی نیــز شــامل دو زیربخــش سیاســتهای فعــال بــازار کار و سیاســتهای رفاهــی و کاهــش فقــر
اســت .ایــن بــدان معناســت کــه کــه از یکســو سیاســتهای فعــال بــازار کار بهعنــوان مکمــل برنامههــای توســعهای
تــوان اشــتغالزایی اقتصــاد ایــران را طــی ســالهای آتــی افزایــش خواهنــد داد و تطابــق بهتــری بیــن ویژگیهــای
عرضهکننــدگان نیــروی کار بــا متقاضیــان آن فراهــم میکنــد و از ســوی دیگــر برنامههــای رفاهــی ســبب خواهــد شــد
تمامــی خانوارهــای ایرانــی از مواهــب افزایــش رشــد اقتصــادی بهرهمنــد شــوند و ســطح اســتانداردی از کیفیــت زندگــی بــرای
آنــان فراهــم شــود.
اجزای اصلی برنامه اصالحات اقتصادی دولت دوازدهم

همانطورکــه ذکــر شــد برنامههــای توســعهای در دو بخــش تدویــن شــدهاند .انتظــار مــیرود اجــرای مجموعــه
سیاسـتهای بخــش اول بــا توجــه بــه محدودیتهــای اقتصــاد ایــران ،ســبب ارتقــای رشــد اقتصــادی پایــدار و کــم نوســان
اقتصــاد ،در محــدودهی  5درصــد شــود .قســمت دوم برنامههــای توســعهای ناظــر بــر سیاســتهایی اســت کــه میتوانــد
پتانســیل رشــد اقتصــادی کشــور را بــه بــاالی  ۵درصــد برســاند.
 .1-1-1برنامه اصالحات اقتصاد کالن و ثباتساز اقتصادی

در برنامــه اصالحــات اقتصــاد کالن و ثباتســاز اقتصــادی ،اصالحــات ســاختاری در مدیریــت منابــع کشــور بــر مبنــای 6
بســته سیاســتی طــرح میشــود.
 .1هدف چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق ۱۴۰۴

حوزه اقتصادی
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 .1-1-1-1بسته اول :توانمندسازی دولت برای ارائه خدمت بهتر

وضعیــت مدیریــت درآمدهــای نفتــی طــی چنــد دهــه گذشــته و بهخصــوص در ســالهای نیمــه دوم دهــه  80کــه قیمــت
نفــت بــه بیشــترین حــد خــود رســید آثــار مخــرب متعــددی از خــود بــر جــا گذاشــت .از مهمتریــن پیامدهــای نامطلــوب
آن میتــوان بــه تالطــم بودجــهای دولــت ،بیثباتــی اقتصــاد کالن ،ناکارآمــدی ســرمایهگذاریهای عمرانــی و انتقــال
مســتقیم تکانــه درآمدهــای نفتــی بــه تمامــی بخشهــای بهرهمنــد از نفــت اشــاره کــرد .در شــرایطی کــه بودجــه بیثبــات
و تحــت تاثیــر قیمــت نفــت باشــد دولــت نمیتوانــد بــرای اهــداف میانمــدت و بلندمــدت خــود برنامهریــزی کنــد .در
نتیجــه ،بیثباتــی در اقتصــاد کالن کشــور فراگیــر میشــود .بــه فرآینــد قاعدهمندســازی بودجــه ســاالنه دولــت بــا هــدف
پايدارســازی میانمــدت و بلندمــدت بودجــه ،قاعــدهی مالــی 2گفتــه میشــود.
 .1-1-1-1-1سیاستهای قاعده مالی و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی

در چارچــوب کنونــی مدیریــت درآمدهــای نفتــی شــوکهای ناشــی از نوســانات درآمدهــای نفتــی مســتقیما بــه تمامــی
بخشهــا منتقــل میشــود .بیشــترین آســیب از نوســانات بودجــه از یکســو بــه  نهادهایــی کــه مســتقیم ًا از بودج ـه دولــت
بهرهمنــد هســتند و از ســوی دیگــر بــه ســرمایهگذاریهای دولتــی وارد میآیــد .بازنگــری در وضعیــت فعلــی و اتخــاذ
تدابیــر و سیاســتهای مناســب در زمینــه مدیریــت درآمدهــای نفتــی میتوانــد مانــع پیدایــش چنیــن اثراتــی بــر اقتصــاد
کشــور شــود.
در ایــن برنامــه هــدف آن اســت کــه نوســانات بــزرگ بودجــه از طریــق ثبــات بخشــی بــه میــزان ورود درآمدهــای نفتــی
بــه بودجــه مدیریــت شــود و نوســانات کوچــک نیــز از طریــق اســتفاده از اوراق بهــادار اســامی در بازههــای ســاالنه ،بودجــه
دولــت را متــوازن ســازد .اجــرای ایــن بســته یکــی از ارکان سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی در نظــام مالــی کشــور را
نهادینــه میکنــد؛ زیــرا از طریــق مقاومســازی بودجــه در برابــر نوســانات بــرونزای قیمــت نفــت ،مقاومــت و درونزایــی
اقتصــاد افزایــش مییابــد.
همچنیــن بخــش قابــل توجهــی از ســرمایهگذاریهای عمرانــی و زیرســاختهای کشــور از طریــق راهــکا ِر ســرمایهگذاری
مشــترک بیــن صنــدوق توســعه ملــی ،دولــت و بانــک صــورت خواهــد گرفــت؛ بدیــن ترتیــب کــه دولــت و صنــدوق توســعه
ملــی هــر یــک بــه میــزان معینــی در بانکهــای عامــل ســپردهگذاری کننــد و از طریــق اهــرم کــردن ایــن منابــع از مشــارکت
بخــش خصوصــی بــرای ســرمایهگذاری در پروژههــای عمرانــی اســتفاده نماینــد .در ادامــه ،بــه تدریــج ســرمایهگذاری
عمرانــی در کشــور از طریــق مشــارکت عمومی-خصوصــی 3و بــه اتــکای منابــع دولتــی و خصوصــی صــورت پذیــرد.
 .1-1-1-1-2تغییر در نظام دیوانساالری کشور

بــه منظــور افزایــش شــفافیت و ایجــاد نظــام یکپارچــه اطالعاتــی الزم اســت از طریــق ارتقــای تــوان مدیریتــی و کارشناســی
دولــت ،تغییــرات ملموســی در نظــام دیوانســاالری کشــور ایجــاد کــرد.
1 .1بــرای ارائــه خدمــات بــا کیفیتتــر الزم اســت عــاوه بــر ثباتســازی بودجــه ،تــوان کارشناســی و مدیریتــی دولــت
نیــز طــی ســالهای آتــی بهصــورت قابــل توجــه ارتقــا یابــد .از آنجــا کــه طــی دهــه گذشــته بــه دالیــل مختلــف
تــوان کارشناســی و مدیریتــی دولــت دچــار افــول زیــادی شــده ،الزم اســت جــذب متخصصــان ،کارشناســان و مدیــران از
اصلیتریــن برنامههــای دولــت بــرای افزایــش کارایــی و کیفیــت و کمیــت خدمــات دولتــی باشــد.
2 .2رویکــرد خریــد خدمــت در فعالیتهــای مبتنــی بــر بودجــه عمومــی گســترش یابــد و بخــش خصوصــی بهطــور فعــال
در مدیریــت فعالیتهــای ایــن حوزههــا درگیــر شــود تــا از ایــن طریــق کارایــی خدمــات عمومــی دولــت افزایــش یابــد.
3 .3با ایجاد نظام یکپارچه اطالعاتی عالوه بر بهبود در کارایی ،امکان ایجاد شفافیت بیشتر فراهم شود.
2.

Fiscal Rule
3. Public Private Partnership

برنامه و خطمشی دولت دوازدهم
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 .1-1-1-2بسته دوم :سیاستهای اصالح نظام مالیاتی

بــا توجــه بــه تثبیــت نقــش درآمدهــای حاصــل از صــادرات نفــت در بودجــه دولــت بــر اســاس قاعــده مالــی کــه در بخــش قبل
ذکــر شــد ،رشــد مخــارج دولــت بــرای ارتقــای کیفیــت خدمــات دولتــی بــه شــرط تــوازن بودجــه تنهــا بــا بهبــود درآمدهــای
مالیاتــی و ســایر درآمدهــا محقــق میشــود .نکتــه کلیــدی دیگــر مــورد اشــاره در بخــش قبــل ،افزایــش درآمدهــای مالیاتــی
بــه نحــوی اســت کــه ســهم ایــن درآمدهــا از تولیــد ناخالــص داخلــی بــه  ۹درصــد برســد .ایــن در حالــی اســت کــه الزمــه
افزایــش درآمدهــای مالیاتــی اجــرای اصالحــات زیــاد در سیاســتهای مالیاتــی اســت .در صــورت تحقــق ،نظــام مالیاتــی
اصالحشــده میتوانــد بــه توزیــع بهتــر درآمــدی نیــز بینجامــد .بــر ایــن اســاس ،برنامــه جامــع اصــاح در نظــام مالیاتــی در
افــق کوتاهمــدت بــا هــدف افزایــش درآمدهــای مالیاتــی و در افــق میانمــدت بــا هــدف افزایــش کارایــی نظــام مالیاتــی و
افزایــش ظرفیــت مالیاتســتانی دولــت بــه صــورت زیــر پیشــنهاد میگــردد:
 .1سیاستهای ناظر بر ابزارهای مختلف مالیاتی
مالیات بر مشاغل.1

1بــه منظــور افزایــش عدالــت و کارایــی ،بــا تجمیــع درآمدهــا در یــک نظــام واحــد ،از مجمــوع درآمــد
شــخصی مالیــات ســتانده شــود.

.2

2با بهکارگیری اظهارنامه ارزش افزوده ،بخشی از فرارهای مالیاتی شناسایی گردد.

.3

3طرح صندوق مکانیزه فروش عملیاتی گردد.

 .2مالیات بر شرکتها
بــه منظــور افزایــش ظرفیــت تولیــد و اشــتغال و حمایــت از بنگاههــا ،نــرخ مالیــات بــر ســود شــرکتها کاهــشیابــد و ایــن نــرخ متناســب بــا شــاخصهای پیشنگــر چرخههــای تجــاری تعییــن گــردد؛ بهگونهایکــه در
دوره رکــود مالیــات بــر ســود شــرکتها از تخفیــف یــا معافیــت مالیاتــی برخــوردار باشــد.
با هدف توسعه وضعیت بازرسی از مودیان مالیاتی ،نظام حسابرسی هدفمند اجرایی گردد. الیحــه حمایــت از افشــاگری مالیاتــی تدویــن گــردد .همچنیــن بــا توســعه زیرســاختهای اطالعاتــی امــکانارتبــاط بیــن ابزارهــای مختلــف مالیاتــی بــا هــدف افزایــش تمکیــن و بهبــود عدالــت مالیاتــی ایجــاد شــود.
 .3مالیات بر زمین و امالک
جمـعآوری مالیــات بــر امــاک نیــز بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای ایجــاد درآمــد پایــدار کــه بــا کمتریــن اختــالدر فرآینــد تولیــد و اشــتغال همــراه اســت در دســتور کار دولــت قــرار گیــرد .شناســایی واحدهــا و تعییــن ایــن
مالیــات میتوانــد از طریــق ایجــاد پایــگاه داده مشــترک بــا شــهرداری صــورت پذیــرد.
 این مالیات به صورت سراسری در کل کشور اعمال شود. .4مالیات بر ارزش افزوده
فرآیندهــای قانونــی بــه گون ـهای تنظیــم شــود کــه دریافــت و اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده بــا کمتریــنوقفــه صــورت گیــرد.
ســطح پوشــش مالیــات ارزش افــزوده و نــرخ آن طــی ســالهای برنامــه بهگون ـهای تنظیــم شــود کــه مالیــاتبــر ارزش افــزوده در کنــار مالیــات بــر زمیــن و امــاک بــه تدریــج جایگزیــن کاهــش مالیاتســتانی از بنــگاه
شــود.

حوزه اقتصادی
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 .5مالیات بر حقوق
نظام یکپارچه مالیاتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی حاکم شود. .6سیاستهای بلندمدت ناظر بر ساختار نظام مالیاتی
بــه منظــور افزایــش کارایــی نظــام مالیاتــی و ایجــاد ابزارهــای جدیــد شناســایی و وصــول مالیــات و در نتیجــهافزایــش ظرفیــت مالیاتســتانی دولــت ،اصــاح در ســاختارهای نظــام مالیاتــی بــه گونـهای صــورت پذیــرد کــه
اهــداف زیــر محقــق شــوند:
تغییر ساختار نظام مالیاتی از مالیات بر شرکتها به مالیات بر درآمد افرادحذف معافیتها و اولویت دادن به افزایش در پوشش مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیاتکاهــش تکيــه بــر ابزارهــاي ناکارآمــد و جایگزینــی مالیــات بــر مجمــوع درآمــد بــا ابزارهــای ناکارآمــد :ماليــاتبــر واردات و ســود شــرکتها و مالیــات بــر مشــاغل
افزایش تدریجی سهم مالیات زمین و امالکایجاد نظام یکپارچه رفاهی  -مالیاتیاستفاده از حسابرسی هدفمندبازنگری در نظام انگیزشی مامورین حسابرسان و مودیان مالیاتیایجاد ارتباط میان پایگاههای دادهای مختلف در دسترس دولت .1-1-1-3بسته سوم :سیاستهای پولی و ارزی

گــذار بــه تــورم پاییــن و پایــدار مســتلزم قاعدهمنــد کــردن سیاس ـتگذاری پولــی صحیــح توســط بانــک مرکــزی و اصــاح
ســاختار بودجــه دولــت اســت .الزم اســت اصالحــات نهــادی بانــک مرکــزی در دو حــوزه سیاســت پولــی و نظــارت بانکــی
صــورت پذیــرد و قانــون بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران ناظــر بــر اصالحــات نهــادی شــامل مــوارد زیــر باشــد:
 .1بــه رســمیت شــناختن شــفاف و صریــح دو جایــگاه متفــاوت سیاس ـتگذار پولــی و قاعدهگــذار و ناظــر شــبکه بانکــی
بــرای بانــک مرکــزی
 .2بــا پیشفــرض برقــراری قواعــد مالــی دولــت در ایــن برنامــه ،چارچــوب سیاسـتهای پولــی و ارزی بــا هــدف اســتمرار
تــورم پاییــن و بهبــود نــرخ ارز حقیقــی بــه شــرح زیــر تعییــن شــود:
روش هدفگذاری تورم به عنوان چارچوب سیاست پولی تعیین و الزامات آن عملیاتی شود.انتقــال نظــام ارزی دوگانــه فعلــی بــه نظــام ارزی شــناور مدیریتشــده بــا هــدف ارتقــای رقابتپذیــری اقتصــاد وکاهــش کســری تجــاری غیرنفتــی انجــام گیــرد .پیادهســازی چارچــوب نظــام ارزی شــناور مدیریتشــده ،شــامل
تعییــن قاعــده مدیریــت نــرخ ارز اســت بــه طوریکــه در کوتاهمــدت ،نــرخ ارز بــا دخالــت بانــک مرکــزی در
دامنــه از پیــش تعییــن شــده ثبــات داشــته باشــد .در میانمــدت ،نــرخ ارز بــا تــور ِم کاهنــدهی هدفگــذاری
شــده در یــک فراینــد تدریجــی تعدیــل شــود و در بلندمــدت ،تعدیــل نــرخ ارز بــر اســاس رفتــار متغیرهــای
بنیــادی در بــازار شــکل گیــرد.
 .3ســازوکار تبدیــل اهــداف کیفــی بــه اهــداف ک ّمــی و قابــل ارزیابــی بــه صــورت شــفاف و دقیــق تعییــن و تصریــح شــود
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برنامه و خطمشی دولت دوازدهم
و رکــن مســئول هــر هــدف بــه همــراه ســازوکارهای رفــع تعــارض اهــداف در آن دیــده شــود.

 .4سیاســتهای صنــدوق توســعهی ملــی از جهــت بهرهگیــری از درآمدهــای ارزی حاصلــه بــرای ســرمایهگذاری در
داخــل یــا خــارج از کشــور در چارچــوب سیاســت ارزی بانــک مرکــزی و ســازگار بــا آن تدویــن شــود.
 .5بــه منظــور افزایــش شــفافیت در عملکــرد ،بانــک مرکــزی مکلــف بــه ارائــه گزارشهــای شــش ماهــه بــه دولــت و
مجلــس و گزارشهــای عمومــی ســاالنه در مــورد تصمیمــات اتخــاذ شــده در حــوزه اهــداف تعییــن شــده اســت.
 .1-1-1-4بسته چهارم :اصالح نظام مالی

وضعیــت نظــام بانکــی از حیــث کمیــت و کیفیــت تســهیالت اعطایــی بــرای پشــتیبانی از رشــد پایــدار مناســب نیســت .ایــن
ـی جایگزیــن تســهیالت نیــز محــدود شــده و تامیــن
در حالــی اســت کــه در ســالهای گذشــته دسترســی بنــگاه بــه منابــع مالـ ِ
مالــی بــه عنــوان مهمتریــن محدودیــت تولیــد فرآینــد رشــد مناســب اقتصــادی را کنــد کــرده اســت .کاهــش ثبــات مالــی رخ
داده طــی ســالهای اخیــر ،میتوانــد منجــر بــه توقــف کارکردهــای نظــام بانکــی شــود و هزینههایــی را بــرای کشــور ایجــاد
کنــد .بــه عــاوه ،اســتفاده از فرصتهــای برجــام نیــز در گــرو فعالیــت ســالم بانکهــا اســت .واقعیاتــی کــه اصــاح نظــام
بانکــی را بــه صــورت ضرورتــی بــا اولویــت بــاال تعریــف میکنــد .در چارچــوب روابــط شــکلگرفته کنونــی میــان بانکهــا،
بنگاههــا ،بانــک مرکــزی و دولــت انتظــار نم ـیرود ســازوکارهای موجــود بــه خودیخــود قــادر بــه تصحیــح وضعیــت فعلــی
باشــد و ادامــه ایــن وضــع منجــر بــه تخریــب بیشــتر ســامت بازارهــای مالــی میشــود .بــر ایــن اســاس:
 .1در بــازه زمانــی نــه تــا دوازده ماهـهای در قالــب بســته «مدیریــت وضعیــت بانکــی» شــرایط فعلــی نظــام بانکــی ترمیــم
شــده و ســپس بــا اجــرای بســته مقدماتــی «اصــاح نظــام بانکــی» شــرایط نظــام بانکــی بهبــود مــی یابــد .در بســته
«مدیریــت وضعیــت بانکــی» الزم اســت بــه کمــک مجموعــه اقدامــات عاجلــی طــی شــش مــاه آینــده نرخهــای
ســود ســپرده بــه کمــک ذخیرهگیــری مناســب ،ممانعــت از تقســیم درآمدهــای موهومــی ،ابــزار ضمانــت ســپرده و
عــوارض بــه صــورت نظارتــی کاهــش یابنــد .بــا سیاس ـتگذاری بانکهــای تحــت مدیریــت دولــت و ســاماندهی
مانــده بدهــی دولــت (بــا لحــاظ قیــود پایــداری بدهــی) و دســتهبندی بانکهــا هماهنگــی الزم بــرای بهبــود
وضعیــت نظــام بانکــی انجــام گیــرد .خــط اعتبــاری محــدود ،مشــروط و وثیق ـهدار بانــک مرکــزی اســتمرار فعالیــت
بانکهــا طــی دوره کاهــش نــرخ ســود را ممکــن کنــد.
 .2دولــت در چارچــوب  ،DSAبخشــی از بدهیهــای خــود بــه پیمانــکاران بخــش خصوصــی ،بانکهــای خصوصیشــده
و دولتــی را بــه اوراق بهــادار تبدیــل و بــه ایــن طلبــکاران واگــذار کنــد .پرداخــت ســود ایــن اوراق را در باالتریــن
اولویــت پرداختــی قــرار دهــد .
 .3بانــک مرکــزی بانکهــا را بــر اســاس وضعیــت ســامت دســتهبندی و برنامــه تجدیــد ســاختار را طراحــی و پیگیــری
کنــد .بانکهــا بــر اســاس شــاخصهای میــزان ســامت و نیــز تبعیــت از بانــک مرکــزی (در مــواردی چــون
اجرایــی کــردن برنامــه تجدیــد ســاختار ،تبعیــت از نرخهــای ســود ســپرده ،کفایــت ســرمایه و ذخیرهگیــری) طبــق
ضوابــط از پیــش تعیینشــده تشــویق و تنبیــه شــوند .ابزارهــای انگیزشــی ماننــد نــرخ ذخیــره قانونــی ،حــق بیمــه
ضمانــت ســپردهها ،بازخواســت و عــزل مدیــران ،نرخهــای ترجیحــی در بــازار بینبانکــی ،لغــو برخــی مجوزهــا و
دسترســیهای بانکهــا و اســتفاده از فرصتهــای پســابرجام در اختیــار بانــک مرکــزی هســتند.
 .4جهــت اصــاح ترازنامــه و جبــران خســارتهای ناشــی از مطالبــات غیرجــاری ،وجــوه التــزام دریافتنــی و دیگــر
داراییهــای منجمــد بانکهــا ،بانکهــای خصوصــی از طــرف بانــک مرکــزی و ســازمان بــورس ملــزم بــه افزایــش
ســرمایه شــوند .دولــت نیــز نســبت بــه افزایــش ســرمایه بانکهــای دولتــی اقــدام کنــد .در ایــن راســتا میتــوان از
منابــع مالــی صنــدوق توســعه ملــی (بــه صــورت ســهام ممتــاز و وامهــای تبعــی) ،ســرمایهگذاران خارجــی و فــروش
ســهام دولــت در بانکهــای خصوصیشــده اســتفاده کــرد.
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 .1-1-1-5بسته پنجم :اصالح بازار انرژی

بــه منظــور افزایــش تولیــد در بخــش انــرژی و بهبــود بهــرهوری در بخشهــای مختلــف اقتصــادی ،اصالحــات در بــازار
انــرژی ناظــر بــه ســه رکــن ،اصــاح بــازار انــرژی ،رابطــه مالــی صنعــت انــرژی بــا دولــت و سیاســتهای بخشــهای
اقتصــادی مرتبــط بــا بــازار انــرژی اســت.
 .1-1-1-5-1اصالح بازار انرژی

اصــاح بــازار انــرژی بایــد مبتنــی بــر برنامههــای بلندمــدت ،قاعدهمحــور ،بــا اطــاع قبلــی آحــاد اقتصــادی و همســو
بــا دیگــر سیاســتهای اقتصــاد کالن انجــام شــود .همچنیــن بایــد توجــه داشــت عامــل مهــم در موفقیــت یــک برنامــه
اصالحــی ایجــاد وفــاق عمومــی مبتنــی بــر ضــرورت اصالحــات از طریــق پویشهــای تبلیغاتــی و همزمــان اجمــاع میــان
سیاسـتگذاران در خصــوص نحــوه اجــرا اســت .تجربــه جهانــی ،اهمیــت ایجــاد نظــام موثــر حمایــت از فقــرا در دوران اصــاح
نظــام بــازار انــرژی را برجســته کــرده اســت .بــرای تعــادل و پایــداری ایــن طــرح نیــز بایــد بازتوزیعــی موقتــی از گروههــای
منتفــع بــه گروههــای متضــرر انجــام شــود .البتــه الزم نیســت تصحیــح قیمــت حاملهــای انــرژی مختلــف بــا ســرعتهای
یکســان انجــام شــود و میتــوان اصــاح قیمــت برخــی حاملهــا کــه فقــرا بــه آن اتــکای بیشــتری دارنــد را کندتــر انجــام
داد.
بنابرایــن بســته پیشــنهادی اصــاح نظــام بــازار انــرژی شــامل اصــاح قیمتهــای انــرژی ،اصــاح ســاختار و قوانیــن
بودجــه ،مداخــات تســهیلکننده اجــرا بــا معذوریتهــای اقتصــاد سیاســی ،حمایــت از فقــرا و اطالعرســانی و ایجــاد پویــش
اســت .کاســتی در هــر یــک از ایــن پنــج رکــن اساســی میتوانــد میــزان توفیــق برنامــه را کاهــش دهــد.
 .1-1-1-5-2رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت

ثباتســازی در ســهم دالری شــرکت ملــی نفــت از درآمــد حاصــل از صــادارت نفــت کــه در بســته اول بــه آن اشــاره شــد
درآمــدی پایــدار و قابــل برنامهریــزی بــرای شــرکت ملــی نفــت ایجــاد میکنــد .عــاوه بــر آن بــه منظــور افزایــش انگیــزه
در شــرکت ملــی نفــت بــرای افزایــش در تولیــد و صــادرات نفــت ،در صــورت افزایــش تولیــد و صــادرات نســبت بــه بیشــینه
میــزان تولیــد و صــادرات در ســال  ۱۳۹۶مشــوقهای مالــی الزم بــرای شــرکت ملــی نفــت در نظــر گرفتــه شــود و ایــن
مشــوقها در صــورت افزایــش برداشــت از میادیــن مشــترک و افزایــش تولیــد نفــت بــا تکنولوژیهــای ازدیــاد برداشــت بــه
صــورت پلـهای افزایــش یابــد.
 .1-1-1-5-3سیاستهای بخشی اصالح بازار انرژی

بــه منظــور توســعه بیشــتر در بخــش انــرژی ،نحــوه ایجــاد تنظیمگــری 4در بــازار انــرژی بایســتی بــه گونـهای تدویــن شــود
کــه اهــداف زیــر محقــق گــردد:
 .1نقش رگوالتور ایجاد بازار (بهطور خاص بازار گاز و برق) و تعیین محدوده بازار شرکتهای مختلف باشد.
 .2ایجاد نظام حق دسترسی ،تعرفه خطوط انتقال و توزیع بخشها را بر عهده داشتهباشد.
 .3ســاختار بــازار را بــه ســمت ایجــاد بــازار رقابتــی ســوق داده و اقدامــات الزم را بــرای عقــد قراردادهــای بلندمــدت در
بخــش پاالیــش و پتروشــیمی را انجــام دهــد.

. 4Regulator
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برنامه و خطمشی دولت دوازدهم

 .1-1-1-6بسته ششم :اصالح در صندوقهای بازنشستگی

سیســتم بازنشســتگی ایــران در حــال حاضــر از منظــر پایــداری مالــی ،5پوشــش بیمـهای ،برابــری و عدالــت ،پیشبینیپذیــری
و شــفافیت ،کفایــت ،6و کارایــی اقتصــادی معضــات زیــادی دارد کــه ادام ـهی فعالیــت موفــق ایــن نهادهــا را بــا مشــکل
جــدی مواجــه کردهاســت .تقبــل کســریهای پنهــان و آشــکار ناشــی از پرداخــت بــه بازنشســتگان و بیمهشــوندگان از
بودجــه دولــت ،در شــرایط کنونــی کــه کســری بودجــه و رونــد کاهنــده درآمدهــای نفتــی رونــد غالــب اســت ،میتوانــد بــه
تشــدید کســری بودجــه و ناپایــداری بدهیهــای دولــت بینجامــد .چارچــوب اصلــی راهکارهــای پیشــنهادی بــرای تخفیــف
معضــل سیســتم بازنشســتگی در ایــران را میتــوان در مــوارد زیــر خالصــه کــرد:
 .1اصــاح قوانیــن بازنشســتگی :در شــرایط کنونــی ،نرخهــا و قواعــد مربــوط بــه بازنشســتگی و بازنشســتگی پیــش از
موعــد بهگونــهای تعییــن شــدهاند کــه فاصلــه قابــل مالحظــهای بیــن دریافتیهــا و پرداختیهــای بیمهشــوندگان
ایجــاد میکننــد .بنابرایــن ،بهمنظــور تخفیــف کســری بودجــه ایــن نهادهــا الزم اســت ایــن نرخهــا و قواعــد مــورد
بازنگــری قــرار گیرنــد.
  .2اصــاح ســاختار نهادهــای بازنشســتگی :بــه منظــور کاهــش هزینههــای اجرایــی و اداری ،افزایــش نظــارت و اعمــال
قواعــد یکســان بــر نیــروی کا ِر بخشهــای مختلــف الزم اســت برخــی از نهادهــای بازنشســتگی کنونــی ادغــام
شــوند.

 .1-1-2برنامههای فرابخشی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی باال

انتظــار مـیرود ثبــات اقتصــادی بــا اجــرای برنامـه اصالحــات اقتصــاد کالن و ثباتســاز اقتصــادی ایجــاد و الزامــات دســتیابی
بــه رشــد اقتصــادی بــاال مهیــا شــود .بــا ایــن حــال ،دســتیابی بــه ایــن هــدف نیازمنــد تغییــر در رویکردهــا ،سیاســتگذاریهای
تجربــه شــده و اســتفاده از تجــارب جهانــی در زمینــه رشــدهای بــاالی اقتصــادی اســت .کشــوری در جهــان یافــت نمیشــود
کــه در بــازه زمانــی طوالنــی رشــد اقتصــادی باالیــی را تجربــه کــرده باشــد ،امــا ایــن مهــم بــا درونگرایــی اقتصــادی یــا
دولتــی بــودن اقتصــاد حاصــل شــده باشــد .از ایــن روی فصــل حاضــر ،شــامل دو بســته سیاســتی برونگرایــی و سیاســت
تجــاری و همچنیــن توســعه بخــش خصوصــی و ســرفصلهای سیاســتی مرتبــط اســت.
مفهــوم و ماهیــت برونگرایــی در طــول چنــد دهـهی گذشــته تطــور یافتــه و در هــر دوره شــکل جدیــدی بــه خــود گرفتــه؛
بــه همیــن دلیــل بهرهبــردن از آن در هــر دوره اقتضائــات ویــژهای داشتهاســت .بــه دلیــل شــدت گرفتــن رقابتهــای اقتصــادی
در ســطح جهــان ،شــرایط ورود بــه بــازار جهانــی هــر روز ســختتر میشــود و تاخیــر در اتخــاذ سیاس ـتهای برونگرایــی
ـی تامیــن منابــع رشــد
شــرایط اقتصــادی کشــور را دشــوارتر خواهــد کــرد .از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه ســهم اصلـ ِ
را مناب ـ ِع داخلــی هــر کشــور تشــکیل میدهــد بــرای دســتیابی بــه رشــدهای اقتصــادی بــاال و پایــدار نقــش ســرمایهگذاری
داخلــی بســیار پررنــگ اســت .از ایــن رو ،رفــع موانــع توســعه بخــش خصوصــی از مهمتریــن الزامــات دســتیابی اقتصــاد ایــران
بــه رشــد اقتصــادی بــاال و پایــدار اســت ،زیــرا بخــش خصوصــی موتــور رشــد اقتصــاد اســت.
 .1-1-2-1بسته اول :برونگرایی و سیاست تجاری

ســند اقتصــاد مقاومتــی بــا تاکیــد بــر بُعــد برونگرایــی در کنــار مولفــه درونزایــی اقتصــاد ،بســتر مناســب بــرای برداشــتن
گام اول برونگرایــی یعنــی «خواســت و ارادهی سیاســی حاکمیــت» را فراهــم نمــوده اســت .بــر ایــن اســاس ،الزم اســت
بــا تعییــن متولــی اصلــی پیشــبرد اســتراتژی برونگرایــی اقتصــاد ایــران ،ماموریتهایــی در جهــت هدفگــذاری رشــد
تجــارت و جــذب ســرمایهگذاری خارجــی تعییــن و حرکــت در ایــن مســیر رصــد شــود .رئــوس ماموریتهــای نهــاد متولــی
برونگرایــی بــه شــرح زیــر خواهــد بــود:
 .1بررسی و اصالح تناسب قوانین کار
5. Financial Sustainability
6. Adequacy

حوزه اقتصادی
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 .2بررسی قوانین شفافسازی و ضد فساد
 .3بررسی قوانین انحصار
 .4بهبود فضای کسب و کار در جهت برونگرایی
 .5بررسی قوانین تجاری و اصالح تعرفهها و رفع موانع غیرتعرفهای برای تسهیل تجارت
 .6بررســی قوانیــن بانکــی متناســب بــا تامیــن مالــی از منابــع بینالمللــی و جلوگیــری از تخصیــص منابــع ورودی بــه
حــوزه هــای غیرمولــد
 .7قوانین مالیاتی متناسب با جذب سرمایه و تسهیل حضور صنایع خارجی به منظور اجتناب از مارپیچ دستمزد
بــا توجــه بــه نیــاز بــه هماهنگــی و انســجام بیــن دســتگاههای مختلــف کشــور جهــت پیشبــرد رویکــرد برونگرایــی در
تعامــل اقتصــادی ایــران بــا ســایر کشــورها و همینطــور ضــرورت تمرکــز فعالیتهــای مختلــف مرتبــط بــا موضــوع ایجــاد
ارتباطــات اقتصــادی بــا ســایر کشــورها الزم اســت ماموریــت تحقــق برونگرایــی شــامل گامهــای زیــر انجــام شــود:
−بــا ایجــاد هماهنگــی در ســازمان توســعه تجــارت ،ســازمان ســرمایهگذاری خارجــی و همچنیــن ســازمان مناطــق
آزاد کشــور سیاس ـتهای هماهنــگ و یکپارچ ـهای را در جهــت تقویــت ســرمایهگذاری خارجــی بــه منظــور توســعه
صــادرات تدویــن و اجــرا کنــد.
−جغرافیای تعامل اقتصادی ایران با کشورهای مختلف را تعیین کند.
−در عیــن تــاش بــرای فراهمســازی عضویــت ایــران در ســازمان تجــارت جهانــی از طریــق اصــاح سیاس ـتهای
تجــاری ،بــه دنبــال ایجــاد قراردادهــای دو یــا چنــد جانبــه و اعمــال قــرارداد تســهیل در تجــارت ( ،)TFAدر قــرارداد
بــا کشــورهای دیگــر باشــد.
−بــا شناســایی جایــگاه فعلــی ایــران در زنجیــره ارزش جهانــی ،سیاس ـتهای الزم را بــرای ارتقــا جایــگاه کشــور در
زنجیــره ارزش جهانــی تدویــن کنــد.
−شــرایط الزم را بــرای جــذب ســرمایهگذاری خارجــی بــا محوریــت ســرمایهگذاری در حــوزه صرفهجویــی انــرژی بــا
ایجــاد پنجــره واحــد فراهــم کنــد.
−مناطق آزاد کشور را به مناطقی برای جذب سرمایه خارجی با رویکرد صادراتمحور تبدیل کند.
−بــا هماهنگــی بــا صنــدوق توســعه ملــی ،منابــع صنــدوق را بــه شــکل اهرمــی بــرای جــذب ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجــی فعــال کنــد.
 .1-1-2-2بسته دوم :توسعه بخش خصوصی

پیشنهاد میشود به منظور افزایش انگیزه در بخش خصوصی ،اصالح نظام بنگاهداری موارد زیر را شامل شود:
 .1-1-2-2-1اصالح محیط کسب و کار

 .1عــدم دخالــت دولــت در امــور بنگاههــا :تصویــب قانــون مســتقل «رقابــت» ،بــر اســاس رفــع کاســتیها ،نقــاط
ضعــف ،تعارضــات و تلفیــق قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی اصــل  ۴۴قانــون اساســی ،قانــون حمایــت از حقــوق
مصرفکننــدگان و قانــون تعزیــرات حکومتــی.
 .2ارتقای جایگاه شورای رقابت برای ایفای فعالتر نقش تنظیمگری.
 .3اصالح قوانین مرتبط با بازار کار ،شامل:
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برنامه و خطمشی دولت دوازدهم
−اصــاح قانــون بیمــه بیــکاری بــا رعایــت تــوازن بودجــه بیمــه و پوشــش مناســب بیــکاران از طریــق ترکیــب مــدل
بیمــه بیــکاری صنــدوق مشــارکت دولــت و حســاب پسانــداز اجبــاری بیمــه بیــکاری.
−اصــاح ســاختار حداقــل دســتمزد سراســری در کل کشــور مبنــی بــر تعییــن حداقــل دســتمزد بــه تفکیــک جغرافیــا و  
ســن و بــر اســاس بهــرهوری نهایــی نیــروی کار در هــر منطقــه و همچنیــن برداشــتن بــار حمایتــی از روی حداقــل
دســتمزد و ســپردن آن بــه نظــام تامیــن اجتماعــی.
−اصالح محیط مقرراتی حاکم بر روابط کار از طریق تنقیح قوانین و مقررات و تهیه قانون جامع کار  

 .4اصالح قانون ورشکستگی به نحوی که واجد شرایط زیر باشد:
−حل مسأله عدم پرداخت بدهیها توسط بدهکار
−حداکثر کردن ارزش فروش اموال بنگاهها
−تقسیم اموال بین طلبکاران به صورت منصفانه
−ادامه حیات بنگاه ورشکسته به وسیله مذاکره میان طلبکاران و بنگاه
 .4حــل مســأله تضــاد منافــع در میــان مدیــران دولتــی از طریــق تعییــن دوره ممنوعیــت کار در بخشهــای مرتبــط بــا
ـئول نظــارت و مشــاوره بــه مدیــران.
مســئولیت پیشــین و ایجــاد نهــاد مسـ ِ
 .1-1-2-2-2اصالح نظام بنگاهداری

 .1اصالح ساختار سهام عدالت مطابق با برنامه تهیه شده و تصویب شده در دولت
 .2رد دیون
−نهایی كردن قیمت واگذاریهای غیرقطعی باقیمانده از سنوات قبل
−تعیین تكلیف شركتهایی كه متولی مدیریت آنها مشخص نیست.
−اعاده شركتهایی به دولت كه بیش از تعهدات مصوبهای دولت به طلبكاران واگذار شده است.
−خصوصیسازی بنگاههای واگذار شده به نهادهای عمومی غیردولتی
 .3موسسات حکومتی غیردولتی :تعریف نقش بنگاههای عمومی غیردولتی در فرآیند توسعه
−تعریف محدوده جغرافیایی فعالیت
−تعیین حوزه فعالیت
 −افزایش شفافیت
−اصالح ساختار مدیریت
−ارزیابی بر اساس شاخصهای بهرهوری
−کاهش سهم از بازار و تولید طی زمان
 .4خصوصیسازیهای آتی
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−گروهبنــدی دقیــق شــركتهای باقیمانــده در فهرســت واگــذاری ،بــر اســاس وضعیــت مالــی و اقتصــادی شــركتها
و حــوزه فعالیــت آنهــا توســط ســازمان خصوصیســازی ،قبــل از هــر اقــدام.
−استفاده از پتانسیلهای قانونی در بهكارگیری روشهای مختلف واگذاری
−بازسازی ساختاری قبل از واگذاری
−تسریع در فرآیند انحالل شركتهای دارای مصوبه انحالل
 .1-1-2-2-3سیاستهای رفع موانع توسعه بنگاههای اقتصادی به تفکیک اندازه

بــرای تمرکــز بــر توســعه بنگاههــای اقتصــادی و افزایــش توامــان رشــد اقتصــادی و اشــتغال الزم اســت عــاوه بــر
سیاســتهای تحــرک آفرینــی کــه تمامــی بنگاههــای اقتصــادی را تحــت تاثیــر قــرار میدهنــد ،بــه تفکیــک دو گــروه
مجــزا از بنگاههــای اقتصــادی شــامل بنگاههــای خــرد (دارای  1تــا  9نفــر کارکــن) و کوچــک (دارای  10تــا  49کارکــن)
کــه ســهم اصلــی اشــتغال را در اختیــار دارنــد -و بنگاههــای متوســط و بــزرگ اقتصــادی (دارای  50کارکــن و بیشــتر)کــه ســهم غالــب ارزش افــزوده را تولیــد میکننــد  -سیاس ـتگذاریهای الزم صــورت گیــرد کــه در ادامــه بــه اهــم ایــنسیاســتها اشــاره میشــود.
سیاستهای تحرکآفرین بنگاههای اقتصادی
−تبدیل شهرکهای موفق صنعتی به عنوان مناطق آزاد برای جذب سرمایهگذاری خارجی
−اصالح و تسهیل قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری خارجی
−کاهش انحصارات و ایجاد فضای رقابتی بجای رویکرد حمایتی غیررقابتی
−مقررات زدایی برای شروع کسبوکارها
−تسهیل در تجارت و سرمایهگذاری
−اجرای استراتژی صنعتی مبتنی بر مشارکت صادرات محور در زنجیرۀ تولید جهانی
−دگرگونــی در نظــام خــرده فروشــی و واســطهگری بازرگانــی بــا بهرهگیــری از فعالیتهــای دانــش بنیــان بــه منظــور
کاهــش قیمـت تمــام شــده و افزایــش تقاضــا بــرای تولیــدات صنعتــی
−بــه حداقــل رســاندن تداخــل ببــن بنــگاهداری خصوصــی و غیــر خصوصــی در مســیر رقابتــی کــردن فعالیتهــای
اقتصــادی
−حذف قاچاق از مبادالت خارجی
بنگاههای خرد و کوچک
−تجهیــز بازارهــای مالــی کشــور بــه منظــور دسترســی گســترده بنگاههــای خــرد و کوچــک بــه منابــع مالــی بــا تکیــه
بــر نظــام بانکــی

24

برنامه و خطمشی دولت دوازدهم
−بهبــود و بهروزرســانی نظــام آمــوزش فنــی و حرفهــای آموزشهــای فنــی و حرفــهای از طریــق آموزشهــای
کوتاهمــدت و بــا رویکــرد تقاضــا محــور
  −بهبــود در تــوان مذاکراتــی بنگاههــای خــرد و کوچــک از طریــق ایجــاد واحدهــای مشــاوره در شــهرکهای صنعتــی
بــا هــدف بهرهمنــدی بنگاههــا از منابــع و امکانــات داخلــی و خارجــی و ایجــاد پیونــد بیــن تولیدکننــدگان خــرد و
عرضهکننــدگان عمــده
−کاهــش هزینــه شناســایی فرصتهــای مختلــف توســعه کســب و کارهــای کوچــک و کاهــش هزینــه پیونــد
تولیدکننــدگان خــرد و عرضهکننــدگان عمــده از طریــق ایجــاد بانکهــای اطالعاتــی در ســازمانها و وزارتخانههــای
مربوطــه
−اتصــال بنگاههــای کوچــک و متوســط بــه بنگاههــای بینالمللــی از طریــق جــذب ســرمایهگذاری خارجــی و  
مشــارکت صــادرات محــور در زنجیــرۀ تولیــد جهانــی ()GVC
−اعمــال اصالحــات بــازار انــرژی بــا گامهــای تدریجیتــر بــرای مصرفکننــدگان خــرد صنعتــی و تجــاری (بنگاههــای
خــرد و کوچک)

بنگاههای متوسط و بزرگ
بنگاههای بزرگ دارای ویژگیهایی مشترکی هستند:
−بخش بزرگی از ساختار مالکیت یا مدیریت آنها ،دولتی یا وابسته به حاکمیت است.
−بــازار فعالیــت ایــن بنگاههــا نوعــا برخــوردار از حمایتهــای تعرفــهای و دارای ســاختاری انحصــاری یــا شــبه
انحصــاری اســت.
−ایــن بنگاههــا در برخــی حــوزه هــا در رشــته فعالیتهایــی متمرکــز هســتند کــه رشــد آتــی جهانــی کمتــری خواهنــد
داشــت ماننــد انــرژی و فلــزات اساســی.
درخصــوص ایــن بنگاههــا نیــز عــاوه بــر ثبــات اقتصــاد کالن و بهبــود محیــط کســب وکار ،موضوعــات تامیــن مالــی،
اصالحــات ســاختار مالــی داخلــی بنــگاه و ایجــاد شــرایط رقابتــی بــرای افزایــش بهــرهوری و ورود بنگاههــای جدیــد در
اولویــت سیاس ـتگذاری قــرار دارنــد .بــر ایــن اســاس رئــوس کلــی برنامــه توســعه بنگاههــای بــزرگ اقتصــادی بــه شــرح
زیــر پیشــنهاد میشــود:
−اصــاح بــازار ســرمایه بــرای تامیــن مالــی بنگاههــای بــزرگ از طریــق ایــن بــازار و اوراق شــرکتی و کاســتن از بــار
تأمیــن مالــی بنگاههــای بــزرگ از نظــام بانکــی
−بروزرسانی ترازنامه ،اصالح ساختار مالی داخلی برای مدیریت هزینهها و افزایش شفافیت
−اصــاح ماموریــت ســاختار بنگاههــای بــزرگ در جهــت افزایــش بهــرهوری و تقویــت ارتبــاط بــا بنگاههــای کوچــک 
و متوســط
−جــذب ســرمایهگذاری خارجــی بــرای توســعه ،افزایــش بهــرهوری و بــهروزآوری تکنولــوژی در تولیــد بنگاههــای
بــزرگ بــا تاکیــد بــر صنایــع صادراتــی و بــا تکنولــوژی بــاال
−تکمیــل زنجیــره ارزش از طریــق برقــراری ارتبــاط قــراردادی بیــن بنگاههــای بــزرگ بــا بنگاههــای کوچــک و
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متوســط و همچنیــن مشــارکت بنگاههــای بــزرگ در رنجیــره تولیــد جهانــی
−تهیــه برنامــه ارتقــای نظــام مدیریتــی بنگاههــای واگــذار شــده در چارچــوب ســهام عدالــت ،اصــاح در واگــذاری
بنگاههــای واگــذار شــده در چارچــوب رد دیــون
−افزایش بهرهوری انرژی و اجرای طرحهای صرفهجویی انرژی در بنگاههای بزرگ
−اصالح قانون ورشکستگی جهت مشخص شدن سازوکار مدیریت دارایی و بدهی بنگاههای ورشکسته
 .1-1-2-2-4اصالح نظام حقوقی

−رفع موقعیت تضاد منافع
پیشــنهادهای اصالحــی بــرای مدیریــت تعــارض منافــع در حقــوق داخلــی در ســه بخــش  -1نهادســازی و ایجــاد
ســاختارهای الزم -2 ،وضــع قواعــد و مقــررات مناســب و  -3ایجــاد مکانیــزم افشــای تعــارض قــرار دارد .بــرای
وضــع قوانیــن و مقــررات مناســب ،اصــاح و تکمیــل مصادیــق موجــود در قوانیــن و همچنیــن وضــع قوانیــن
شــفاف و بــه دور از ابهــام و تفســیرپذیر امــا بــا تعریــف راهــکار حفــظ انعطافپذیــری در مواقــع لــزوم ،ایجــاد
نهــاد متخصــص و مســئول و اطــاع و الــزام اشــخاص و کارکنــان بــه رعایــت ضوابــط و اعــان بــه موقــع منافــع
متعــارض در قالــب فرمهــای مخصــوص ،پیشــنهاد میگــردد.
−اصالح قراردادهای دولتی
قانــون مناقصــات ایــران در کنــار مزایایــی مثــل ایجــاد ســامت ،بیــان تعاریــف و رفــع اختــاف در موارد تفســیرهای
متعــدد ،طبقهبنــدی انــواع مناقصــات و حلوفصــل اختالفــات در هیــأت تخصصــی ،دارای مشــکالتی از جملــه
عــدم تعییــن دامنــه موضوعــی قانــون برگــزاری مناقصــات اســت .همچنیــن قانــون مناقصــات از لحــاظ دامنــه
دســتگاههای تحــت شــمول دارای چالشهــای جــدی اســت .عــدم تناســب میــان قانــون و ماهیــت فعالیــت
برخــی از دســتگاههای تحــت شــمول قانــون و عــدم شــمول برخــی اشــخاص ،عــدم تناســب قانــون بــا وضعیــت
نظــام حقوقــی ایــران ،نبــود اصــول مربــوط بــه تفســیر ،پیچیدگــی قانــون مناقصــات ،عــدم پیشبینــی ســایر
روشهــا بــرای واگــذاری معامــات دولتــی و نبــود قانــون بــرای خــود قــرارداد و مدیریــت روابــط قــراردادی یکــی
دیگــر از مشــکالت ایــن قانــون اســت .راهکارهــای اصــاح ایــن نواقــص بــه تفکیــک راهکارهــای کوتاهمــدت و
بلندمــدت در برنامــه حاضــر آمــده اســت.
−ارتقای نظام رقابت در کشور
.1

1ایجــاد انعطــاف بیشــتر در حقــوق رقابــت بــا گســترش هــر چــه بیشــتر بررســی مــوردی پروندههــای ضــد
رقابتــی بــا توجــه بــه اوضــاع و احــوال قضیــه

.2

2افزایش توان شورای رقابت به منظور بررسی پروندههای ضد رقابتی در اقصی نقاط کشور

.3

3توجــه هــر چــه بیشــتر بــه خاصیــت و ویژگیهــای متفــاوت مالکیــت معنــوی در زمینــه حقــوق رقابــت و
تدویــن قواعــد مخصــوص بــرای ایــن فعالیتهــا

−رفع موانع حقوقی سرمایهگذاری خارجی
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−اصالح حقوق شرکتها
−اصالح حقوق قراردادها از منظر هزینه مبادله

 .1-1-3برنامههای حمایتی

برنامههــای حمایتــی از دو بخــش تشــکیل شــده اســت .بخــش اول ،سیاس ـتهای فعــال بــازار کار اســت کــه شــامل ســه
بســته سیاسـتهای افزایــش تطابــق ســمت عرضــه و تقاضــای بــازار کار ،طــرح کارورزی و معافیــت بیمـهای ســهم کارفرمــا
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه ســهم غالــب فقــرا را شــاغالن تشــکیل میدهنــد ،سیاســتهای فعــال بــازار کار میتوانــد از
طریــق بهبــود در مهــارت نیــروی کار و نیــز بهبــود در جورشــدن 7نیــروی کار و بنــگاه ،بهــرهوری نیــروی کار را افزایــش دهــد.
بــه عــاوه اجــرای طــرح کارورزی و معافیــت بیمـهای ســهم کارفرمــا ،بــا کاهــش در هزینــه بهکارگیــری نیــروی کار جــوان،
میتوانــد بخشــی از هزینههــای یادگیــری نیــروی کار توســط بنــگاه را کاهــش داده و از ایــن طریــق بــه افزایــش انگیــزه
بنــگاه در بــه کارگیــری ایــن گــروه کمــک کنــد.
بخــش دوم ،ناظــر بــر سیاس ـتهای رفاهــی و کاهــش فقــر اســت .سیاس ـتهای رفاهــی و کاهــش فقــر در ســه قســمت،
ایجــاد نظــام جامــع تامیــن اجتماعــی ،توانمندســازی روســتائیان و اصــاح ســاختار ســهام عدالــت تنظیــم شــده اســت .اجــرای
مجموعــه ایــن سیاس ـتها بــا در نظــر گرفتــن مالحظــات اقتصــادی آنهــا ،میتوانــد بهبــود معنــادار در وضعیــت معیشــتی
اقشــار کمدرآمــد یــا ناتــوان از کســب درآمــد ایجــاد کنــد.
 .1-1-3-1سیاستهای فعال بازار کار
 .1-1-3-1-1سیاستهای افزایش تطابق سمت عرضه و تقاضای بازار کار

بــه منظــور برطــرف کــردن قیــود حاکــم بــر بــازار کار بــه ویــژه قیــود اطالعاتــی الزم اســت تغییــرات زیــر در نظــام اطالعاتــی
و آموزشــی بــازار کار صــورت گیــرد:
−نظــام اطالعــات بــازار کار بــه منظــور ایجــاد شــفافیت اطالعــات عرضــه و تقاضــای نیــروی کار در ســطح ملــی،
دسترســی ســریع بــه درخواس ـتهای عرضــه و تقاضــای کار و تســریع فرآینــد جورســازی و اســتفاده از اطالعــات
استخراجشــده بــرای سیاســتگذاری در بــازار کار بــا بهرهگیــری از پتانســیلهای بخــش خصوصــی و بــا
محوریــت آن بخــش ایجــاد شــود .از جملــه مهمتریــن مولفههــای نظــام اطالعــات بــازار کار بــه شــرح زیــر
اســت:
•دسترســی یکپارچــه بــه اطالعــات پایــگاه دادههــای کاریابیهــای خصوصــی و دولتــی ،ثبــت کارفرمــا بــا کــد
ثبــت شــرکت یــا کــد ملــی و ثبــت کارجــو بــا کــد ملــی و  عــدم منــع اســتفاده بخــش غیررســمی از خدمــات
نظــام اطالعــات بــازار کار بــرای گســتردگی بیشــتر اطالعــات
•بــا پایــش وضعیــت بــازار کار از نظــر مهــارت و بــا کمــک بخــش خصوصــی و نهادهــای بینالمللــی نســبت بــه
بهروزرســانی آموزشهــای فنــی و حرفــهای از طریــق آموزشهــای کوتاهمــدت و بــا رویکــرد تقاضــا محــور
اقــدام شــود.
•بهبــود در کمیــت و کیفیــت نظــام اعطــای گواهینامههــا و مــدارک حرفــهای (گواهینامههــای مهــارت) بــا
مشــارکت بخــش خصوصــی.
•ادغام و سازماندهی پایگاه دادههای وزارت کار و وزارتخانههای متولی آموزش.
7.Matching

حوزه اقتصادی

27

•رفــع نواقــص دادههــای شناســایی ویژگیهــای ســمت عرضــه نیــروی کار شــامل  دادههــای طــرح آمارگیــری
نیــروی کار.
•پیادهســازی طرحهــای جدیــد آمارگیــری بــرای شــناخت بخــش تقاضــای نیــروی کار بهخصــوص در مناطــق
جغرافیایــی بــا هــدف ایجــاد امــکان تعییــن حداقــل دســتمزد منطقـهای
•پیادهســازی طرحهــای جدیــد آمارگیــری بــرای شــناخت وضعیــت کارگاههــای رشــته فعالیتهــای مختلــف بــه
تفکیــک انــدازه از خــرد تــا بــزرگ و بــا تواترهــای کمتــر از ســاالنه
•پیادهسازی طرح جدید آمارگیری برای شناخت عرضه و تقاضای مهارت بازار کار
 .1-1-3-1-2طرح کارورزی

بــه منظــور کاهــش در نــرخ بیــکاری فــارغ التحصیــان دانشــگاهی و بــا هــدف افزايــش قابليــت جــذب و اشــتغال
دانشآموختــگان از طريــق انتقــال مهــارت و تجربــه در محيــط كار بــراي ورود بــه بــازار كار و فراهــم ســاختن زمينــه انتقــال
دانــش از دانشآموختــه بــه بنــگاه اقتصــاد ،دوره آموزشــی «آمادگــی شــغلی» از طریــق ســازمان آمــوزش فنــی وحرف ـهای
همــراه بــا اعطــای گواهینامــه تحــت عنــوان دوره کاروزی اجــرا خواهــد شــد.
در ســال اول اجــرای برنامــه مصوبــه  ۱۳۹۵/۱۱/۵شــورایعالی اشــتغال «دســتورالعمل اجرایــی طــرح کارورزی
دانشآموختــگان دانشــگاهی» بــا هــدف افزایــش مهــارت و اشــتغال جوانــان و ایجــاد انگیــزه در بنگاههــای اقتصــادی بــرای
جــذب فارغالتحصیــان دانشــگاهی ،بــا رعایــت اولویتهــا و مالحظــات زیــر اجــرا شــود:
1 .1بــا توجــه بــه محدودیــت در منابــع مالــی ،اولویــت اجــرای ایــن طــرح اســتانهای مــرزی و اســتانهایی اســت کــه
نــرخ بیــکاری جوانــان فــارغ التحصیــل دانشــگاهی در آنهــا از متوســط کشــوری بیشــتر اســت.
.2

2گــروه هــدف طــرح کاروزی ،جوانــان جویــای کار فــارغ التحصیــل دانشــگاهی درگــروه ســنی  23-32ســال و شــغل
اولیهــا هســتند.

.3

3طــی دوره آموزشــی ،کمــک هزینـه دوره آموزشــی ،معــادل یــک چهــارم حداقــل دســتمزد از طــرف دولــت و بــا تاییــد
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،بــه کارورز پرداخــت میشــود.

 .1-1-3-1-3معافیت بیمهای سهم کارفرما

بــرای ترغیــب کارفرمایــان و کارآفرینــان بخــش خصوصــی و تعاونــی بــه جــذب نیــرویکار جــوان ،آئیننامــه اجرایــی مــاده
 ۷۱قانــون برنامــه ششــم بــه منظــور پرداخــت ســهم بیمــه کارفرمــا مربــوط بــه کارگیــری فارغالتحصیــان دانشــگاهی و
شــغل اولــی بــرای تصویــب بــه هیــات وزیــران ارائــه شــود.
 .1-1-3-2سیاستهای حمایتی و کاهش فقر
 .1-1-3-2-1ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی

بــرای ســالیان متمــادی ،نســبت ســطح درآمــد دهــک دهــم بــه دهــک اول حــدوداً  14بــوده اســت .ایــن نســبت در مقایســه بــا
هنجارهــای بینالمللــی عــدد نســبت ًا بزرگــی اســت .در صــورت فراهــم شــدن امــکان تحقــق رشــد بــاالی اقتصــادی اشــتغالزا،
ایــن امــکان فراهــم میشــود کــه بــا اعمــال سیاسـتهای حمایتــی مناســب ،نســبت  14بــه یــک درآمــدی را تــا پایــان دولــت
دوازدهــم ،حتــی بــه حــدود  10تقلیــل داد .در صــورت تحقــق ایــن هــدف ،تحولــی بــزرگ و پایــدار ،و نــه موقتــی ماننــد ســال
اول پرداخــت یارانــه نقــدی ،محقــق میشــود کــه بــه عنــوان یــک دســتاورد نظــام جمهــوری اســامی در تحقــق عدالــت
اجتماعــی بــا منشــاء خواســت و اراده رهبــری نظــام شــناخته شــود .لــذا بــه منظــور ایجــاد نظــام جامــع تامیــن اجتماعــی
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بایســتی الیحــه مربوطــه بــا رعایــت مالحظــات زیــر ،بــرای ارائــه در هیــات وزیــران تدویــن شــود:
1 .1ســازمان هدفمندســازی یارانههــا و ســایر نهادهایــی حاکمیتــی کــه بــا هــدف حمایــت از اقشــار ضعیــف و کــم درآمــد
ایجــاد شــدهاند ،بــه منظــور تجمیــع اطالعاتــی (و نــه عملکــردی) ،در ذیــل صندوقــی بــه نــام صنــدوق رفــاه اجتماعــی
قــرار بگیرنــد .ایــن صنــدوق موظــف اســت بــا همــکاری تمامــی نهادهــای حمایتــی ،بــه تجمیــع اطالعــات اقشــار ضعیــف
و آســیبپذیر ،بازتعریــف ماموریتهــای نهادهــای حمایتــی ،تعییــن حــوزه فعالیــت و حــوزه جغرافیایــی تحــت پوشــش
بــه منظــور ایجــاد بیشــترین ســطح حمایــت از اقشــار آســیبپذیر بپــردازد.
2 .2آن بخــش از منابــع ســایر نهادهــای حکومتــی کــه خــارج از حیطــه کنتــرل صنــدوق رفــاه اجتماعــی هســتند امــا در
زمینــه حمایــت از اقشــار ضعیــف صــرف میشــوند صرفــا در قالــب نظــام جامــع تامیــن اجتماعــی و تحــت نظــارت وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی مجــاز بــه تخصیــص اســت.
3 .3بخشــی از منابــع حاصــل از افزایــش قیمــت حاملهــای انــرژی و همینطــور منابــع حاصــل از اصــاح نظــام مالیاتــی و
اخــذ مالیــات از اقشــار پردرآمــد دیگــر منابــع ورودی صنــدوق رفــاه اجتماعــی خواهنــد بــود.
4 .4برنامــه اجرایــی طــرح ســه مرحل ـهای کاهــش قابلتوجــه فقــر مطلــق 8بــا هــدف بهبــود درآمــدی در  ۸تــا  10میلیــون
نفــر از خانوارهــای بــا کمتریــن ســطح درآمــد تدویــن گــردد .ایــن آئیننامــه بایســتی شــامل شــیوه شناســایی خانوارهــای
تحــت پوشــش ،معیــار خــروج از طــرح پــس از توانمندســازی ،تعریــف جریمـهی ارائــه اطالعــات نادرســت به ســازمانهای
مربوطــه و تعریــف آســتانه درآمــدی متناســب بــا مناطــق مختلــف جغرافیایــی جهــت حمایــت یــا توانمندســازی باشــد
بــه گون ـهای کــه بــا افزایــش آســتانه متناســب بــا رشــد اقتصــادی ،بهبــود  ۵برابــری در وضعیــت درآمــدی خانوارهــای
مشــمول تــا ســال  1400محقــق گــردد.
5 .5اقدامــات الزم جهــت انجــام اصالحــات در ســاختار نظــام بیمــهای کشــور (بیمــه ســامت ،بیمــه بازنشســتگی ،بیمــه
بیــکاری بیمــه از کارافتادگــی) را شــامل شــود  .
 .1-1-3-2-2توانمندسازی روستائیان

سرمایهگذاری اهرمی دولت در روستاها با مشارکت روستائیان
بــه منظــور توســعه روســتاهای کشــور و حمایــت از اشــتغال و مســکن روســتایی ،معــادل ریالــی  3میلیــارد دالر از منابــع ارزی
بهدســت آمــده در نتیجــه افزایــش درآمدهــای نفتــی را طــی چهــار ســال در جهــت بهبــود شــرایط درآمدزایــی روســتاها و
 .در ایــن طــرح بــرای اولیــن بــار در کشــور مفهومــی بــه عنــوان اســتاندارد زندگــی یــا حداقــل ســطح رفــاه تعریــف شــده و درآمــد هــر فــردی
8
کــه پایینتــر از آن باشــد بــه ســطح اســتاندارد تعریــف شــده خواهــد رســید .در ایــن طــرح فــرد یــا خانــوادهای کــه شــرایط درآمــدی پایینتــر از اســتاندارد
تعریــف شــده دارد ،چنانچــه توانایــی کار کــردن داشــته باشــد منابــع صــرف افزایــش توانمندســازی و پیداکــردن شــغل بــرای آنهــا خواهــد شــد و اگــر توانایــی
انجــام کار نداشــته باشــند ،مابهالتفــاوت درآمــد آنهــا تــا ســطح اســتاندارد را بهصــورت مســتمری بــه آنهــا پرداخــت میگــردد .مرحلــه اول از ایــن طــرح از
ابتــدای ســال  1396و در چارچــوب قانــون بودجــه ســال  1396در حــال اجراســت .در ایــن مرحلــه میــزان مقــرری مددجویــان کمیتــه امــداد امــام خمینــی
(ره) و ســازمان بهزیســتی بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش پیــدا کــرده اســت .در گام دوم اجــرای ایــن طــرح از میانــه ســال  1396و در صــد روز اول شــروع
بــکار دولــت دوازدهــم ،دولــت میــزان درآمــدی را بعنــوان حداقــل وضعیــت رفــاه خانوارهــا متناســب بــا مناطــق مختلــف جغرافیایــی تعریــف و اعــام خواهــد
نمــود و هــر خانــوار ایرانــی کــه براســاس درآمــدی کــه کســب میکنــد خــود را مســتحق دریافــت مقــرری تعییــن شــده در ایــن طــرح میدانــد بــا مراجعــه بــه
ســازمانهای حمایتــی ثبتنــام میکنــد و پــس از بررســی و راســتی آزمایــی مــوارد ثبتنــام شــده ،مقــرری مربوطــه را بــه میــزان مابهالتفــاوت درآمــد فــرد
و ســطح زندگــی تعریــف شــده ،دریافــت خواهــد کــرد .در مرحلــه ســوم نیــز اســتاندارد زندگــی تعریــف شــده متناســب بــا رشــد اقتصــادی و و بهبــود وضعیــت
اقتصــادی کشــور افزایــش پیــدا میکنــد .آهنــگ افزایشهــا بهگون ـهای خواهــد بــود کــه در پایــان ســال  1400ســطح متوســط معیشــت حــدود  10میلیــون
نفــر از فقیرتریــن افــراد جامعــه حداقــل بــه میــزان  5برابــر وضــع موجــود ارتقــا خواهــد یافــت .ایــن برنامــه در چارچــوب یــک نظــام جامــع تامیــن اجتماعــی بــا
شناســایی دقیــق خانوارهــای فقیــری کــه حتــی در فرآینــد ایجــاد رشــد اقتصــادی نتوانســتهاند بــه ســطوح باالتــر درآمــدی دســت یابنــد ،بــه بهبــود وضعیــت
آنهــا از طریــق منابــع عمومــی کمــک خواهــد کــرد .منابــع محــدود فعلــی بــا ایــن روش بــه شــکل کاراتــری بــه ســمت خانوارهــای فقیــر ســوق داده خواهــد
شــد و بــا توانمندســازی آنــان ،ســبب ارتقــای کیفیــت زندگــی آنــان در ســطوحی اســتاندارد میشــود.
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شــکلدهی نواحــی صنعتــی روســتایی بــا نرخهــای ترجیحــی ســرمایهگذاری در بودجــه ســنواتی تخصیــص خواهــد یافــت.
بــر اســاس ایــن طــرح الزم اســت مناطــق روســتایی وشــهرهای کوچــک در دو گــروه  )۱روســتاهای مــرزی و محــروم و )۲
ســایر روســتاها و شــهرهای زیــر  ۲۰هــزار نفــر تقســیم شــوند .نســبت میــزان ســرمایهگذاری روســتائیان بــه ســرمایهگذاری
دولــت در گــروه اول یــک بــه ســه و در گــروه دوم یــک بــه دو اســت.
کاهش سهم واسطهها از تولید محصوالت کشاورزی و افزایش درآمد روستائیان
رســاندن ســهم واســطهها از فعالیتهــای تولیــد و توزیــع
الزم اســت در ابتــدای کار دولــت دوازدهــم برنامــه بــه حداقــل
ِ
کشــاورزی تدویــن شــود بهطوریکــه ســهم اصلــی ســود بــه خــود کشــاورزان بازگردانــده شــود و اتــکای تامیــن منابــع مالــی
خریــد محصــوالت کشــاورزی بــه بودجــه دولــت کاهــش یابــد .در ایــن چارچــوب الزم اســت از شــرکتهای دانشبنیــان
و بهرهمنــدی از فناوریهــای جدیــد در جهــت اتصــال مســتقیم تولیدکننــدگان بــه عرضهکننــدگان و مصرفکننــدگان
نهایــی حمایــت شــود و شــرایط و زیرســاختهای رشــد و توســعه آن فراهــم شــود.
ارائه تسهیالت مسکن با نرخ حمایتی
اعطــای تســهیالت مســکن بــا نــرخ حمایتــی بــه روســتائیان بــه منظــور تســهیل در تامیــن و تجهیــز مســکن روســتایی انجــام
گیر د .
 .1-3-3طرح اصالح ساختار سهام عدالت

مطابــق بــا متــن الیحــه جدیــد ســهام عدالــت ،آزادســازی ســهام عدالــت در یــک برنامــه زمانبنــدی از ســال  1396آغــاز
میشــود.

 .2حوزه اجتماعی

رویکــرد دولــت دوازدهــم نیــز بــه ماننــد دولــت یازدهــم ،تحقــق توســعه اجتماعــي در چهــار ســال آينــده خواهــد بــود .منظــور
از رويكــرد مبتنــي بــر توســعه اجتماعــي آن اســت كــه در برنامههــاي دولــت ،اهــداف متعــدد اقتصــادي ،اجتماعــي ،فرهنگــي
و سياســي بــه صــورت یکپارچــه در نظــر گرفتــه ميشــوند و فراينــد توســعه در ارتبــاط بــا ارزشــهاي فرهنگــي ،اجتماعــي و
محیطزیســتی برنامهريــزي و اجــرا ميگــردد .دســتآوردهاي توســعه بــر حســب ميــزان تأميــن پايــدار  نيازهــاي فــردي و
گروهــي مــردم ايــران ارزيابــي خواهــد شــد .ســعي ميشــود تــا حداكثــر مشــاركت مــردم در برنامهريــزي ،تأميــن منابــع ،اجــرا و
ارزيابــي برنامههــا و طرحهــاي توســعه تضميــن شــود و شــاخصهاي اجتماعــي در مقابــل شــاخصهاي مرتبــط بــه بــازار و
دولــت بــه فراموشــي ســپرده نمیشــود .توســعه اجتماعــي بــه ميــزان افزايــش انســجام اجتماعــي و هــم چنيــن پاســخگو كــردن
كارگــزاران و ســازمانهاي صاحــب قــدرت در برابــر مــردم نيــز هســت .توســعه اجتماعــي در برگيرنــده تأميــن رفــاه افــراد و هــم
چنيــن تــداوم پايــداري جامعــه اســت .جامعـهاي در مســير توســعه اجتماعــي اســت كــه:
1 .1امــكان و فرصتــي بــراي جامعــه فراهــم ســازد تــا در فعاليــت اقتصــادي مشــاركت جوينــد و بــراي تأميــن نيازهــاي خــود
تــاش كننــد؛
2 .2دسترسي بدون تبعيض به خدمات اجتماعي و تأمين اجتماعي را براي افراد مهيا سازد؛
3 .3فرصتها براي كسب درآمد ،دارايي و ارتقاي كيفيت زندگي افراد به صورت عادالنه توزيع شود؛
4 .4همــه گروههــا و اقشــار جامعــه فرصــت داشــته باشــند تــا آگاهانــه و مســئوالنه در امــور مختلــف نظــام اجتماعــي مشــاركت
كنند ؛
5 .5عدالــت اجتماعــي و اقتصــادي بــه گونهــاي محقــق گــردد كــه تأميــن نيازهــاي گــروه هــا و اقشــار مختلــف در ســطح
رضايــت بخشــي صــورت گيــرد؛
6 .6توزيع مناسب و عادالنه برخورداري از مواهب و امكانات جامعه براي همگان ايجاد شود؛
7 .7كيفيت خدمات بهداشتي ،آموزشي و توان اقتصادي در آن دائما بهبود يابد؛
8 .8فضــاي اجتماعــي بــراي بــروز خالقيــت ،آزادي ،و بــروز انــرژي هــاي انســاني بــر اســاس ارزشــها و هنجارهــاي برآمــده
از فرهنــگ جامعــه بــه صــورت مــداوم بهتــر شــود؛
9 .9اعتماد و سرمايه اجتماعي جامعه به صورت مدام بهبود يابد؛
1010گروههــا ،هويتهــا و منزلتهــاي قانونــي گوناگــون بــه رســميت شــناخته شــده و از حــق دنبــال كــردن منافــع خــود
بهرهمنــد شــوند.
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برنامه و خطمشی دولت دوازدهم

رویکــرد دولــت دوازدهــم تمرکــز بــر توســعه اجتماعــی اســت و دولــت توســعه اجتماعــی را بــا تکیــه بــر اصــول زیــر دنبــال
خواهــد کــرد.
1 .1برداشــتی چندبعــدی و متکثــر از مفهــوم توســعه و توجــه اساســی بــه مقولــه توســعه اجتماعــی همــگام بــا توســعه ســایر
حوزههــا،
2 .2فراهم آوردن اسباب و لوازم مشارکت هر چه بیشتر مردم در فرایندهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی،
3 .3توجه به تبیین ،تشریح و نهادینه کردن حقوق شهروندی،
4 .4تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی،
5 .5ارتقای کیفیت حکمرانی به عنوان اصلیترین عامل ایجاد اعتماد در بین مردم،
6 .6شفافسازی عملکردهای دولت و سایر نهادها برای جلب اعتماد مردم،
7 .7مقابله با آسیبهای اجتماعی،
8 .8ضــرورت تقویــت نهــاد خانــواده و ممانعــت از تضعیــف ایــن نهــاد و اثرگــذاری منفــی متغیرهــای اجتماعــی و اقتصــادی
بــر عملکــرد درســت نهــاد خانــواده،
9 .9باور به ضرورت افزایش مشارکت زنان در اداره همه امور جامعه،
1010تعهد به ارتقای همهجانبه کیفیت زندگی ایرانیان به عنوان پیششرط تقویت رضایت و اعتماد اجتماعی،
1111بــه رســمیت شــناختن تکثــر قومــی ،زبانــی ،دینــی ،سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و جغرافیایــی جامعــه ایــران و ضــرورت
برقــراری عدالــت و رعایــت حقــوق همــه شــهروندان،
1212به رسمیت شناختن و احترام نهادن به هر دو هویت ایرانی و اسالمی جامعه ایرانی،
1313ضــرورت ارتقــای کیفیــت حکمرانــی و اصــاح عملکــرد دولــت بــه منظــور افزایــش ظرفیتهــای زندگــی اخالقــی در
جامعــه ایرانــی،
1414تقویــت مســئولیتپذیری اجتماعــی بــه صــورت فــردی و از طریــق اصالحاتــی کــه شــهروندان را مســئولیتپذیر
میســازد.
1515برنامهریزی و تخصیص اعتبارات با هدف کاستن از تفاوت سطح استانها در میزان توسعه انسانی،
1616ضرورت بازنگری در ساختارهای و فرایندهای نظام آموزشی کشور،
1717ضرورت بازنگری در ساختارها و فرایندهای نظام سالمت کشور،
1818باال بردن سهم آموزش و بهداشت از بودجه دولتی ،در راستای عدالت و ارتقای کیفیت آموزش و بهداشت،
1919ضرورت تقویت سازمانهای مردمنهاد و گروههای مردمی،
دولــت دوازدهــم بــا اتــکا بــه اصــول فــوق ،در بخــش اجتماعــی بــر چنــد برنامــه اجتماعــی مشــخص بــه شــرحی کــه در ادامــه
تشــریح میشــود متمرکــز خواهــد شــد .ایــن برنامههــا توســعه اجتماعــی بــا تمرکــز بــر اهــداف مشــخص را دنبــال میکننــد.
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 .2-1برنامههای اجتماعی دولت دوازدهم

برنامههــای اجتماعــی اصلــی دولــت دوازدهــم مشــتمل بــر چهــار برنامــه در بخشهــای آســیبهای اجتماعــی ،بهداشــت و
درمــان ،توانمندســازی زنــان و حمایــت اجتماعــی اســت.
 .2-1-1مدیریت آسیبهای اجتماعی

میــزان آســیبهای اجتماعــی بــه حــد نگرانکننــدهای رســیده اســت و اهمیــت آن بــه انــدازهای اســت کــه از پاییــز ســال
 1394مقــام معظــم رهبــری شــخص ًا جلســاتی را بــرای بررســی وضعیــت آســیبهای اجتماعــی تشــکیل داده و موضــوع را
پیگیــری میکننــد .تقســیم کار ملــی در ایــن زمینــه انجــام شــده و شــورای اجتماعــی کشــور نیــز نقــش هماهنگکننــده در
زمینــه مقابلــه بــا آســیبها را بــر عهــده گرفتــه اســت.
مقابلــه بــا آســیبهای اجتماعــی نیازمنــد اقداماتــی اســت کــه در گذشــته بــا محوریــت فعالیتهــای زیــر انجــام شــده،
امــا نتایــج مطلــوب حاصــل نشــده اســت.
1 .1آمــوزش مهارتهــای زندگــی و مهارتهــای مقابلــه بــا مشــکالت و بحرانهــا ،آمــوزش حقــوق شــهروندی و
قانونمــداری بــه همــه اقشــار جامعــه علیالخصــوص افــراد در معــرض آســیب،
2 .2پیشــگیری اولیــه از بــروز آســیبهای اجتماعــی از طریــق اصــاح برنامههــای آموزشــی و پرورشــی در بیــن دانشآمــوزان
و دانشــجویان ،متناســب بــا آســیبهای شــایع موجــود،
3 .3تقویــت ســازمانهای مردمنهــاد فعــال در زمینــه آســیبها و مشــکالت اجتماعــی ،بویــژه تشــکلهای مردمــی در
ســطح محلههــا ،مــدارس ،دانشــگاهها ،محیطهــای کار و ســایر اجتماعهــای محلــی،
4 .4اجــرای برنام ـه آمــوزش مهارتهــای زندگــی و مقابلــه بــا مشــکالت ،بــا هــدف پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی و
روانــی در مراکــز آموزشــی و تربیتــی رســمی و عالــی،
5 .5توســعه و تقویــت مراکــر مداخلــه در بحرانهــای فــردی ،خانودگــی ،اجتماعــی (اوژانسهــای اجتماعــی) بــا هــدف
حمایــت و ارائــه خدمــات تخصصــی و بــه موقــع بــه افــراد بــا مشــکالتی از قبیــل کــودکآزاری ،همســرآزاری ،اقــدام
بــه خودکشــی ،فــرار از منــزل ،انحرافــات اخالقــی ،زنــان آســیبدیده اجتماعــی ،زوجیــن متقاضــی طــاق ،افــراد دارای
اختــال هویــت جنســی،
6 .6تقویت و گسترش مراکز مداخالت خانواده درمانی به منظور کاهش طالق،
7 .7گســترش خدمــات مــددکاری اجتماعــی و روانشناســی در مراکــز نیــروی انتظامــی و قضایــی ،بــا هــدف اســتفاده از نظــرات
ایــن متخصصــان در صــدور احــکام و تعییــن نــوع مجازاتهــا و ایجــاد مصالحــه بیــن شــاکی و متشــاکی بویــژه در زمینــه
جرایــم جوانــان و نوجوانــان،
8 .8شناسایی مناطق و کانونهای آسیبزا و انجام مداخالت اجتماعی ،روانی،
9 .9فراهــم کــردن زمینــه پذیــرش افــراد آســیبدیده اجتماعــی در خانــواده و جامعــه بــا هــدف بازگشــت آنهــا بــه زندگــی
مناســب و ســالم از طریــق اطالعرســانی مناســب و تصویــب قوانیــن مــورد نیــاز،
1010همسویی و تقویت فعالیتهای دستگاههای اجرایی جهت ساماندهی و توانمندسازی آسیبدیدگان اجتماعی،
1111تقویت نقش وسایل ارتباط جمعی در زمینه پیشگیری از مشکالت ،انحرافات و آسیبهای روانی -اجتماعی،
همــه اقداماتــی کــه در چارچــوب  11محــور فــوق هســتند در ســه دهــه گذشــته کموبیــش ب ـهکار بســته شــدهاند ،امــا
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آســیبهای اجتماعــی بــه دو علــت بــاز هــم افزایــش یافتهانــد .اول ،عوامــل زمینهســاز آســیبهای اجتماعــی نظیــر عوامــل
اقتصــادی ،بیــکاری و فقــر چنانکــه در بخــش برنامههــای اقتصــادی تشــریح شــد ،اثــر تشــدیدکننده بــر آســیبها داشــتهاند.
دوم ،ایدههــا و رویههــای مدیریــت آســیبهای اجتماعــی مشــکل داشــته و باعــث کاهــش کیفیــت سیاسـتگذاری و اجــرا در
ایــن بخــش شــده اســت« .برنامــه مدیریــت آســیبهای اجتماعــی» در دولــت دوازدهــم بــه صــورت زیــر دنبــال خواهــد شــد.
 .2-1-1-1برنامه مدیریت آسیبهای اجتماعی

برنامه مدیریت آسیبهای اجتماعی بر مبنای سه ایده اصلی شکل گرفته است:
1 .1ایــده کاهــش آســیبهای اجتماعــی کفایــت نمیکنــد .متمرکــز شــدن بــر کاهــش و جلوگیــری از بــروز آســیبها بــه
دلیــل اینکــه ســطحی از آســیبها همــواره وجــود خواهــد داشــت ،کافــی نیســت و بایــد در کنــار تــاش بــرای کاهــش
آســیبها ،حمایــت اجتماعــی از قربانیــان آســیبهای اجتماعــی را مــد نظــر داشــت.
2 .2آســیبهای اجتماعــی را نمیتــوان فقــط بــا سیاس ـتگذاری و اقــدام ملــی رفــع کــرد ،بلکــه مداخلــه محلــی الزم اســت
و بنابرایــن بــدون شــکل جدیــدی از ســازماندهی رابطــه بیــن ســتاد ملــی و اســتانها مدیریــت آســیبهای اجتماعــی
ناممکــن اســت.
3 .3کاهــش آســیبها ،مدیریــت پیآمدهــای آســیبها ،و عمــل بــر مبنــای همافزایــی مؤثــر ســطح ملــی و محلــی،
نیازمنــد اطالعــات دقیــق اســت.
 .2-1-1-1-1مقابله و حمایت اجتماعی توأمان

ســطحی از جــرم و آســیبهای اجتماعــی در جوامــع طبیعــی و غیرقابــل ریشــهکن کــردن اســت .بنابرایــن نظامهــای
اجتماعــی و حکمرانــی بایــد خــود را بــرای مقابلــه و حمایــت اجتماعــی از قربانیــان بــه صــورت تــوأم آمــاده کننــد .تأکیــد
صــرف بــر مقابلــه بــا طــاق ،انحرافــات ،اعتیــاد و  ...کفایــت نــدارد .مدیریــت آســیبهای اجتماعــی بایــد معطــوف بــه تقویــت
توانمنــدی بــرای حمایــت ضربهخــوردگان از آســیبهای اجتماعــی باشــد .حمایــت نکــردن از قربانیــان آســیبهای اجتماعــی
باعــث تقویــت چرخــه تولیــد آن میشــود زیــرا آســیبدیدگان  -نظیــر فرزنــدان معتــادان ،کــودکان طــاق و زنــان قربانــی
خشــونت  -در صورتــی کــه حمایــت نشــوند ،اولیــن کســانی هســتند کــه زمینــه مســاعدی بــرای مبتــا شــدن بــه آســیب در
ایشــان وجــود دارد.
−حمایت از زنان و کودکان بازمانده از طالق،
−خانوادههای ضربهخورده از اعتیاد،
−قربانیان انحرافات جنسی و خشونت،
−حمایت بیشتر از حاشیهنشینان،
برنامههــا و فعالیتهــای مقابلــه بــا آســیبهای اجتماعــی تاکنــون خــود فــرد آســیبدیده را مــد نظــر داشــتهاند و افــراد
وابســته بــا او کــه در معــرض آســیب قــرار میگیرنــد تحــت پوشــش و حمایــت قــرار نگرفتهانــد و حتــی در قالــب قوانیــن
مرتبــط بــا سوءپیشــینه ،از بازگشــت بــه زندگــی عــادی خــود آســیبدیدگان (نظیــر معتــادان) نیــز جلوگیــری شــده اســت.
 .2-1-1-1-2اجتناب از تقلیلگرایی

آســیبهای اجتماعــی علــل متفاوتــی دارنــد و بــرای مثــال بازمانــدن از تحصیــل کــه خــود یکــی از عوامــل ایجــاد آســیب
اجتماعــی نیــز هســت ،تحــت تأثیــر عوامــل متعــدد پدیــد میآیــد و فقــط معلــول فقــر والدیــن کــودکان نیســت .ایــن بــدان
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معناســت کــه هرگونــه مقابلــه بــا آســیبهای اجتماعــی بــر مبنــای ایــن فــرض کــه چنــد علــت اصلــی محــدود  -عمدت ـ ًا
اقتصــادی  -عامــل بــروز آســیبهای اجتماعــی هســتند ،بــه برنامــه مدیریــت نامناســب میانجامــد .ضمــن آنکــه علتهــای
شناساییشــده بــرای آســیبها میتواننــد در برنامــه کاهــش آســیبها مؤثــر واقــع شــوند امــا الزامــ ًا از ایــن عوامــل در
طراحــی برنامههــای کنتــرل تأثیــرات بــر قربانیــان آســیبهای اجتماعــی نمیتــوان اســتفاده کــرد .بنابرایــن تأکیــد بــر چنــد
عامــل و عــدم توجــه بــه ســایر عوامــل میتوانــد منشــأ تقلیلگرایــی خطرناکــی باشــد.
 .2-1-1-1-3تصمیمسازی محلی و پشتیبانی ملّی

ایــدهی تصمیمســازی محلــی و پشــتیبانی ملــی بــر برداشــتی بــه شــرح زیــر از موانــع تحقــق مداخــات قبلــی در آســیبهای
اجتماعی اســتوار اســت.
1 .1اقدامــات مقابلــه بــا آســیبها تاکنــون در ســطح ملــی و فرااســتانی تهیــه شــدهاند ،لــذا بــا مختصــات و ویژگیهــای
متفــاوت آســیبها در اســتانهای مختلــف و شــرایط زمینــهای و روندهــای خــاص آن تناســبی ندارنــد.
2 .2دادههــای موجــود دربــاره آســیبها بــه دلیــل ضعــف مفــرط نظــام تولیــد دادههــای اجتماعــی در کشــور ،مداخلهمحــور
نبــوده و قــادر بــه نشــان دادن مختصــات و ویژگیهــای خــاص محیطــی آســیبهای اجتماعــی در اســتانهای مختلــف
نیســتند و نمیتواننــد در طراحــی مداخــات محلــی مؤثــر واقــع شــوند .بــر مبنــای دادههــای موجــود میتــوان تصویــری
کلــی از آســیبها داشــت و مبنــای مداخلــه نخواهنــد بــود.
3 .3منظــر دســتگاهی و نظــام متمرکــز مدیریــت حــوزهی آســیبهای اجتماعــی موجــب شــده اســت کــه نقــش ،کنشــگری،
امکانــات و دخالــت ســایر گروههــای ذیمدخــل در حــوزهی آســیبهای اجتماعــی ماننــد انجمنهــا ،رســانهها،
ســازمانهای بینالمللــی ،نخبــگان ،خانوادههــای آســیبدیده و  ...مــورد غفلــت قــرار گیــرد .ایــن در حالــی اســت
کــه مداخلــه محلــی بــه کمــک ســازمانهای مردمنهــاد کــه شــناخت محلــی از وضعیــت در هــر منطقــه دارنــد ،بیشــتر
امکانپذیــر اســت.
4 .4برنامههــا در مرکــز و بــا نــگاه ســتادی تهیــه میشــود و صرف ـ ًا اقدامــات و تکالیــف دســتگاهی آن ابــاغ میشــود در
نتیجــه از منظــر محلــی هم ـه آنچــه انجــام میشــود اقداماتــی اســت کــه از مرکــز بــرای ســطوح اســتانی و دســتگاهی
تکلیــف شــده و بدیــن ترتیــب بیــن مســئولیت اجــرا و مســئولیت تحقــق نتیجــه انفــکاک ایجــاد میشــود.
5 .5نظــام پشــتیبانی ،پایــش و کنتــرل اجــرای مداخــات تعریــف نشــده و حتــی زمانــی نیــز کــه تعریــف شــده اســت ســتادی
و در مرکــز مســتقر بــوده و منظــر دســتگاهی و مدیریــت بودجــه داشــته اســت و برنامــه و فرایندهــای اجرایــی و نتایــج و
شــیوه ارزیابــی مــد نظــر قــرار نگرفتــه اســت.
6 .6بــه دلیــل عــدم ایفــای نقــش نهادهــا و دســتگاههای ســطح محلــی در طراحــی مداخــات ،عمـ ً
ا اشــرافی بــه ضــرورت
و ارتبــاط بیــن اقدامــات مختلــف تعریفشــده از ســوی مرکــز بــرای دســتگاههای مختلــف وجــود نــدارد و در نتیجــه
تأثیــرات و تعامــات بلندمــدت اقدامــات تعریــف شــده و نیــز ضــرورت مدیریــت ترتــب و اولویــت و مالحظــات آثــار آنهــا
مــورد توجــه قــرار نمیگیــرد.
7 .7متناســب بــا روالــی کــه تاکنــون طــی شــده اســت ،نظــام جمـعآوری دادههــا و تولیــد اطالعــات بــرای مدیریت آســیبهای
اجتماعــی نیــز مداخلهمحــور و متناســب بــا مقتضیــات ســطح محلــی تدوین نشــده اســت.

برنامه و خطمشی دولت دوازدهم
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 .2-1-1-1-4الگوی سهمرحلهای

بــر اســاس بازخوانــی فــوق از وضعیــت برنامههــای مدیریــت آســیبهای اجتماعــی ،الگــوی تصمیمســازی محلــی و
پشــتیبانی ملــی بــر فراینــد زیــر در طراحــی و اجــرای مداخلــه در اســتان اســتوار اســت .ایــن الگــو میتوانــد نظــام مدیریــت
آســیبهای اجتماعــی را تغییــر دهــد.
مرحله اول :طراحی نظام گردآوری اطالعات مداخلهمحور در استان
.1

1طراحــی مداخلــه مطلــوب در آســیب اجتماعــی مســتلزم آن اســت کــه در قلمــرو اجتماعــی بــه دقــت انتخابشــده 
یــک آســیب اجتماعــی (اســتان) ،اطالعــات کمــی و کیفــی دقیــق ،محلــی و مداخلهمحــور – کــه امــکان مداخلــه
مؤثــر را فراهــم کننــد  -بــا مشــارکت همــه گروههــای ذینفــع آســیب (نماینــدگان دســتگاههای مســئول،
آســیبدیدگان ،گروههــای متأثــر از افــراد آســیبدیده ،گروههــا و ســازمانهای مردمنهــاد فعــال و )....
مختلــف گــردآوری شــود .اطالعــات بایــد در محورهــای  )1وضعیــت موجــود آســیب اجتماعــی بــه اســتناد
شــاخصهای دقیــق و کمــی )2 ،روندهــای پیشــین و کنونــی حاکــم بــر آســیب اجتماعــی )3 ،عوامــل م ّولــد و
نظــام قــدرت ،منافــع و روابــط مقــوم و پایدارکننــدهی آســیب اجتماعــی و  )4کیفیــت مداخــات پیشــین و تحلیــل
دقیــق عوامــل ناکامــی آنهــا گــردآوری شــود.

.2

2کلیــه دادههــا و اطالعاتــی کــه فعـ ً
ا در دســتگاههای مســئول تولیــد میشــود (نظیــر دادههــا در مراکــز مشــاوره،
بهزیســتی ،نیــروی انتظامــی ،مراکــز تــرک اعتیــاد ،و  )...بــا رویکــرد «تولیــد داده مداخلهمحــور» تحلیــل شــود.
ایــن کار نیازمنــد اســتفاده از نیــروی انســانی متخصــص و ظرفیــت علــوم مرتبــط بــا آســیبهای اجتماعــی اســت.

مرحله دوم :طراحی برنامه مداخله در استان
طراحــی مداخلــه در آســیب اجتماعــی مســتلزم اجمــاع و ائتــاف گروههــای ذینفــع و ذیمدخــل موضــوع دربــاره روش
مطلــوب و مؤثــر دخالــت در وضعیــت موجــود در درون مرزهــای اجتماعــی تعییــن شــده آســیب یعنــی اســتان اســت .ایــن کار
مســتلزم آن اســت کــه از طریــق بحــث و گفتگــو ،بررسـیهای تطبیقــی ،نظــرات متخصصیــن ،اســتفاده از دانــش و تجــارب
بومــی فهرســتی از رژیمهــای مداخلــه اســتخراج و از بیــن آنهــا مناســبترین رژیــم مداخلــه انتخــاب شــود کــه در آن
بــه روشــنی رویکــرد بنیادیــن ،اهــداف ،روشهــا ،مســئولیتها ،لــوازم اجرایــی ،زمانبنــدی و مرحلهبنــدی فعالیتهــا ،روش 
ارزشــیابی اقدامــات تعریــف شــده در رژیــم مداخل ـهی مــورد توافــق ،تعییــن شــده اســت.
ایــن بــدان معناســت کــه روش فعلــی (تقســیم کار ملــی) کــه در ســطح ســتادی مانــده و بــدون مشــارکت ســطح محلــی
تنظیــم شــده اســت ،در نهایــت بــه نتیجــه مطلــوب نخواهــد رســید  .
مرحله سوم :طراحی نظام اجرا ،پایش و پیگیری در سطح استانی و ملی
اجــرای درســت مداخلــهی طراحیشــده نیازمنــد فعالیــت منظــم و پیگیــر تیــم راهبــری ،پایــش و پشــتیبانی مداخلــه
مســتقر در قلمــرو اجتماعــی آســیب اســت کــه از نماینــدگان همـهی گروههــای ذیمدخــل و موثــر آســیب تشــکیل شــده اســت
و مســئولیت تصمیمگیــری و تهیــه گزارشهــای دورهای از وضعیــت اجــرای برنامــه ،مشــکالت اجــرای آن و مدیریــت آثــار و
عواقــب اقدامــات انجامگرفتــه را جهــت ارائــه بــه شــهروندان برعهــده دارد .بدیــن منظــور تیمــی در ســطح اســتان متشــکل
از نماینــدگان گروههــای فعــال در طراحــی برنامــه تشــکیل شــده و تــاش خواهنــد کــرد لــوازم اجــرای مؤثــر برنامــه را از
طریــق تســهیل اقدامــات و لجســتیک مــورد نیــاز و ارتبــاط بــا ســتاد وزارتخانههــا فراهــم کننــد .حداقــل ملزومــات عملکــرد
مؤثــر ایــن تیــم عبارتنــد از:

حوزه اجتماعی
.1

1وجود اجماعی درباره اهداف مدیریت آسیبها در استان

.2

2داشتن نظامی برای ارزیابی و سنجش نتایج

.3

3عملکرد مستمر بدون تحت تأثیر قرار گرفتن از تغییر مدیریتها

.4

4وارد شدن به گفتوگوی اجتماعی با مردم

.5

5گفتمانسازی حول محور مدیریت آسیبهای اجتماعی

.6

6ارائه گزارشهای عمومی و قابل نقد از سوی نخبگان محلی تا امکان بازخوردگیری فراهم شود.
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 .2-1-1-1-5جمعبندی

مدیریــت آســیبهای اجتماعــی در درون رویکــرد و رویههــای ســازمانی فعلــی نتیجــه مطلــوب نخواهــد داشــت .صــرف
انــرژی و هزینــه بیشــتر در ایــن چارچــوب باعــث بهبودهــای مــورد انتظــار نمیشــود .شــورای اجتماعــی کشــور بایــد در
چارچــوب الگــوی ســهمرحلهای حرکــت کــرده و بــر انجــام اقدامــات زیــر متمرکــز شــود:
1 .1شناســایی رویههــا و نواقــص ســازمانی ،نقــص دادههــا ،ارتباطــات ناکافــی و نادرســت ســطح ملــی و محلــی ،و ســایر
مشــخصات ســاختاری نظــام مدیریــت آســیبهای اجتماعــی در کشــور کــه باعــث ناکارآمــدی در مدیریــت آســیبهای
اجتماعــی شــده اســت.
2 .2مدیریــت دانــش موجــود متخصصــان ،افــراد ،ســازمانهای دولتــی ،ســازمانهای مردمــی و ســایر ذینفعــان کــه میتوانــد
بــرای بهبــود رویههــای ســازمانی بـهکار گرفتــه شــود.
3 .3تنظیمگری برای بهبود نظام ارزیابی اقدامات مدیریت آسیبهای اجتماعی و تأثیرسنجی آنها.
4 .4تعیین استانداردهای کیفیت دادهها ،اطالعات ،رویهها و سایر سیاستها و اقدامات در سطح ملی و محلی.
مدیریــت دانــش در ایــن وضعیــت بســیار مهــم اســت و میتوانــد راهــی بــه ســوی اثربخــش شــدن نظــام مدیریــت
آســیبهای اجتماعــی در کشــور باشــد .ایــن وظیفــه بایــد در شــورای اجتماعــی کشــور انجــام شــود و ســایر دســتگاهها نیــز
در هماهنگــی کامــل ،نســبت بــه اجراییشــدن الگــوی ســهمرحلهای اقــدام کننــد.
 .2-1-2برنامه سالمت ،بهداشت و درمان

طــرح تحــول ســامت بــه عنــوان یکــی از دســتاوردهای مهــم دولــت یازدهــم از نظــر ارتقــای کیفیــت و کاهــش هزینــه ارائــه
خدمــات تاثیــری غیــر قابــل انــکار بــر زندگــی مــردم و بــه ویــژه گروههــای کــم درآمــد داشــته اســت .آنچــه بــرای آینــده
ایــن طــرح اهمیــت دارد ،پایــداری مالــی در جهــت اســتمرار تعهــدات دولــت بــه جامعــه و مهــار هزینــه هــای آن در آینــده
برنامههــای زیــر را بــه اجــرا درخواهــد آورد  :
1 .1اجــرای برنامــه پزشــک خانــواده کــه ســبب تعریــف جایــگاه شایســته بــرای پزشــکان عمومــی در نظــام ســامت کشــور،
تقویــت پیشــگیری ســطح اول کــه عمدت ـ ًا بــر عهــده پزشــکان عمومــی اســت ،و کاهــش هزینههــای نظــام ســامت
میشــود.
2 .2ســطحبندی کلیــه خدمــات تشــخیصی و درمانــی بــر اســاس نظــام ارجــاع مبتنــی بــر پزشــک خانــواده و اجــازه تجویــز
ایــن گونــه خدمــات بــر اســاس راهنماهــای بالینــی ،طــرح ژنریــک و نظــام دارویــی ملــی کشــور .ایــن کار بــا اولویــت
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خدمــات درمان ـیای کــه بیشــترین هزینــه را بــر نظــام ســامت تحمیــل میکننــد آغــاز میشــود.
3 .3بهکارگیــری کامــل پرونــده الکترونیــک ســامت و اســتفاده از آن بــرای رســیدگی بــه اســناد پزشــکی و پرداخــت هزینــه
آنهــا بــه صــورت الکترونیکــی (برخــط)،
4 .4تدویــن راهنماهــای بالینــی در زمانبنــدی مشــخص (کمتــر از یــک ســال) بــرای آن دســته تشــخیصها و درمانهایــی
کــه بیشــترین هزینــه را بــر نظــام درمــان تحمیــل میکننــد ،و ســپس بــرای کلیــه تشــخیصها و درمانهــا و بــه
تصویــب آنهــا در شــورای عالــی بیمــه خدمــات درمانــی،
5 .5تدویــن آییننامههــای خریــد راهبــردی خدمــات ســامت در شــورای عالــی بیمــه خدمــات درمانــی بــه گون ـهای کــه
ضامــن ارتقــای نقــش بیمــه بــه ناظــر و کنترلکننــده هزینــه ســامت ،و نــه فقــط تأمینکننــده مالــی باشــد.
6 .6تدویــن شــیوهنامه بررســی و پرداخــت اســناد توســط وزارت رفــاه بــه نحــوی کــه در آن نقــش ســازمانهای بیمهگــر
در زمینــه کنتــرل هزینههــا اعمــال شــود .ایــن شــیوهنامه در شــورای عالــی بیمــه بررســی و تصویــب شــود و پــس از
آن ابــاغ میگــردد.
7 .7استانداردســازی کتــاب ارزش نســبی خدمــات پزشــکی و تصویــب شــورای عالــی بیمــه خدمــات درمانــی بــه گون ـهای
کــه سیاس ـتهای کلــی ســامت (ابالغــی مقــام معظــم رهبــری) اجرایــی گشــته و در فــاز اول ،اختــاف تعرفــه «جــزء
حرفـهای» میــان بخشهــای دولتــی و غیردولتــی (اعــم از خصوصــی ،عمومــی غیردولتــی ،خیریــه و  )...از میــان برداشــته
شــود .ســهم ســود عادالنــه (و نــه ســود ســرمایه) و اســتهالک در تعرفههــای مذکــور معیــن و بــه ازای حجــم خدمــات
خریــداری شــده توســط ســازمانهای بیمهگــر از بخــش دولتــی ،بــه عنــوان یارانــه دولــت (کــه در حــال حاضــر بــه
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســایر ســازمانهای دولتــی پرداخــت میشــود) بــه ســازمانهای بیمهگــر
پرداخــت شــود تــا در قالــب قیمتهــای اســتاندارد (واقعــی) میــان مراکــز درمانــی دولتــی بازتوزیــع شــود.
8 .8حذف همپوشانیهای بیمهای سازمان بیمه سالمت و سایر سازمانهای بیمهگر.
9 .9کاهش تقاضا برای بستری از طریق کاهش هزینههای سرپایی بیمههای پایه،
1010کنترل هزینههای کاتاستروفیک (خانمانسوز) از طریق ثبت داروهای پرهزینه و حذف هزینههای ،OTC
1111انجام اصالحات الزم برای ممانعت از انتقال بیمههای اجباری به بیمههای اختیاری،
1212انجــام آزمونهــای وســع و حــذف افــراد غیرنیازمنــد از پوشــش بیمــه ســامت رایــگان بهمنظــور هدفمنــد کــردن
هزینههــای بهداشــت و درمــان،
1313اجرای نظام ارجاع افراد نیازمند برای استفاده از خدمات بستری بیمه رایگان،
1414استقرار کامل سامانه پرونده الکترونیک سالمت و مکانیزه نمودن فرایندهای درمان،
1515الــزام بــه تشــکیل صنــدوق بیمــه درمــان در زیرمجموعــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بهمنظــور شفافســازی منابــع
درمــان و همچنیــن وارد کــردن هزینههــای مربوطــه از محــل ردیفهــای قانونــی بــه بخــش درمــان،
1616ارتقــای جذابیتهــای نظــام درمانــی کشــور بــرای توســعه «توریســم ســامت» و هماهنگســازی تالشهــای
دســتگاههای مســئول بــرای بــاال بــردن ســطح درآمــد نظــام ســامت از ایــن محــل.
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زنــان كــه در حــال حاضــر نيمــي از ســرمايه اجتماعــی و انســانی كشــور را تشــكيل ميدهنــد ،نقشــی مؤثــر در فرآينــد توســعه
پایــدار كشــور ایفــا مــی کننــد .همچنيــن اســتحکام نهــاد خانــواده كــه طبــق مقدمــه قانــون اساســي واحــد بنياديــن جامعــه
و كانــون اصلــي رشــد و تعالــي انســاني اســت ،در افــق ســند چش ـمانداز از ويژگيهــاي جامعــه ايرانــي در  1404برشــمرده
شــده اســت .در دهــه اخيــر راهبــرد عمــده مــورد تأكيــد در سياس ـتهاي كلــي برنامههــاي توســعهاي كشــور «تقويــت نهــاد
خانــواده ،جايــگاه زن در آن و در عرصــه هــاي اجتماعــي و اســتيفاي حقــوق شــرعي و قانونــي زنــان در همــه عرصههــا و
توجــه ويــژه بــه نقــش ســازنده زنــان در خانــواده و اجتمــاع» بــوده اســت .بــا ايــن همــه در دهــه چهــارم انقــاب اســامي و بــه
رغــم اجــراي پنــج برنامــه توســعهاي و در نيمــه راه اجــراي ســند چشـمانداز بيســت ســاله نظــام ،حــوزه زنــان و خانــواده نيــز
بــه تبعيــت از توســعه نامتــوازن حاكــم بــر كشــور ،از انــواع عــدم تعادلهــا متأثــر بــوده و زنــان در تمــام جنبههــاي زندگــي
فــردي  ،خانوادگــي و اجتماعــي خــود بــه وضــوح آثــار ،تبعــات و پيامدهــاي آنرا درك و لمــس ميكننــد.
از يــك ســو پيشــرفت زنــان در عرصههــاي مختلــف ماننــد آمــوزش و بهداشــت و مشــاركت اقتصــادي و سياســي بــه
يــك ميــزان نبــوده و از ســوي ديگــر نوعــي عــدم تــوازن در دسترســي زنــان و مــردان بــه فرصتهــا و منابــع بــه چشــم
ميخــورد و زنــان بيشــتر بــه فرصتهــاي اجتماعــي و فرهنگــي و مــردان بيشــتر و بــا تفــاوت معنــاداري بــه فرصتهــا و
منابــع اقتصــادي و سياســي دسترســي دارنــد.
بــا ايــن نــگاه نقشهــاي خانوادگــي و اجتماعــي زن و مــرد ،مديريتهــا ،بــازار كار و نيــز كار و زندگــي زنــان نيازمنــد
تــوازن و تعادلــي جنســيتي اســت ،وضعيتــي كــه در آن مشــاركت همهجانبــه زنــان و مــردان در همــه عرصههــاي توســعه
كشــور محقــق شــده ،برخــورداری زنــان و مــردان از امنيــت فــردي ،خانوادگــي و اجتماعــي تضميــن گشــته و تشــريك مســاعي
زنــان و مــردان در تحقــق خانــواده ســالم و پايــدار را بــراي جامعــه ايــران بــه ارمغــان آورد و بــا حفــظ كرامــت ،حرمــت و
عــزت انســاني زنــان و دختــران در خانــواده و جامعــه احســاس مؤثــر بــودن ،كارآمــدي ،مســئوليت پذيــري و تعلــق خاطــر
آنــان بــه كشــور را تقويــت كــرد و زمينههــاي ســرخوردگي ،يــأس ،افســردگي و بيهويتــي را بويــژه در ميــان نســل جــوان
كــه در فرصــت طاليــي پنجــره جمعيتــي و در اوج آمادگــي بــراي خدمــت بــه كشــور بــه ســر ميبرنــد ،بــه حداقــل ممكــن
ميرســاند.
بــه منظــور بهرهمنــدي جامعــه از ســرمايه انســاني و اجتماعــي زنــان در فرآينــد توســعه پايــدار و متــوازن ،تقويــت نهــاد
خانــواده و جايــگاه زن در آن و اســتيفاي حقــوق شــرعي و قانونــي آنــان در همــه عرصههــا ،برنامــه توانافزايــي همــه زنــان
و دختــران در جامعــه دوســتدار خانــواده کــه مقدمــات و ريلگذاريهــاي الزم آن در دولــت يازدهــم و قانــون برنامــه ششــم
توســعه بــا لحــاظ رویکــرد عدالــت جنســیتی فراهــم شــده اســت ،ارائــه ميشــود:
1 .1بازتعريف نهادي و بازطراحي ساختار معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري
−تصويب شرح وظايف مشخص براي دستگاه متولي امور زنان و خانواده در دولت
−تفكيك وظايف مرجع ملي زنان و خانواده با ساختارهاي متناظر
−تقويت ساختار ،منابع ،اختيارات و جايگاه در پيگيري اجراي سياستهاي كلي ابالغي
2 .2پايش مقايسهاي وضعيت زنان و خانواده
−تدوين و ابالغ شاخصهاي پايش وضعيت زنان و خانواده (مطابق ماده  101قانون برنامه ششم توسعه)
−تدويــن گزارشهــاي رســمي ســاالنه ارزيابــي وضعيــت شــاخصهاي فرهنگــي ،اجتماعــي ،اقتصــادي و سياســي
زنــان و خانــواده در ايــران،
−پايش ساالنه شاخصها به تفكيك استانها (از سال دوم)
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3 .3تدوین پيوستهاي اجتماعي و فرهنگي و جنسيتي براي طرحهاي ملي
−مطالعه و تدوين گزارش آثار سياستهاي كالن كشور بر وضعيت زنان و خانواده
−الــزام دســتگاههاي دولتــي بــه تدويــن پيوســتهاي اجتماعــي و فرهنگــي و جنســيتي از منظــر بهرهمنــدي و
آســيبپذيري زنــان،
4 .4تقویت کارکرد خانواده و جایگاه زن در آن
−پیگیری تحقق تقسیم کار ملی اجرای سیاستهای کلی خانواده
−استقرار نظام جامع و كارآمد آمار و اطالعات حوزه زنان و خانواده مبتني بر شاخصهاي مؤثر و مرتبط
−بازپژوهی نظام حقوقي و قوانين و مقررات  مرتبط با حقوق خانواده
−تصویــب الیحــه جامــع تامیــن امنیــت زنــان در برابــر خشــونت و عملیاتــی نمــودن ســند ملــی امنیــت زنــان و
کــودکان در روابــط اجتماعــی (مطابــق مــاده  54منشــور حقــوق شــهروندی)
−راهانــدازی کلینیکهــای ســامت خانــواده بــا بهرهگیــری از خدمــات بهداشــتی ،پزشــکی ،حقوقــی ،روانشناســی،
طــب ســالمندی و مشــاوره
−ارتقای دانش حقوقي و مهارتهاي ارتباطي اعضاي خانواده
−ارزشگذاري كارخانگي زنان و لحاظ کردن آن در حسابهاي ملي
−اجــراي برنامــه ملــي توانمندســازي زنــان در مديريــت مصــرف منابــع و انــرژي ،اصــاح الگــوي مصــرف و ســبک 
زندگــی و حفــظ محيطزيســت
−اجراي برنامههاي ملي مداخله در فرآيند طالق
−توسعه شمول بيمههاي پايه به مشاورههاي خانواده و كليه خدمات سالمتمحور
−اجرای برنامه ملی تابآوری اجتماعی
−تصویب بسته جامع حمایتی زنان شاغل (با هدف توازن بین کار و زندگی)
−رفع مشکالت اجرایی و اعتباری قانون افزایش مرخصی زایمان
−رفع خالهای اجرایی قانون کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص
5 .5اقدام به اصالح نظام حقوقي و رويههاي قضايي مرتبط با زنان و خانواده
−بررسي و ارزيابي آثار و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي قوانين موجود بر زنان و خانواده،
−تدوين و ارائه لوايح براي اصالح و قوانين و رويههاي قضايي مربوط به زنان و خانواده
−اصالح مقررات ،بخشنامهها ،دستورالعمل و آييننامههاي تبعيضآميز در دستگاههاي دولتي
−حمایت از راهاندازی کلینیکها و مراکز معاضدت قضایی و خدمات مشاوره حقوقی
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6 .6ارتقاء سالمت و بهداشت زنان
−تمركــز بــر پيشــگيري از بيمــاري و كنتــرل و مديريــت عوامــل تهديدكننــده ســامت زنــان بــا تأكيــد بــر عوامــل
شــايع و فراگيــر زنــان بويــژه در مناطــق محــروم
−ارائــه خدمــات پيشــگيري اوليــه و غربــال گــري بيماريهــا و ســرطانهاي شــايع در زنــان بــا پوشــش بيمــه
خدمــات درمانــي
−پايش ،نظارت و ارزشيابي مستمر سالمت زنان و خانواده
−اجراي برنامههاي سالمت زنان با رويكرد ترويج خودمراقبتي
−اجــراي برنامــه ملــي ســامت زنــان در محيــط كار و تدويــن و اجــراي قوانيــن و آييننامههــاي مرتبــط بــا ايمنســازی
محيــط شــغلي زنان
−ارتقــاي آگاهيهــاي دختــران نوجــوان در مــدارس نســبت بــه ســامت جنســي و مســائل دوران بلــوغ و ارتقــاي
آگاهــي خانوادههــا دربــاره خطــرات ازدواج و بــارداري زودرس دختــران
−تهيه اطلس شيوع انواع آسيبهاي رواني و اجتماعي بين دانشآموزان دختر به تفكيك مناطق جغرافيايي
−توســعه و تقويــت فعاليتهــاي ورزشــي كاركنــان زن بــا تأكيــد بــر ورزش همگانــي و اجبــاري كــردن ورزش در
ســاعت اداري
−ايجاد نظام جامع اطالعات بهداشت و سالمت زنان
−برنامهريزي و تخصيص منابع در پیشگیری با نگاه ويژه به گروههاي در معرض خطر باال
−ارائه خدمات درماني سالمت روان زنان و دختران در مراكز درماني دولتي تحت پوشش
−ارائــه برنامههــا و تســهیالت بهداشــتی و درمانــی مناســب و آمــوزش ،مشــاورههای مناســب بــرای تأمیــن ســامت
جســمی و روانــی در مراحــل مختلــف زندگــی زنــان و در شــرایط بیمــاری و فقــر یــا معلولیــت (مطابــق مــواد  3و 90
منشــور حقــوق شــهروندی)
−توســعه فضاهــا و امکانــات ورزشــی ،آموزشــی و تفریحــات ســالم بــرای زنــان و دختــران (مطابــق مــاده  89منشــور
حقــوق شــهروندی)
7 .7ارتقاء سطح و كيفيت آموزش (عدالت آموزشي)
−رصــد وضعيــت آمــوزش دختــران واجبالتعليــم و بازمانــده از تحصيــل (برنامــه بــه صفــر رســاندن تعــداد كــودكان
دختربازمانــده از تحصيــل)
−توسعه كمي و كيفي و استانداردسازي مراكز آموزشی شبانهروزي دختران در مناطق محروم
−آموزش خانوادهها نسبت به ضرورت باسوادي دختران در مناطق داراي شكاف جنسيتي
−اصــاح و بازنگــري قوانيــن بــه منظــور تأميــن آمــوزش رايــگان و اجبــاري تــا پايــان دوره متوســطه بــراي كليــه افــراد
الزمالتعليــم ،فاقــد تابعيــت ،فاقــد اوراق هويــت و اســناد اقامتي.
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8 .8توانمندسازي اقتصادي و افزايش فرصتهاي شغلي زنان در بازار كار (تعادل جنسيتي در بازار كار)
−تصويــب ســند سياســتي  -اجرايــي اشــتغال پايــدار زنــان بــا تأکیــد بــر زنــان سرپرســت خانــوادر و دختــران
فارغالتحصیــل در مناطــق محــروم
−حمايت از شركتهاي دانشبنيان و اشتغال مبتني بر  ICTفارغالتحصيالن دانشگاهي
−حمايت از تعاونيها و صندوقهاي اعتباري خرد زنان روستايي و عشاير
−استانداردسازي توليدات زنان روستايي در جهت توسعه صادرات ،تجاريسازي و اشتغال پايدار
−حمايت از بازاريابي توليدات صنايع دستي زنان سرپرست خانوار
−حمايــت از برگــزاري نمايشــگاههاي عرضــه توليــدات و تقويــت زمينههــاي بازاريابــي ،بازاررســاني و بــازارداری
محصــوالت
−تقويت نظارت بر بخش خصوصي و حمايت از  زنان شاغل در بخش غيررسمي
−توســعه و گســترش بازارچههــاي مــرزي در مراكــز عمــده تجــاري جهــت عرضــه فرآوردههــا و توليــدات كوچــك
خانگــي  ،صنايــع دســتي و تبديلــي زنــان
−ارائــه خدمــات مشــاوره شــغلي و كارآفرينــي بــه دانشــجويان دختــر و اجــراي طرحهــاي كارورزي خــاص دختــران
جــوان تحصيلكــرده دانشــگاهي
−فراهــم آوردن فرصتهــاي برابــر در اشــتغال رســمي و اســتخدام براســاس شايســتگيها (مطابــق مــاده  83منشــور
حقــوق شــهروندي)
−برنامه ملی توسعه کارآفرینی سبز برای زنان و دختران فارغالتحصیل دانشگاهی
9 .9افزايش سهم زنان از نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و توانمندسازي زنان آسيبديده و در معرض آسيب
−اجراي طرح ملي توانمندسازي اقتصادي خانوادههاي زندانيان و زنان زندانی
−توسعه و تقويت مراكز بازپروري و توانبخشي زنان آسيبديده
−توانمندسازي زنان و خانوادهها در سكونتگاههاي غيررسمي و بافتهاي فرسوده
−گسترش حمايتهاي اجتماعي از زنان معتاد و بهبوديافته
−حمايــت از توســعه تشــكلهاي خيريــن و بهرهمنــدي از ظرفيــت آنــان جهــت توانمندســازي زنــان سرپرســت خانــوار
و زنــان آســیبدیده
−تقويــت و توســعه زمينــه مهارتآمــوزي بــه منظــور خودكفايــي گروههــاي مختلــف زنــان بــا تأكيــد بــر مناطــق
محــروم ،زنــان آســيبپذير و داراي معلوليــت
−اجرای برنامه ملی اصالح و بازاجتماعی نمودن زنان و کودکان بزهکار
−اجرای طرح جامع توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار
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−اجــرای هدفمنــد بیمههــای فراگیــر اجتماعــی و چندالیــه بــا تأکیــد بــر زنــان سرپرســت خانــوار ،زنــان و خانوادههــای
آســیبدیده و نیازمنــد ،زنــان روســتایی و عشــایر و زنــان خانــهدار (تصویــب آییننامــه اجرایــی مــاده  27قانــون
برنامــه پنجــم توســعه)
1010شایستهساالری در مدیریت و اداره جامعه
−برگزاري دورههاي آموزشي تربيت مديران زن
−ارتقــای جایــگاه مدیریتــی زنــان و افزایــش میــزان مشــارکت زنــان در ســطوح مدیریتــی در برنامــه جامــع اصــاح
نظــام اداری کشــور
−برگــزاري دورههــاي آموزشــي مهارتافزایــی ويــژه مديــران و مشــاوران امــور زنــان و خانــواده دســتگاههاي اجرايــي
ملــي و اســتاني و ارتقــاي تــوان مديريتــي آنــان
−بســط و گســترش زمينههــاي حضــور مؤثــر زنــان دانشآموختــه ،نخبــه و پژوهشــگران در عرصههــاي اقتصــادي،
اجتماعــي ،فرهنگــي و سياســي جامعــه
−پیگیــری تحقــق مــاده  11منشــور حقــوق شــهروندی در برخــورداری زنــان از فرصتهــای اجتماعــی برابــر و
مشــارکت فعــال و تاثیرگــذار زنــان در سیاســتگذاری ،قانونگــذاری ،مدیریــت ،اجــرا و نظــارت.
 .2-1-4پایدارسازی صندوقهای بازنشستگی

مشــکل ناپایــداری مالــی صندوقهــای بازنشســتگی ماهیتــی اقتصــادی – اجتماعــی دارد و دههــا میلیــون نفــر را در ایــران
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .اهمیــت مســأله بــه انــدازهای اســت کــه در الیحــه قانــون برنامــه ششــم بــه عنــوان یکــی از
ســه مســأله کلیــدی کشــور مــد نظــر قــرار گرفــت .کســری شــدید بودجــه صندوقهــای بازنشســتگی ،ضــرورت برنامــه ریــزی
بــرای مدیریــت منابــع و ســاماندهی ایــن صندوقهــا را بیــش از پیــش آشــکار میکنــد .حساســیت بــاالی ایــن موضــوع کــه
میتوانــد ،نظــام رفاهــی و اجتماعــی کشــور را در ســالهای آینــده بــه شــدت متأثــر کنــد ،لــزوم تدویــن و اجــرای برنامههــای
عملیاتــی دقیــق در ایــن زمینــه را اجتنابناپذیــر نمــوده اســت .برنامــه پایدارســازی صندوقهــای بازنشســتگی اهــداف زیــر را
دنبــال میکنــد.
−کاهش نسبت متوسط جایگزینی از  83درصد به  80درصد در کلیه صندوقها.
−جلوگیری از کاهش نسبت  پشتیبانی کلیه صندوقها،
−کاهش متوسط نسبت مصارف به منابع در کلیه صندوقها
برنامــه پایدارســازی صندوقهــای بازنشســتگی توســط وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــه اســتناد مــاده ( )27قانــون
برنامــه پنجــم توســعه اجــرا میشــود .ایــن برنامــه شــامل اقدامــات زیــر اســت.
1 .1تعميق تعهدات و جامعيت بخشيدن به خدمات نظام تامين اجتماعي
2 .2تقويت و پايدارسازي منابع مالي بيمههاي پايه
3 .3یکسانسازی شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی
4 .4بازنگری در شرایط مستمری بازماندگان و یکسانسازی آنها در صندوقهای بازنشستگی
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5 .5اصالح و تقويت روشهاي وصول حق بيمه و تداوم تأمين منابع مالي سازمانهاي بيمهگر
6 .6تأدیه به موقع ديون و تعهدات قانوني دولت به سازمانها و صندوقهاي بيمهگر
7 .7بررســي و ارايــه راهــكار بــه منظــور برقــراري عدالــت در نظــام پرداخــت و متناسبســازي مســتمريها از طریــق
نظاممندســازی و فرمولــه کــردن تعدیــل مســتمریها در صندوقهــا
8 .8اعمــال اصالحــات ترکیبــی همزمــان (پارامتریــک ،ســاختاری ،فنــی و اجرایــی و سیســتمی در ســطوح مکمــل) در نظــام
بيمــه اجتماعــي و بازنشســتگي
9 .9ســطحبندی بیمههــای اجتماعــی در ســه ســطح پایــه ،مــازاد و مکمــل در چارچــوب اســتقرار «نظــام جامــع تأمیــن
اجتماعــی چنــد الیــه» در جهــت پوشــش کامــل جمعیــت کشــور
1010گســترش پوشــش بيمــه اجتماعــي بــه اقشــار مختـــلف جامعــه ماننــد خويـ ـشفرمايان ،شــاغالن پارهوقــت و فصلــي،
زنــان خانهــدار و  ،...بــا اجــراي طــرح «بيمــه اجتماعــي فراگيــر» بــراي پوشــش بيمـهاي افــرادي كــه مشــمول بيمههــاي
اجبــاري نيســتند در ســطح پایــه و همگانــی پایــه
1111اصــاح مقــررات بيمــه اي در مــورد «كارگــران واحدهــاي كوچــك صنفــي» متناســب بــا مقتضيــات شــغلي و درآمــدي
آنــان
1212تسهيل در مقررات تأمين اجتماعي در جهت كاهش فشارهاي بوروكراتيك بر كارفرمايان و بنگاههاي توليدي
1313طراحي سازوکارهاي الزامآور براي استمرار پوشش بيمهاي و پرداخت حق بيمه
1414تدوین بسته سیاستی بیمههای اجتماعی
زیرســاختهای الزم بــرای اجــرای ایــن برنامــه طــی چهــار ســال گذشــته فراهــم شــده اســت .ایــن زیرســاختها در قالــب
قوانیــن و مصوبــات در مجلــس و دولــت ،زمینــه اصالحــات بنیادیــن در صندوقهــا را فراهــم میکننــد.
1 .1بند (ت) ماده ( )2و ماده ( )3احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه
2 .2بندهای  40تا  43سیاست کلی برنامه ششم توسعه
3 .3تصویب سطح بیمه فراگیر در الیه بیمه اجتماعی در کمیسیون اصلی اجتماعی دولت.

 .3حوزه فرهنگی

بخــش فرهنــگ از مهمتریــن دغدغههــای نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت و هنــوز از پرمناقشــهترین عرصههــای
سیاســتی اســت .دولــت یازدهــم گامهــای مهمــی در زمینــه کاهــش رویکردهــای امنیتــی بــه عرصــه فرهنــگ ،تقویــت اقتصــاد
فرهنــگ و افزایــش مشــارکت جامعــه فرهنــگ و هنــر کشــور در تصمیمســازیها برداشــته اســت .دولــت دوازدهــم بــر مبنــای
اصولــی کــه در ادامــه تشــریح میشــود ،چنــد برنامــه مشــخص در عرصــه فرهنــگ را اجــرا خواهــد کــرد.
 .3-1اصول سیاست و برنامههای فرهنگی دولت دوازدهم
برنامههای فرهنگی دولت دوازدهم از اصول زیر پیروی خواهد کرد:

−واگذاری اغلب تصدیهای اجرایی بخش فرهنگ به بخشهای غیردولتی،
−حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیلگر،
−اصالح و گسترش آموزشهای فرهنگی و هنری رسمی و غیررسمی،
−توسعه فضاهای فرهنگی متناسب با نیازمندیهای کشور،
−انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی برای بهبود سیاستگذاری فرهنگی،
−توسعه صنایع خالقه و فرهنگی و تقویت اقتصاد فرهنگ،
−ارائه تسهیالت قانونی ،مالی و اعتباری برای تولید ،توزیع و صادرات محصوالت فرهنگی،
−حمایت از گسترش بنگاههای اقتصادی در بخش فرهنگ،
−کاهش عوارض بازرگانی از واردات تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش فرهنگ،
−حذف مالیات از تولیدات فرهنگی،
−حمایت از تأسیس و فعالیت مؤسسات خصوصی فرهنگی و هنری،
−افزایش مشارکت صنوف و تشکلهای فرهنگی در سیاستگذاری و مقرراتگذاری،
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برنامه و خطمشی دولت دوازدهم

 .3-1-6برنامههای فرهنگی

برنامههای فرهنگی پیشنهادی برای دولت دوازدهم ،مبتنی بر اصول تشریحشده ،به شرح زیر خواهد بود.

 .3-1-6-1مردمی کردن فرهنگ و هنر

ســایه قــدرت سیاســی بــر ســر هنرهــای مختلــف ســنگینی میکنــد .تئاتــر ،ســینما و هنرهــای تجســمی در صورتــی خــاق
خواهنــد بــود کــه هنــر سفارشــی ،گلخان ـهای و هن ـ ِر دولتســاخته نباشــند .هنرمنــدان مســتقل قربانــی اصلــی هنــر تحــت
فشــار قــدرت سیاســی هســتند .هنــر دولتســاخته بیاعتنــا بــه خواســت و اراده مــردم اســت و همــه امــور اصلــی هنــر و
هنرمنــد در دســت دولــت و دولتمــردان قــرار دارد.
دولــت یازدهــم تــاش کــرد تــا ســایه دولــت بــر هنــر و فرهنــگ را ســبک ســازد ،و برنامــه دولــت دوازدهــم نیــز آشــتی
مــردم بــا هنــر و هنرمنــدان بــا مــردم خواهــد بــود .رونــق بــازار کسـبوکار هنرهــای تجســمی و بویــژه ســینما در دوره نخســت
دولــت تدبیــر و امیــد ،آشــتی مــردم بــا رشــتههای مختلفــی را موجــب شــده اســت .ایــن حرکــت پرشــتاب در دولــت دوازدهــم
ادامــه داده میشــود .دخالــت دولــت در عرصــه فرهنــگ و هنــر دخالتــی حداقلــی ولــی حمایتگرانــه خواهــد بــود تــا ضمــن
کمــک بــه رونــق اقتصــاد پویــای فرهنــگ و هنــر ،بخشهــای غیرتجــاری حــوزه فرهنــگ و هنــر کــه بایــد بــا حمایــت
دولتــی از آنهــا صیانــت شــود ،آســیب نبیننــد.
 .3-1-6-2تمرکززدایی فرهنگی و سهیم کردن مقامات محلی در اداره امور فرهنگی

نظــام اداری ایــران تمرکزگــرا و دولتمحــور اســت .واگــذاری اختیــارات انــدک بــه اســتانداران در دولــت گذشــته کــه بــه نــام
تمرکــز زدایــی انجــام شــد ،تنهــا فرآینــدی ناقــص بــرای تراکمزدایــی (واگــذاری اختیــارات دولــت از تهــران بــه نماینــدگان
خــود دولــت در اســتانها) بــوده اســت .تمرکززدایــی فرآینــدی اســت کــه بــه موجــب آن دولــت اختیــارات خــود را داوطلبانــه
بــه نهادهــای عمومــی غیردولتــی و اصنــاف و بخــش خصوصــی واگــذار میکنــد.
زمینــه واگــذاری اختیــارات و تمرکززدایــی در دولــت یازدهــم تــا حــدودی ایجــاد شــده اســت و دولــت دوازدهــم ایــن برنامــه
را بــا شــتاب بیشــتر ادامــه خواهــد داد .تمرکززدایــی ،عدالــت فرهنگــی را هــم در پــی خواهــد داشــت .شــعار اصلــی ایــن فرآینــد
آن اســت کــه «ایــران تنهــا تهــران نیســت».
 .3-1-6-3حمایت از خالقیتها و آفرینشهای هنری در رشتههای مختلف

رابطــه دولــت و هنــر در دولــت دوازدهــم بــه جــای حمایــت ناعادالنــه ،گزینشــی و تبعیضآمیــز و دولتــی کــردن هنــر،
هوشــمندانه و بــه منظــور ایجــاد زمینههــای الزم بــرای خالقیــت و نــوآوری در رشــتههای مختلــف خواهــد بــود.
 .3-1-6-4تقویت آموزشهای هنری و کتابخوانی

دولــت دوازدهــم بــا عنایــت بــه نقشــی کــه توســعه هنــر میتوانــد در افزایــش ســامت اجتماعــی ،خالقیــت ،ارتقــای معنویــت
و فرهیختگــی جامعــه داشــته باشــد ،از تقویــت آموزشهــای هنــری و کتابخوانــی حمایــت میکنــد .آمــوزش تضمینکننــده
آینــده فرهنگــی و هنــری کشــور اســت.
 .3-1-6-5حمایت از هنرمندان و نامآوران عرصه فرهنگ

هنرمنــدان علیرغــم ارائــه خدمــات اجتماعــی گســترده کمــاکان از جایــگاه مناســبی برخــوردار نیســتند و بــه دلیــل ضعفهــای
اقتصــاد فرهنــگ ،بــه مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی دچــار هســتند و الزم اســت از ایشــان حمایــت شــود.

ن خط مشی ،نحوه اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما
 .3-1-6-6ارائه الیحه قانو 

بــا توجــه بــه گذشــت بیــش از بیســت و دو ســال از آخریــن تغییــرات در ســاختار حقوقــی نحــوه اداره صــدا و ســیما ،و بــروز
آســیبهای متعــدد و کالن در نحــوه اداره ســازمان صــدا و ســیما از جمل ـه ،تمرکــز وظایــف و اختیــارات متعــارض اجرایــی و
نظارتــی در ســازمان ،نبــود حــدود محتوایــی روشــن بــرای برنامههــا ،خلــط کارویژههــای رادیــو و تلویزیونهــای عمومــی
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و تجــاری ،ابهــام در پاســخگویی ســازمان و ناکارآمــدی شــورای نظــارت ،بالاجــرا مانــدن برخــی وظایــف نظارتــی شــورای
سرپرســتی و بــروز مســتمر مســایل و معضــات مرتبــط بــا طوالنیشــدن رونــد تعییــن تکلیــف قطعــی وظایــف واگــذار
شــده  -کــه ارائــه طرحهــای قانونــی متعــدد ،از جملــه ،ارائــه چهــار طــرح قانونــی بــه مجلــس شــورای اســامی در فاصلــه
ســالهای  1390تــا  ،1394مؤیــد وجــود ایــن مســایل و معضــات اســت -رفــع ایــن خــاء قانونــی و پاســخ بــه ایــن مســایل  
معضــات امــری اجتنابناپذیــر اســت.
دولــت دوازدهــم الیحــه «قانــون خــط مشــی ،نحــوه اداره و نظــارت بــر ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی
ایــران» را بــه مجلــس ارائــه و بــا تمــام تــوان بــرای تصویــب آن تــاش خواهــد کــرد .ایــن الیحــه بــا بررســی همهجانبــه و
آسیبشناســی وضــع موجــود ،و همچنیــن بــا توجــه بــه تحــوالت راهبــردی ،فناورانــه ،مدیریتــی ،ســازمانی و ایجــاد فضــای
رقابتــی در ســطوح بینالمللــی و منطق ـهای در حــوزه اداره رادیــو و تلویزیــون ،تهیــه شــده اســت.
ایــن الیحــه بــا توجــه بــه تصریــح اصــل  175قانــون اساســی بــه اینکــه «خــط مشــي و ترتيــب ادارة ســازمان و نظــارت
بــر آن را قانــون معيــن ميكنــد» هــر ســه حــوزه مذکــور را مــورد توجــه قــرار داده اســت و عنــوان آن نیــز بــا توجــه
بــه ایــن تصریــح قانونــی انتخــاب شــده اســت .ترســیم خــط مشــی متناســب بــا شــرایط و نیازهــای روز بــرای ســازمان،
ارائــه راهکارهایــی بــرای حــل مشــکل تمرکــز در سیاس ـتگذاری ،مدیریــت و اجــرا و نظــارت بــر ســازمان ،رفــع انحصــار
و تکصدایــی در حــوزه پخشهــای رادیــو تلویزیونــی ،رفــع خــاء قواعــد ناظــر بــر حــدود محتوایــی برنامههــا ،تفکیــک 
بیــن کارویژههــای عمومــی و تجــاری ســازمان ،پیشبینــی ســازکاری بــرای تنظیــم مقــررات انــواع پخشهــای رادیــو و
تلویزیونــی ،رفــع ابهــام از نحــوه تأمیــن بودجــه و منابــع مالــی ســازمان ،رفــع ابهــام از وظایــف و اختیــارات شــورای نظــارت و
نهایتــ ًا از پاســخگویی ســازمان از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن الیحــه اســت.

 .4حوزه سیاست داخلی

توســعه همهجانبــه ایــران نیازمنــد توجــه همزمــان بــه عرصههــای اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی اســت.
مشــکالت مــردم در ابعــاد اقتصــادی اگرچــه ســبب شــده کــه محورهایــی نظیــر بیــکاری ،تــورم ،هزینــه مســکن و درآمدهــای
ناکافــی در صــدر اولویتهــای شــهروندان قــرار گیــرد ،امــا در نگاهــی پیچیدهتــر ،بخــش مهمــی از مشــکالت اقتصــادی
برآمــده از مســائل سیاســی و عــدم حاکمیــت قانــون در کشــور اســت .مشــکالت دیگــری نظیــر فســاد و نارضایتیهــای
اجتماعــی نیــز از نقصانهــای سیاســی و مرتبــط بــا حقــوق و آزادیهــای سیاســی شــهروندان ناشــی میشــوند .توجــه دولــت
یازدهــم بــه مســائل سیاســی و برنامــه ارائهشــده بــرای دولــت دوازدهــم ،معطــوف بــه شــناخت اهمیــت فینفســه عرصــه
سیاســی و تأثیــر عرصــه سیاســت بــر ســایر مســائل و باألخــص اقتصــاد اســت .دولــت دوازدهــم بــا آگاهــی بــر تأثیرگــذاری
عرصــه سیاســی بــر هــر عملکــرد دیگــر دولــت ،در سیاســت داخلــی برنامههــای خــود را بــا برنامههایــی کــه در ادامــه
تشــریح میشــود زیــر دنبــال خواهــد کــرد.
 .4-1برنامه سیاست داخلی دولت دوازدهم
 .4-1-1اجرای منشور حقوق شهروندی

«منشــور حقــوق شــهروندی» در دولــت یازدهــم تدویــن و ارائــه شــده اســت و اکنــون زمینههــای الزم بــرای اجــرای آن
فراهمتــر از گذشــته اســت .اجــرای منشــور نیازمنــد تدویــن آییننامههــای اجرایــی ،اجــرای تکالیــف دســتگاههای دولتــی
در قبــال هــر بنــد منشــور ،و رایزنــی و جلــب مشــارکت ســایر قــوا و دســتگاههای حاکمیــت اســت .پیشــرفت در اجــرای
منشــور حقــوق شــهروندی ،مــردم ایــران را بــه حقــوق خــود از جملــه حــق حیــات ،تعییــن سرنوشــت ،آزادی بیــان و اجتماعــات،
مالکیــت ،رشــد و ســعادت ،ایســتادگی در برابــر ســتم و حریــم خصوصــی و ســایر حقــوق تصریحشــده در قانــون اساســی
نزدیکتــر میکنــد .توســعه و رفــاه بیشــتر بــرای ایرانیــان نیــز منــوط بــه اجــرای حقــوق شــهروندی ایشــان اســت .در همیــن
راســتا الیحــه «تشــکیل نهــاد ملــی حقــوق بشــر و شــهروندی» بــا هماهنگــی نهادهــای مســئول تهیــه شــده و تقدیــم مجلــس
خواهــد شــد.
 .4-1-2اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطالعات

«قانــون انتشــار و دسترســی آزادانــه بــه اطالعــات» یکــی از مهمتریــن قوانیــن بــرای شفافســازی امــور اداره کشــور و
مبــارزه بــا فســاد اســت .اجــرای ایــن قانــون نظــارت مــردم بــر دولــت و ســایر قــوای کشــور را افزایــش میدهــد و شــفافیت
ناشــی از آن ،عاملــی بــرای مقابلــه بــا ضایــع شــدن حقــوق مــردم اســت .کشــور بایــد شــفاف اداره شــود و تدویــن و ابــاغ
آییننامــه اجرایــی ایــن قانــون در دولــت یازدهــم ،زمینــه را بــرای اجــرای آن فراهــم کــرده اســت .وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی متولــی اجــرای ایــن قانــون اســت و در دولــت دوازدهــم تــاش میشــود بــا اجــرای ایــن قانــون ،باألخــص بــا توجــه
بــه ظرفیتهایــی کــه در زمینــه توســعه امــور فضــای مجــازی و دسترســی مــردم بــه اطالعــات از طریــق ابزارهــای اینترنتــی
ایجــاد شــده اســت ،ایــن قانــون اجــرا شــود  .
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 .4-1-3تدوین و اجرای قوانین شفافیت همهجانبه

بخــش مهمــی از مشــکالت کشــور و باألخــص فســاد و ناکارآمــدی در انجــام امــور ،نتیجــه فقــدان شــفافیت در رویههــای
اقتصــادی و اداری اســت .رویههــای غیرشــفاف انجــام امــور اقتصــادی ،تصمیمگیــری و سیاســتگذاری ،آشــکار نبــودن
نظــام تصمیمگیــری بــرای مــردم ،مخف ـیکاری در طراحــی و انعقــاد قراردادهــا ،نبــودن شــفافیت در نظــام بانکــی ،شــفاف
نبــودن عملکــرد شــرکتهای دولتــی و باألخــص آن دســته شــرکتها کــه بــه مالکیــت دســتگاههای عمومــی غیردولتــی
درآمدهانــد ،ابهــام در عملکــرد مالــی ســازمانهای عمومــی غیردولتــی (نظیــر شــهرداریها) ،و بســیاری از عــدم شــفافیتهای
دیگــر منشــأ فســاد و ناکارآمــدی در کشــور اســت .مجموع ـهای از لوایــح دربــاره شفافســازی عملکــرد دولــت ،ســازمانهای
عمومــی غیردولتــی و بخــش خصوصــی در دســت تدویــن اســت کــه در دولــت دوازدهــم نســبت بــه نهایــی کــردن آنهــا و
ارســال بــه مجلــس در ســال اول دولــت دوازدهــم اقــدام خواهــد شــد.
 .4-1-4تداوم تالش برای تحقق حقوق ملت در قانون اساسی

دولــت دوازدهــم در ادامــه اقدامــات اجراشــده در دولــت یازدهــم بــرای تحقــق حقــوق ملــت ،و در چارچــوب تــاش بــرای
تحقــق شــعار «آزادی و امنیــت» کــه ســرلوحه اقدامــات دولــت خواهــد بــود ،کمــاکان بــه ماننــد دولــت یازدهــم ،محورهــای
زیــر را در دســتور کار برنامــه سیاســی خــود خواهــد داشــت:
−گســترش و تقویــت بیشــتر نهادهــای مدنــی مردمــی بــه عنــوان بــازوی توســعه سیاســی و جلــب مشــارکت مــردم در اداره
کشو ر ،
−احتــرام بــه حقــوق و آزادیهــای قانونــی ( آزادی اندیشــه ،بیــان ،نشــر ،فکــر و قلــم )...،در ســایه اجــرای منشــور حقــوق
شــهروندی،
−تقویت و گسترش بیشتر احزاب سیاسی و نظاممند کردن فعالیت سیاسی در کشور،
−تمرکززدایــی و واگــذاری امــور تصــدی دولــت در ســطح ملــی بــه اســتانها و در ســطح اســتانها بــه شهرســتانها و
تقویــت شــوراهای شــهر و روســتا،
−به رسمیت شناختن کلیه نگرشهای فکری و سیاسی و حمایت از آنان در چارچوب قانون اساسی،
−احترام به حوزة خصوصی زندگی شهروندان و عدم مداخله دولت در امور فردی و خصوصی مردم،
−نهادمندکــردن تجمعهــا و تظاهــرات قانونــی بــرای بیــان اعتراضــات و دیدگاههــا توســط احــزاب ،نهادهــای صنفــی و
آحــاد ملــت،
−تقویت هویت ،همبستگی و انسجام ملی میان کلیه اقوام ایرانی از طریق توزیع عادالنه ثروت ،قدرت و منزلت،
−رعایــت اصــل شایستهســاالری و شایســتهگزینی و توزیــع برابــر فرصتهــای اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی اداری و
 ....بــدون هرگونــه تبعیــض،
−تقویت نهادهای نظارتی برای پیگیری ،کنترل و مقابله با فسادهای اداری و سازمانی،
−اجرای بدون تاخیر قانون بر زمین مانده آزادی اطالعات،
−حمایت همهجانبه از رسانههای عمومی و خصوصی،
−افزایش کارآمدی و پاسخگویی دولت و دولتمردان در کلیه عرصهها به منظور تسهیل در مطالبات مردم،
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−رعایت مالحظات امنیت ملی ،جمعیتشناختی ،انسجام ،یکپارچگی و وفاق ملی در تقسیمات کشوری،
−اعتقاد و تأکید اساسی به دو وجه جمهوریت و اسالمیت نظام بعنوان مهمترین دستاورد انقالب اسالمی،
−نظاممنــد نمــودن معیارهــا و شــیوههایارتقا و عــزل و نصــب مدیــران بــر پایــه شایســتگی ،تعهــد ،تخصــص ،تجربــه و
تــوان مدیریتــی،
−ایجاد بستر مناسب برای حضور برابر و مؤثر زنان در عرصههای مدیریتی و تصمیمگیری،
−تقویت دولت الکترونیک برای مقابله با فساد و نارساییهای اداری،
−ایجــاد نظــام مشــورتی نظاممنــد در کلیــه ســطوح مدیریتــی بــه منظــور اســتفاده از همــه تجــارب و تــوان نخبــگان،
جوانــان و زنــان،
−ضابطهمنــد کــردن نظــارت مســتمر بــر عمکــرد کارکنــان و مدیــران دســتگاههای اداری و اجرایــی و مقابلــه جــدی بــا
پدیــده ک ـمکاری و ســهلانگاری در انجــام وظایــف،
−نظاممند کردن نظارت بر دستگاههای اداری و پاسخگویی به انتقادات ،شکایات و تظلمات عمومی.
 .4-1-5توسعه مشارکت سیاسی

دولــت دوازدهــم متعهــد میشــود در راســتای شــعار «آزادی و امنیــت» بــرای ارتقــای مشــارکت سیاســی در جامعــه ایــران  
گام برداشــته و نســبت بــه اجراییشــدن محورهــای زیــر اهتمــام داشــته باشــد.
−تقویت و توسعه تشکلیابی سیاسی باألخص در قالب اهتمام به فراهم آوردن زمینههای تحزب،
−تــداوم بخشــیدن بــه رویکــرد امنیتیزدایــی از فضــای سیاســی و احتــرام نهــادن بــه همــه ســائق سیاســی متعهــد بــه
چارچوبهــای حقوقــی و قانونــی،
−گسترش نظم و امنیت عمومی آحاد جامعه استوار بر آزادیهای اجتماعی و فردی،
−حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی،
−مقابله با همه صورتهای خشونت و افراطیگری.
 .4-1-6تقویت اعتماد عمومی

اعتمــاد مــردم بــه نهادهــای حاکمیــت سیاســی بزرگتریــن ســرمایه بــرای توســعه کشــور و ارتقــای کیفیــت زندگــی ایرانیــان
اســت .اصالحــات اقتصــادی کــه از بنیادیتریــن ضروریــات جامعــه ایــران اســت در ســایه تقویــت اعتمــاد عمومــی و ارتقــای
ســطح ســرمایه اجتماعــی امکانپذیــر اســت .ارتقــای اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی نیــز بیــش از هــر چیــز تحــت تأثیــر
افزایــش کیفیــت حکمرانــی اســت .دولــت دوازدهــم بــر همیــن مبنــا ،خــود را متعهــد میدانــد نســبت بــه انجــام مــوارد زیــر
اهتمــام ورزد.
−اصالح نظام اداری به نحوی که سبب افزایش کارآمدی عملکرد دولت گردد،
−ارتقای کیفیت سیاستپژوهی و سیاستگذاری در دولت،
−افزایش شفافیت در فرایندهای سیاستگذاری و تصمیمگیری در دولت،
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−افزایــش نقــش نهادهــای مدنــی (تشــکلهای صنفــی ،انجمنهــای علمــی ،و ســایر ســازمانهای مدنــی تخصصــی) در
سیاســتپژوهی و سیاســتگذاریهای دولــت،
−تقویت نقش نهادهای تنظیمگر در سیاستگذاری عمومی،
−توســعه مشــارکت متخصصــان کشــور در سیاس ـتپژوهی و سیاس ـتگذاری فراتــر از تهــران بــا محوریــت دانشــگاهها و
مراکــز تخصصــی کل کشــور،
−تدوین و اجرای قوانین توسعه و تعمیق شفافیت در نظام اداری و اجرایی کشور.
 .4-1-7افزایش مشارکت اقوام و اقلیتها

دولــت دوازدهــم همــه اقــوام ایرانــی و اقلیتهــای دینــی و مذهبــی کشــور را ســرمایه و بخشــی از تنــوع فرهنگــی و اجتماعــی
جامعــه ایــران تلقــی کــرده و خــود را متعهــد میدانــد بــا تــاش بــرای تحقــق حقــوق مصــرح ایشــان در قانــون اساســی،
انســجام اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی جامعــه ایرانــی را تقویــت کنــد .ایــن هــدف بــا دنبــال کــردن محورهــای زیــر اجرایــی
خواهــد شــد.
−احترام گذاردن به اقوام ایرانی و تنوع مذهبی و دینی کشور،
−اجرایی نمودن اصول قانون اساسی در ارتباط با حقوق اقوام،
−تأکیــد بــر توســعه پایــدار و اشــتغال فراگیــر ضدفقــر در مناطــق قومــی کمبرخــوردار و بازتوزیــع ثــروت ملــی بــا
سیاســتهای اقتصــادی مولــد،
−بهکارگیری نیروهای سیاسی و اجتماعی برآمده از متن اقوام و مذاهب در سمتهای سیاسی و اجرایی.
 .4-1-8ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد

فســاد بــه عارضــه نظــام اداری و اقتصــادی کشــور تبدیــل شــده و ضمــن بــاال بــردن ســطح ناکارآمــدی ،تأثیــرات مخربــی بــر
تــوان اقتصــادی ،رقابتپذیــری و فضــای کســب و کار ،ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد سیاســی گذاشــته اســت .دولــت دوازدهــم
خــود را متعهــد میدانــد از طریــق ســازوکارهای زیــر بــا فســاد مبــارزه کنــد.
−اجرای قوانین موجود در زمینه مبارزه با فساد و اصالح آنها در صورت نیاز،
−ارتقای کیفیت حکمرانی از طریق بهکارگیری تکنیکهای بهبود کیفیت نظام اداری،
−کاهش تصدی دولت در اقتصاد و حرکت به سمت دولت توسعهگرا،
−ارتقای سطح شفافیت در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری دولتی،
−اجراییکــردن طــرح ســنجش ملــی فســاد بهمنظــور ارزیابــی فســاد در دســتگاههای مختلــف ،ســازوکارهای ایجــاد
فســاد ،و ســنجش اثربخشــی راهکارهــای ضدفســاد بــر ســامت نظــام اداری و اقتصــادی،
−اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطالعات،
−ارتقای استانداردهای عملکرد نظام بانکی در زمینه مقابله با پولشویی ،و اجرای قانون مبارزه با پولشویی،
−استفاده از ظرفیتهای دولت الکترونیک برای افزایش شفافیت و مبارزه با فساد،
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−تدویــن قوانیــن و بهکارگیــری ابزارهــای الزم بــرای افزایــش نظــارت عمومــی بــر عملکــرد دولــت و ســایر دســتگاههای
حاکمیتــی ،از جملــه اســتفاده از ظرفیــت رســانههای آزاد،
−اصالح حاکمیت شرکتی در سطح شرکتهای دولتی و ارتقای شفافیت در عملکرد مالی آنها،
−واگــذاری امــور بــه گروههــای مدنــی بــه نحــوی کــه از شــدت رانتهــای اطالعاتــی و مالــی کاســته شــود و جامعــه
مدنــی بخشــی از نظــام خودتنظیــم مبــارزه بــا فســاد باشــد،
−استفاده حداکثر از ظرفیت فضای مجازی برای شفافسازی درباره عملکرد دولت.

 .5حوزه سیاست خارجی

سیاســت خارجــی بــه دلیــل جایــگاه ویــژهای کــه پرونــده هســتهای در سلســلهمراتب اولویتهــای کشــور داشــت در
کانــون توجــه دولــت یازدهــم قــرار گرفــت و خوشــبختانه ترکیــب ایســتادگی و مقاومــت ملــت ،سیاســت حکیمانــه «نرمــش
قهرمانانــه» کــه مقــام معظــم رهبــری توصیــه فرمودنــد ،اســتفاده از ظرفیتهــای دیپلماتیــک وزارت امــور خارجــه و تکیــه
بــر توانمندیهــای داخلــی ســبب اســتیفای حقــوق هســتهای ایــران و موفقیــت در سیاســت خارجــی در قالــب برجــام شــد.
سیاســت خارجــی امــا کمــاکان در میــان مســائل کشــور دارای اولویــت اســت .دولــت دوازدهــم تــاش میکنــد بــا اتــکا بــه
برنامههایــی کــه در ادامــه تشــریح شــده اســت ،امنیــت و منافــع ملــی جمهــوری اســامی ایــران را در عرصــه بینالمللــی
صیانــت کــرده و در تحقــق توســعه همهجانبــه کشــور مشــارکت جویــد.
 .5-1اهداف و چشمانداز

دولــت دوازدهــم تحــت رهبــری داهیانــه رهبــری معظــم انقــاب اســامی ،شایســتگی و تــوان آن را دارد کــه سیاســت خارجــی
خــود را در راســتای ایــران آینــده و انقــاب و نظــام تکاملیافتــه ســوق دهــد و مســائل پیشگفتــه را بــا بســیج اراده و وحــدت
ملــی پشــت ســر بگــذارد .در ایــن رهگــذر ،اهــداف و چشـمانداز ترسیمشــده در بندهــای ذیــل دنبــال خواهــد شــد.
1 .1تأمیــن و تــداوم دســتاوردهای سیاســت خارجــی مســتلزم آغــاز دورانــی تــازه از «تنظیــم ســازنده روابــط بینالملــل،
ارتقــای جایــگاه کشــور و حضــور مؤثــر در منطقــه و جهــان» اســت و ایــن مهــم بهویــژه در بعــد منطقـهای بایــد متکــی
بــر مفاهیــم «مســئولیتپذیری عقالنــی ،هشــیاری عزتافــزا و پیشــگامی دلیرانــه» پیگیــری شــود .جمهــوری اســامی
ایــران در راســتای تحقــق مســئولیتهای ناشــی از رویکــرد و «سیاســت نویــن دوران تکامــل و فرهیختگــی» خــود،
بــا تکیهبــر آرمانهــای انســانی و اســامی انقــاب و در نظــر گرفتــن منافــع ملــی ،بیــش از هــر زمــان دیگــر در برابــر
سرنوشــت مشــترک انســانی در منطقــه و جهــان احســاس مســئولیت میکنــد و میخواهــد پیشــگام در جهــت ارتقــای
جایــگاه و شــاخصهای منطقــه و پیشــتاز تــاش بــرای حلوفصــل بحرانهــا و نزاعهــا در ســطح منطقــه باشــد.چنین
جایــگاه و موقعیتــی برآمــده از ارزشهــای انقــاب اســامی و اصــول مترقــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران
و متناســب بــا شــأن و جایــگاه واالی مــردم شــریف ایــران اســت.
2 .2انســجام و وحــدت ملــی ،تحــت رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری ،در توفیــق برجــام متبلــور شــد و زمینههــا و
بســترهای فراهمشــده بــرای ترویــج ایــران هراســی و منــزوی کــردن را نــاکام و انقــاب و نظــام را بهخوبــی بــه
مرحلــه رشــد و تکامــل بدرقــه کــرد .در ایــن مرحلــه تــازه کــه در آغــاز راه پرفرازونشــیب آن هســتیم ،بایــد شــاهد ارتقــای
جایــگاه و تصویــر جهانــی و منطقــهای ایــران و تأثیرگــذاری مثبــت و از ســر مســئولیتپذیری و تعهــد در رابطــه بــا
بهبــود شــرایط و ایجــاد ثبــات در منطقــه باشــیم .ازای ـنرو ،ضمــن پاسداشــت دســتاوردهای نظــام و ایســتادگی بــر ســر
منافــع ملــی در برابــر تهدیدهــا ،هشــیارانه بــه فرصتهــای پیــش رو توجــه داریــم و بــرای بهرهبــرداری متناســب از
آنهــا ،ســطح روابــط بــا همســایگان و کشــورهای منطقــه و جهــان را ارتقــا دهیــم و بــرای رشــد جایــگاه دیپلماتیــک،
فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی ایــران تــاش مجدانــه کنیــم؛ و بــا تدویــن برنامههــای پیشــنهادی فعاالنــه در جهــت
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اعتمادســازی متقابــل در منطقــه ،افزایــش ســطح همکاریهــای اقتصــادی ،دســتیابی بــه ســازوکارهای همکاریهــای
راهبــردی امنیتــی منطقـهای امنیتــی ،حلوفصــل نزاعهــای فرســاینده و بهویــژه تــاش بــرای ایجــاد اســتقرار و امنیــت
در کشــورهای همپیمــان همچــون ســوریه و عــراق حرکــت خواهیــم کــرد.
3 .3یکــی از مهمتریــن اهــداف جمهــوری اســامی ایــران در دوران گــذار جهانــی ،جلوگیــری از ســلطه انحصــاری یــک 
کشــور بــر منابــع قــدرت و ثــروت خلیجفــارس و آســیای غربــی اســت .ایــن هــدف عالــی بینــش عمیقــی بــه مــا نســبت
بــه مخالفــت بــا دخالــت قدرتهــای خارجــی در ایــن مناطــق ،ممانعــت از گســترش تســلیحات هســتهای و حمایــت از
تحقــق ایــده «منطقــه عــاری از تســلیحات هســتهای» و همچنیــن برپایــی رژیــم کنتــرل تســلیحات متعــارف میبخشــد.
در همیــن حــال ،جمهــوری اســامی ایــران قصــد نــدارد تالشــی را بهمنظــور چیرگــی بــر خلیجفــارس و یــا هــر منطقــه
دیگــری بــکار ببنــدد.
4 .4دســتگاه دیپلماســی مــا موظــف اســت کــه کشــورهای منطقــه را بــه پذیــرش ایــن عقیــده هدایــت کنــد  کــه ایــران
اســامی را نــه بهمثابــه یــک دشــمن بلکــه یــک همســایه همــکار در ارتقــای جایــگاه منطقــه بهرغــم رقابتهــای
طبیعــی بنگرنــد؛ همســایهای کــه در ایجــاد امنیــت و ثبــات منطقــه پیشــگام اســت .از ایــن دیــدگاه ،منافــع ملــی مــا بــا بــه
عهــده گرفتــن بیشازپیــش مســئولیت و آشــکارتر کــردن نقــش ســازنده کشــور ،بــا اعتمادســازی در ســطح کشــورهای
منطقــه ،کاهــش نقــش و دخالــت قدرتهــای فــرا منطق ـهای ،اســتقرار بیشــتر ثبــات و امنیــت در منطقــه و ســرانجام
برقــراری شــرایط مناس ـبتری بــرای همکاریهــای اقتصــادی منطق ـهای همراســتا اســت .الزمــه شــکلگیری چنیــن
شــرایطی درک منطق ـهای ایــن واقعیــت اســت کــه ســازندگی و آبادانــی منطق ـهای بــا چنیــن پیوســتگیهای مذهبــی و
تمدنــی و منافــع درهمتنیــده اقتصادی-سیاســی ،نیازمنــد آبادانــی همــه کشــورهای منطقــه اســت و بــا نــگاه جزیــرهای
محقــق نخواهــد شــد و از منازعــه و تحریــم و فضــای تهدیــد و نگرانــی در منطقــه ،تنهــا دالالن اســلحه و ســوداگران
اقتصــادی بهــره خواهنــد گرفــت.
5 .5منطقــه هی ـچگاه تــا بــه ایــن انــدازه نیازمنــد تنشزدایــی و همــکاری متقابــل نبــوده و کشــورهای منطقــه در تعییــن
مســیر و سرنوشــت منطقــه خویــش مؤثــر نبودهانــد .ایــن همــان چیــزی اســت کــه مــا بــه آن «فرصــت تاریخــی»
میگوییــم .هرگــز تــا ایــن انــدازه همــکاری ســازنده ،برابــر و بــر اســاس احتــرام میــان همــه کشــورهای خاورمیانــه الزم
و مؤثــر نبــوده اســت .مــا ایــن واقعیتهــا را میبینیــم و تــاش خواهیــم کــرد تــا بــه ســایر کشــورهای منطقــه نیــز
ایــده «همکاریهــای منطقـهای حــول توســعه و تبــادل فرهنگــی ،تجــاری و امنیــت مشــترک» را اســتوار بــر شــانههای
«منطقــهای معتــدل و متعــادل» در چشــمانداز قابلرؤیــت ارائــه دهیــم.
6 .6جمهــوری اســامی ایــران در چنیــن شــرایطی در مقــام لنگــرگاه صلــح و ثبــات منطقــه ،بــا تکیــه بــر سرشــت الگــووار
خــود و تعمیــم بــازی بــا حاصــل جمــع مثبــت بــه عرصههــای نویــن ،میتوانــد راهــی تــازه بــرای برونرفــت از
بحرانهــا و نزاعهــا در منطقــه ،پیــش روی ملتهــای خســته از تنــش و منازعــه و جنگهــای برادرکشــی قــرار دهــد.
فراینــد اعتمادســازی جهانــی کــه موجــب انــزوای جنــگ افــروزان و صهیونیس ـتهای مخالــف برجــام در جهــان غــرب
گردیــد اکنــون میتوانــد بــه نیــروی محرکــه صلحســازی منطقــهای تبدیــل شــود.
7 .7جمهــوری اســامی ایــران مصلحــت خــود را در ایــن میدانــد کــه فضــای منطقــه را از تنــش و منازعــه بــه آرامــش و
امنیــت و صلــح ســوق دهــد ،و در ایــن راســتا دســت دوســتی صادقانــه بــه همــه کشــورهای منطقــه دراز میکنــد{ .بــه
فرمــوده مقــام معظــم رهبــری} ،نظــام مــا بــه مــردم و ملــت خــود عشــق مـیورزد و ازاینروســت کــه ســرمایه بــزرگ
اعتمــاد و دوســت داشــتن از ســوی مــردم و ملــت را داراســت .ایــن موهبــت الهــی را قــدر مینهیــم و بــا اتــکای بــه
لطــف خداونــد و ایــن ســرمایه عظیــم ایمانداریــم کــه دشــمن نمیتوانــد در عــزم راســخ مــا بــرای ایجــاد منطق ـهای
امــن و باثبــات خللــی وارد کنــد .سیاســت خارجــی منطقـهای مــا بــر تقویــت ارتباطــات بــا کشــورهای منطقــه همــراه بــا
جلــب اعتمــاد متقابــل ،ایجــاد پیونــد و حضــور فعاالنــه در اقتصــاد منطقــه ،فعالســازی و تقویــت مســیرها و کریدورهــای
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ارتباطــی متنــوع بــا همســایگان ،افزایــش مبــادالت تجــاری و ســرمایهگذاری مشــترک و متقابــل در منطقــه تأکیــد
دارد .ایــن سیاســت بــه افزایــش تــوان تولیــدی در داخــل و تقویــت زیرســاختهای اقتصــادی منجــر شــده و ایجــاد
یــک منطقــه امــن و باثبــات ،در راســتای تقویــت بنیانهــای اقتصــاد مقاومتــی کشــور از طریــق شبکهســازی و پیونــد
ناگسســتنی بــا اقتصادهــای پیرامونــی را در ســرلوحه خویــش قــرار میدهــد.
8 .8جمهــوری اســامی ایــران ،سیاســت خارجــی خــود را بهصــورت بهینــه بــه کار گیــرد تــا «راهبــرد جامــع ارتقــای امنیــت
و اقتصــاد منطقــه» را بــا همــکاری کشــورهای منطقــه و بهرهگیــری از دیپلماســی رســمی و عمومــی و فرهنگــی طراحــی
و عملیاتــی کنــد و از ایــن راهبــرد بــه شــکوفایی اقتصــاد رو بــه رشــد و متکــی بــه توانمندیهــای داخلــی یــاری رســاند.
ایــن برنامــه ،در خدمــت دوران رو بــه آینــده کشــور مــا و انقــاب و نظــام بالــغ و تکاملیافتــه اســت و ایــن پاســخ بــه
نیــاز بــزرگ ایــن دروان انتقالــی در منطقــه را در قالــب تعریــف نقــش «پیشــگام بــرای ایجــاد منطقــه قویتــر» ارائــه
میدهیــم.
9 .9جمهــوری اســامی ایــران ،ســازوکارها و ظرفیتهــای متعــددی دارد کــه بــا فعالســازی آنهــا میتوانــد کشــورهای
عمــده و بســیار مؤثــر منطقــه را بــرای همــکاری و مشــارکت در طراحــی و اجــرای ایــن برنامــه تحول ســاز کــه خیروبرکت
همــه منطقــه را دربــردارد ،جــذب کــرده و مشــارکت دهد.
1010بــا توجــه بــه تحــوالت جهانــی و آغــاز شــکلگیری جهــان پســاغربی و نیــز تغییــر موازنههــای منطق ـهای بازخوانــی و
بازســازی دیپلماســی عمومــی کشــور بــا تکیهبــر تــداوم سیاســت پیشــگیری از ایرانهراســی ،ارائــه تصویــر ســازنده و
مســئول نظــام در برابــر مســائل و بحرانهــای منطقـهای ،تقویــت جنبههــای گفتمانــی و ادبیــات تولیــدی بــرای ارتقــای
جایــگاه الگویــی جمهــوری اســامی ایــران بــا همــت مضاعــف ادامــه خواهــد  داشــت.
1111تحقــق اجمــاع و عملکــرد هماهنــگ در حــوزه سیاســت خارجــی بــا تأکیــد بــر لــزوم هشــیاری و دلیــری همزمــان در
برابــر تهدیدهــا و نیــز فرصتهــای پیــش رو امــری اجتنابناپذیــر اســت کــه مســتلزم ارتقــای قــدرت تشــخیص و
کارشناســی مبتنــی بــر تدویــن راهحلهــای جایگزیــن خواهــد بــود .دولــت آتــی بایــد قــادر باشــد ،گامهــای ناتمــام و
فعالیتهــای بایســته بــرای بهرهبــرداری حداکثــری از فرصتهــای تاریخــی پیــش رو و اجتنــاب از خطــرات محتمــل و
ایســتادگی بــر منافــع ملــی و میهنــی بــا هشــیاری و اقتــدار و کارآزمودگــی محقــق ســازد.
 .5-2راهبردها و الزامات

دســتیابی بــه اهــداف و ضرورتهــای فــوق مســتلزم تثبیــت بیشــتر موقعیــت منطقــهای و بینالمللــی جمهــوری اســامی
ایــران اســت و در ایــن مقطــع:
1 .1حفظ و اجرای برجام و جلوگیری از تخریب بینالمللی آن
2 .2جلوگیــری از افتــادن در دام تحریــک ایــران بــه جنگهــا و برخوردهــای مختلــف از طریــق در پیــش گرفتــن خویشــتن
داری راهبــردی
در صــدر اولویتهــای دولــت دوازدهــم در روابــط خارجــی خواهــد بــود .در ایــن شــرایط خواهیــم توانســت ،محیــط بینالمللــی
را بــه مقاصــد ذیــل مســاعد کنیــم:
1 .1اســتفاده از فرصتهــا و ظرفیتهــای برجــام بــرای گســترش تعامــات کشــور و بســتن مســیرهای سوءاســتفاده و نفــوذ
کشــورها در مســائل داخلــی جمهــوری اســامی ایــران
2 .2بهرهگیــری از ظرفیتهــا و پتانســیلهای پســابرجامی در جهــت تحقــق برنامــه اقتصــاد مقاومتــی و مصونســازی
کشــور از تکانههــای اقتصــادی و همچنیــن بــاال بــردن بازدارندگــی کشــور در ایــن حوزههــا
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3 .3تــاش جهــت جبــران ظرفیتهــای اقتصــادی و تجــاری تخلیهشــده از ایــران در دوران تحریمهــا ماننــد کریدورهــای
حملونقــل ،خطــوط انتقــال انــرژی ،مســیرهای هوایــی و غیــره
4 .4فراغــت از مقابلــه بــا فشــارهای سیاســی و اقتصــادی زائــد و آرامــش و تمرکــز کافــی بــه مقصــود پیگیــری دیپلماســی
مســتقل منطق ـهای بــا همســایگان و تضعیــف ایــران هراســی بهمنزلــه مانعــی بــرای پیشــبرد اهــداف
هــدف نخســت دولــت دوازدهــم در دیپلماســی منطقـهای ،بازگردانــدن ثبــات بــه منطقــه از طریــق ایفــای نقــش فعــال در
اســتقرار صلــح و حمایــت از دولتهــای مســتقر و درعینحــال ،حمایــت از اصالحــات سیاســی و اجتماعــی بهمنظــور متوقــف
کــردن رشــد خشــونت و افراطیگــری اســت .بــر ایــن اســاس راهبــرد گامب ـهگام مــا عبارتانــد از :
1 .1تأکیــد بــر ادامــه مذاکــرات سیاســی در چارچــوب پیشــرفتهای دیپلماتیــک در ژنــو و آســتانه پیرامــون خاتمــه جنــگ
ســوریه
2 .2آغــاز مذاکــرات فشــرده بــه هــدف اطمینــان دادن بــه آن دســته از کشــورهای منطقــه کــه از برهــم خــوردن تعــادل
منطقــهای و نیــات جمهــوری اســامی ایــران بــه نگرانیهــای واهــی گرفتــار آمدهانــد.
3 .3بررسی همه احتماالت ممکن درباره پایان دادن به جنگ یمن
4 .4حمایــت و توافــق بینالمللــی در بازســازی کشــورهای فروپاشــیده و بازگردانــدن آوارگان و همچنیــن کمکهــای انســان
دوســتانه بــه ســاکنان مناطــق جنـگزده
5 .5ایجاد مجمع گفتگوهای منطقهای با همسایگان در خلیجفارس و غرب آسیا.
6 .6ترغیــب دولتهــای منطقــه بــه ایجــاد نهادهــا و رژیمهــای منطق ـهای مبتنــی بــر تضمیــن منافــع مشــترک و توافــق
هــای و اطمینانبخــش ازجملــه در کنتــرل تســلیحات ،فضــای ســایبری ،حفاظــت از محیطزیســت ،امنیــت انســانی و
مبــارزه مشــترک بــا تروریســم بــر اســاس تعریــف واحــد.
7 .7بسترســازی بــرای همــکاری و همگراییهــای تدریجــی دو یــا چندجانبــه اقتصــادی در زمینههــای انــرژی ،تجــارت و
ترانزیــت کاال.
8 .8نائــل شــدن بــه اهــداف جمهــوری اســامی ایــران در دنیایــی درهمپیچیــده ،نیازمنــد تقویــت هماهنگــی میــان
دســتگاههای اجرایــی در حــوزه سیاســت خارجــی بــا محوریــت دولــت و زیرشــاخه اجرایــی آن ،وزارت امــور خارجــه
اســت .در صــورت تحقــق ایــن همــت و انســجام ملــی ،برداشــتن گامهــای بلنــد ملــت ایــران بهســوی کســب جایگاهــی
رفیــع و برازنــده و آینــدهای روشــنتر بــرای کشــور ،منطقــه و جهــان دشــوار نخواهــد بــود.
 .5-3برنامههای سیاست خارجی

عطــف بــه تحلیلهــای ارائهشــده دربــاره مســائل و تهدیــدات ،اهــداف و چش ـماندازها ،و راهبردهــای شایســته سیاســت
خارجــی جمهــوری اســامی ایــران ،برنامههــای زیــر در دولــت دوازدهــم پیگیــری خواهــد شــد .ایــن برنامههــا در دو بخــش
«برنامــه کوتاهمــدت» و «برنامــه میانمــدت» تدویــن شــده و اجــرا میشــود.

 .5-3-1برنامههای کوتاهمدت

برنامههای کوتاهمدت در نظر گرفتهشده به شرح زیر است.

حوزه سیاست خارجی
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1 .1بهکارگیــری دیپلماســی فعــال در عرصــه جهانــی و حضــور در عرصههــای بیــن المللــی جهــت تبییــن مواضــع اصولــی
ایــران،
2 .2تداوم تنشزدایی و تهدیدزدایی با هدف تغییر فضای امنیتی جهانی علیه ایران،
3 .3ایجاد شکاف در مواضع قدرتهای بزرگ و جلوگیری از اجماع آنها علیه ایران،
4 .4تالش جهت خنثیسازی اقدامات صهیونیستی-آمریکایی برای ایجاد اجماع بینالمللی علیه کشور،
5 .5تقویت روابط سیاسی-اقتصادی با اروپا،
6 .6رفع نگرانیهای مشترک میان ایران و اروپا،
7 .7اجتنــاب از تصمیمــات و حــرکات و موضعگیــری هــای شــتابزده کــه منجــر بــه واکنشهــا و حساســیتهای بینالمللــی
شو د ،
8 .8تداوم و تقویت همکاریهای سیاسی-اقتصادی با روسیه و چین در چهارچوب منافع کشور،
9 .9مدیریــت روابــط و تــاش بــرای کاهــش تنــش در روابــط بــا ایــاالت متحــده در عیــن قاطعیــت و عــدم انفعــال در برابــر
تهدیــدات بیپایــه دولــت جدیــد ایــن کشــور،
1010تنشزدایی با کشورهای عرب منطقه و مانع شدن از شکلگیری ائتالف عربی-رژیم صهیونیستی،
1111تقویت مناسبات اقتصادی و فرهنگی با آسیای مرکزی و قفقاز،
1212توسعه همهجانبه روابط با هند،
1313همــکاری منطقــهای بــرای مهــار افراطگرایــی ،فرقهگرایــی و اختالفــات مذهبــی در منطقــه و تــاش مؤثــر بــرای
صلحســازی،
1414پیگیــری ویــژه مشــکالت و بحرانهــای محیطزیســتی بــه ویــژه ریزگردهــا و آلودگیهــای آب و خــاک در روابــط بــا
همســایگان.
 .5-3-2برنامههای میانمدت

برنامههای میانمدت در نظر گرفتهشده برای سیاست خارجی به شرح زیر است.

1 .1گسترش همکاری دوجانبه و چندجانبه سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی درون و فرامنطقهای،
2 .2ایجاد سازوکارهای منطقهای و فرامنطقهای برای حل بحرانهای محیطزیستی در محیط پیرامونی کشور،
3 .3گرفتن ابتکار عمل از آمریکا در حوزههای مختلف روابط دوجانبه
4 .4کاستن تدریجی ظرفیتهای خصومتسازی آمریکا و تبدیل آن به تواناییهای اثباتی،
5 .5تــاش در جهــت مذاکــرات ســازنده بــا اروپــا در موضوعــات حقــوق بشــر ،مبــارزه بــا قاچــاق مــواد مخــدر و نیــز مســأله
مهاجــران،
6 .6حذف تدریجی موانع و بازسازی همهجانبه روابط با اروپا به ویژه روابط اقتصادی،
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7 .7تقویت روابط با قدرتهای جدید و نوظهور،
8 .8دو سویه کردن و همهجانبهسازی روابط با روسیه ،چین و هند،
9 .9ایجاد پیوندهای اقتصادی و امنیتی پایدار دوجانبه و چندجانبه در روابط با همسایگان،
1010ایجاد نهادهای منطقهای ،به ویژه ترتیبات امنیت و همکاری در خلیج فارس و نیز سازمان همکاریهای خزر،
1111تــاش بــرای اســتقرار رژیــم حقوقــی دریــای خــزر بــر اســاس درک واقعگرایانــه از منافــع همــه کشــورهای ذینفــع در
عیــن تثبیــت حقــوق قانونــی و تاریخــی ایــران در ایــن دریــا،
1212تقویت دیپلماسی عمومی با هدف امکان معرفی بهتر واقعیتهای کشور به افکار عمومی جهان،
1313توســعه و رونــق بخــش گردشــگری و ارتقــاء آمــار ســالیانه ورود گردشــگران بــه کشــور (اعــم از گردشــگری تفریحــی،
فرهنگــی ،مذهبــی و پزشــکی)،
1414تکمیل کریدور شمال-جنوب و تالش برای بازسازی و توسعه ناوگان هوایی ،ریلی ،جاده ای و کشتیرانی کشور،
1515توســعه دیپلماســی علمــی میــان نهادهــای دانشــگاهی ،پژوهشــی و اندیشــکدهای بــا ســایر کشــورها در خدمــت اهــداف
مشــترک بینالمللــی و منطقــهای.

 .6حوزه امنیت ملی و توان دفاعی

نــگاه بــه رونــد دفاعــی  -امنیتــی محیــط راهبــردی جمهــوری اســامی ایــران بیانگــر ظهــور شــکل جدیــدی از تهدیــدات
منطق ـهای و تروریســتی ،بــه همــراه حضــور دشــمنان فرامنطق ـهای اســت .الــزام وضعیــت جدیــد ،تحــول در مأموریتهــا و
بازآرایــی قابلیتهــای دفاعــی اســت کــه منجــر بــه بــروز نیازهــای جدیــد دفاعــی شــده اســت .متناســب بــا چنیــن تحوالتــی،
سیاســت دفاعــی کشــور بــر «بازدارندگــی فعــال» اســتوار گردیــده تــا ثبــات امنیتــی را کــه از ضرورتهــای توســعه و پیشــرفت
کشــور اســت ،تضمیــن نمایــد .ايجــاد ثبــات امنیتــی و بازدارندگــي فعــال دفاعــی از الزامــات حیــات جمهــوری اســامی ایــران
در محیــط پرتنــش منطقــه غــرب آســیا و خاورمیانــه اســت .مهمتریــن تهدیداتــی کــه در ایــن محیــط وجــود دارنــد بــه شــرح
زیــر اســت.
1 .1تحــوالت سیاســی ـ امنیتــی در مناطــق پیرامونــی ،بــه ویــژه بــروز بحــران و بیثباتــی در غــرب آســیا ،بــه خصــوص در
کشــورهای متحــد ،همســو یــا همســایه بــا ایــران (ســوریه ،عــراق ،لبنــان ،یمــن ،افغانســتان و پاکســتان)،
2 .2تــاش معانــدان و بیگانــگان بــرای برانــدازی و تغییــر در نظــام از طــرق مختلــف از جملــه ایجــاد فتنههــای از پیــش
برنامهریز یشــده،
3 .3تالش دشمنان برای تضعیف قدرت ،نفوذ و اعتبار منطقهای جمهوری اسالمی ایران،
4 .4گســترش و ســازماندهی تروریســم در منطقــه و متعاقب ـ ًا افزایــش ناآرامیهــا و بــه مخاطــره افتــادن منافــع و راهبردهــای
کالن و بلندمــدت جمهــوری اســامی ایــران در منطقــه،
5 .5افزایش حجم و پیچیدگی تهدیدات سایبری،
6 .6گســترش حملــه نیروهــای داعــش بــه اســتانهای غربــی عــراق و پیشــروی آنهــا بــه ســمت مرزهــای شــرقی آن
کشــور،
7 .7گستردگی و تغییرات سریع و روزافزون فناوریهای مورد استفاده در سامانههای دفاعی و امنیتی،
8 .8تحریــک کشــورهای منطقــه بــه خریدهــای تســلیحاتی زیــاد از طــرف قدرتهــای فرامنطقــهای و تبدیــل  محیــط
پیرامونــی کشــور دولــت یازدهــم توانســت بــه دس ـتآوردهای مهمــی در عرصههــای دفاعــی و امنیتــی دســت یابــد و
زمینهســازی بــرای موفقیتهــای بیشــتر در ایــن عرصــه نیــز صــورت گرفتــه اســت .ســرمایهگذاری در زمینههــای
دفاعــی و امنیتــی همچنیــن بــا ایــن آگاهــی صــورت میگیــرد کــه حــوزه دفاعــی و امنیتــی کشــور بــا وجــود دارا بــودن
باالتریــن ســطح فنــاوری داخلــی و بومــی دفاعــی در ســطح منطقــه ،عــاوه بــر تأمیــن و پشــتیبانی قابلیتهــای دفاعــی
و امنیتــی  اطمینانبخــش و پایــدار در ارتقــاء شــاخصهای حائــز اهمیــت دیگــری در ســطح ملــی نیــز ایفــای نقــش
میکنــد .ایــن عرصههــا عبارتنــد از :افزایــش ســطح اشــتغال ،توســعه فناوریهــای راهبــردی و مشــترک و پشــتیبانی
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از صنعــت ملــی ،ایجــاد بســتر مناســب بــرای بهکارگیــری نیــروی انســانی متخصــص و نخبــه کشــور بــا توجــه بــه
حرکــت در حــوزه فناوریهــای نــو و پیشــرفته (مــرز دانــش و فنــاوری) و ایفــای نقــش مؤثــر در توســعه و ارتقــای تــوان
شــرکتهای دانــش بنیــان در مقیــاس ملــی.
 .6-1راهبردهای دفاعی دولت دوازدهم

دولــت دوازدهــم بــرای تقویــت تــوان دفاعــی کشــور و بــاال بــردن ســطح بازدارندگــی و دفــاع از کشــور برنامههــای زیــر را
اجــرا خواهــد کــرد.
1 .1طراحــی دکتریــن دفاعی-امنیتــی کارآمــد متناســب بــا شــرایط و تهدیدهــای موجــود در ســطح محیــط امنیتــی ایــران ،و
پیشبینــی تهدیدهــای آتــی،
2 .2تدویــن دیپلماســی دفاعــی مبتنــی بــر همکاریهــای امنیتــی و نظامــی منطق ـهای ،و پاییــن آوردن ســطح تهدیدهــا بــر
اســاس راهبردهــای دیپلماتیــک و غیرنظامــی،
3 .3تدویــن و ارائــه گزارشهــای واقعبینانــه از تــوان تکنولــوژی نظامــی کشــور بــه باالتریــن ســطوح مدیریــت نظــام
جمهــوری اســامی ایــران،
4 .4شفافسازی فضای اقتصادی شرکتهای تولیدکننده تجهیزات دفاعی و نظامی،
5 .5تسریع در تهیه و استقرار  سامانههای دفاعی روزآمد،
6 .6تدوین نقشه راه برای مشارکتپذیر کردن جامعه علمی کشور در طراحی و تولید نیازهای دفاعی و امنیتی،
7 .7تهیه نقشه راه دیپلماسی دفاعی-امنیتی در فضای پسابرجام،
8 .8طراحی نقشه زمانبندی و شیوههای ترمیم عدم توازن بین نیروهای سهگانه،
9 .9اقــدام بــرای کاســتن از فاصلــه تکنولوژیــک بیــن نیروهــای نظامــی ایــران و ســایر کشــورهای منطقــه و ســپس قدرتهای
فرامنطقهای،
1010اقتصــادی کــردن تولیــد تجهیــزات دفاعــی و نظامــی در قیــاس بــا کیفیــت و امــکان تحصیــل آنهــا از بازارهــای
بینالمللــی،
1111افزایش همافزایی صنایع دفاعی و نظامی و اقتصاد ملی و توان تکنولوژیک کشور شود،
1212ارتقای سطح سرمایه اجتماعی نیروهای مسلح در بین مردم،
1313افزايش آمادگي رزمي يگانهاي سطحي و زيرسطحي در خليج فارس و درياي عمان و حضور در آبهاي آزاد،
1414ارتقای توان و خنثیسازی و مقابله با جنگ الکترونیک،
1515ارتقای توان جنگ سایبری،
1616تقویت توان مقابله با تهدیدات ناشی از سالحهای کشتار جمعی( ،ش.م.ه)،
1717تأمین کامل پدافند غیرعامل مراکز اصلی و پیگیری تحقق دفاع غیرعامل در کشور،

حوزه امنیت ملی و توان دفاعی
1818توسعه دیپلماسی دفاعی و امنیتی و افزایش روابط با کشورهای همسو با نظام ج.ا.ا،
1919ارتقاء دانش ،مهارت ،اندازهسازی و بهبود خدمات کارکنان نیروهای مسلح،
2020ارتقای ابزار و زیرساخت سامانه فرماندهی و کنترل امن ،مستقل و پایدار نیروهای مسلح،
2121افزايش آمادگي رزمي يگانهاي سطحي و زيرسطحي در خليج فارس و درياي عمان و حضور در آبهاي آزاد.
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 .7حوزه علم ،آموزش و فناوری

علــم و فنــاوری منشــأ قدرتمنــدی ،ثــروت و رفــاه کشــورها در دنیــای امــروز اســت .نــوآوری نیــز یکــی از اصلیتریــن
موتورهــای محــرک رقابتپذیــری در تمامــی عرصههــای زیســت بشــر در دنیــای امــروز اســت .نــوآوری در عرصــة فنــاوری
منجــر بــه شــکلگیری رقابتپذیرتریــن کاالهــا و خدمــات میشــود و در عرصــة فرهنگــی و هنــری بنیــاد شــکلگیری
ـت نــوآوری از ای ـنرو اصلیتریــن دارایــی بنگاههــای بــزرگ و پیشــروی جهانــی اســت .علــم
«صنایــع خــاق» اســت .ظرفیـ ِ
و فنــاوری در نهایــت در قالــب نــوآوری تبدیــل بــه خروجیهایــی ملمــوس بــرای جامعــه میشــوند .نظــام علــم ،فنــاوری و
نــوآوری دارای شــش هــدف عمــده اســت:
.1

1ارتقاء سرمایة انسانی جامعه به عنوان خروجی نظام آموزشی و مهارتی

.2

2ایجاد جامعهای نوآور؛ جامعهای با شهروندانی پذیرای نوآوری و ارائهدهندة نوآوری،

.3

3ارتقاء رفاه و کیفیت زندگی شهروندان برپایة فناوریها و نوآوریها،

.4

4افزایش قدرت نظامی و امنیتی بر پایة فناوریهای قدرتساز،

.5

5خلق ثروت برپایة فناوریها و نوآوریهای رقابتپذیر و متمایزکنندة بنگاههای ایرانی در عرصة جهانی،

.6

6خلق دانش نوین و مورد استناد جهانی،

برنامــه پیشــنهادی بــرای علــم و فنــاوری در دولــت دوازدهــم بــر پایــه ضــرورت فراهــم آوردن ملزومــات رســیدن بــه ایــن
اهــداف و شــناختهایی کــه از وضعیــت علــم و فنــاوری کشــور بــه دس ـت آمــده و همچنیــن توجــه بــه ســایر برنامههــای
تنظیمشــده بــرای اداره کشــور در دولــت دوازدهــم ،تدویــن شــده اســت.
 .7-1سیاستهای اصلی

دولــت دوازدهــم رســیدن رســیدن بــه اهــداف شـشگانه مذکــور را بــر اســاس سیاسـتهایی کــه در ادامــه تشــریح میشــود
دنبــال خواهــد کــرد.
 .7-1-1حوزه آموزش :سیاست آموزش یکپارچه ،متنوع و عادالنه

پیشــرفت علمــی و فناورانــه در دنیــای جدیــد نیازمنــد انســجام و یکپارچگــی در نظــام آموزشــی و تنــوع در ابعــاد دیگــری از
مقولــه آمــوزش اســت:
.1

1آمــوزش یکپارچــه :یکپارچگــی میــان آمــوزش عمومــی و عالــی ،در ابعــاد سیاسـتهای آموزشــی ،محتــوای آموزشــی
و ابزارهــای آموزشــی،
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2آموزش متنوع :تنوع در نظام آموزشی شامل ابعاد زیر است:
−تنــوع در محتــوای آموزشــی متناســب بــا ویژگیهــای بومی-منطقــهای ،تقاضــای جامعــه و توانمندیهــای
ارائــه (تنــوع در کتــب درســی بــا انتخــاب مــدارس و ســیالبس دانشــگاهها بــا انتخــاب هیاتهــای امنــاء)،
−تنــوع در شــیوههای جــذب دانشــجو و اعضــاء هیــات علمــی متناســب بــا ســطح دانشــگاهها ،تنــوع اســتعدادها و
اســتفاده از ابزارهــای مکمــل در ســنجش و ارزیابــی دانشــجو (گــذار از کنکورگرایــی افراطــی در نظــام آموزشــی)،
−تنــوع در اهــداف آموزشــی بــه منظــور پوشــش نیازمندیهــا و تقاضاهــای متنــوع جامعــه (تنــوع در تاییدیههــا و
مــدارک آموزشــی و افزایــش حــق انتخــاب دانشپذیــران اعــم از دانشآمــوزان و دانشــجویان)،
−تنــوع در مراکــز آموزشــی بــا هــدف ســطحبندی و رتبهبنــدی نظــام آمــوزش عالــی و برخــورداری از اســتقالل
مدیریــت و سیاســتگذاری متناســب بــا ســطح دانشــگاهها
−تنوع در آموزشهای مهارتی و دانشگاهی با سهم مناسب برای هر یک

.3

3آموزش عادالنه :عدالت آموزشی دربردارندة سه جنبة زیر است:
−عدالــت در برخــورداری :برخــورداری از فرصتهــای برابــر آموزشــی بــرای تمامــی شــهروندان و اتخــاذ
سیاس ـتهای جبرانــی در خصــوص شــهروندان نابرخــوردار یــا بــا برخــورداری کمتــر از طریــق اعطــاء راتبههــا
(بورســیهها) بــه گروههــای نابرخــوردار،
−عدالــت در تناســب ویژگیهــای بومــی و آمــوزش :ایجــاد زمینههــای الزم آمــوزش بــر اســاس زبــان قومیتــی
و ویژگیهــای اجتماعــی و جغرافیایــی مناطــق مختلــف کشــور،
−عدالــت در تناســب توانمنــدی و عرضــة دانــش :توســعة دیدگاههــای آمــوزش برونمدرس ـهای بــرای آمــوزش
افــراد تیزهــوش و دارای اســتعداد درخشــان،

 .7-1-2حوزة پژوهش :سیاست ابرپژوهشها برای پاسخ به ابرچالشها

کشــور دارای برخــی ابرچالشهاســت کــه پاس ـخگویی بــه آنهــا نیازمنــد پژوهشهــای بــزرگ یــا ابرپژوهشهاســت .ایــن
ابرپژوهشهــا بــا سیاســتهای زیــر دنبــال میشــوند.
.1

1ایجاد چارچوبی (پلتفرمی) به منظور تعریف پروژههای بزرگ پژوهشی در کشور با ویژگیهای زیر:
−توانمندی تعریف پروژههای بزرگ در پاسخ به ابرچالشهای حال و آیندة کشور،
−توانمندی تقسیم پروژههای بزرگ به زیرپروژههای کوچک و تلفیق و ترکیب نتایج آنها،
−توانمنــدی همــکاری و مشــارکت نهادهــا و دســتگاههای مختلــف پژوهشــی و دانشــگاهی در کنــار بنگاههــای
صنعتــی و ســازمانهای دولتــی (مارپیــچ ســهگانه ( ))Triple Helixبــه منظــور پاســخ بــه ابرچالشهــا،
−توانمندی جذب مشارکتکنندههای خارجی در زیرپروژهها ،با حفظ مالحظات امنیتی،
−توانمندی تأمین مالی پروژههای بزرگ با توجه به سازوکارهای مختلف جذب سرمایهگذاری،
−توانمنــدی تعریــف پایاننامههــا و رســالهها در ســطح زیرپروژههــا در ســطح دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش
عالــی،

حوزه علم ،آموزش و فناوری
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.2

2ارتقــاء زیرســاخت پژوهشــی کشــور و ادغــام ،شبکهســازی و خوشهســازی آزمایشــگاهها و کارگاههــا و ایجــاد
شــبکههای ملــی آزمایشــگاهی،

.3

3تولیــد دانــش نویــن و پیشــروی قابــل عرضــه در ســطح جهــان؛ برآمــده از چالشهــای بومــی ،راهحلهــای بومــی
و تجربیــات بومــی،

 .7-1-3حوزة فناوری :بنگاههای بزرگ پیشران توسعة فناوری و نوآوری

مشــکالت اقتصــادی کشــور عمدتـ ًا بــا ارجــاع بــه مشــکل تامیــن مالــی یــا محیــط کســب و کار تبییــن میشــوند و کمتــر بــه
جنبــه عقبماندگــی فناورانــه توجــه میشــود .عقبماندگــی فناورانــه نیــز بایــد جبــران شــود.
.1

1نفوذ فناوری در اقتصاد از طریق:
تشویقی «تحقیق و توسعة بنگاهی» به منظور توسعة نوآوری و تجاریسازی،
−اتخاذ بستههای
ِ
−توسعة جذب و خرید شرکتهای نوپای نوآور توسط بنگاههای بزرگ،
−توســعة همــکاری بنگاههــای بــزرگ ملــی (قهرمانــان ملــی) بــا شــرکتهای پیــشروی جهانــی در حــوزة
تحقیــق و توســعه بــا حمایتهــا و الزامــات دولتــی،

.2

2توسعة زیرساختهای تأمین مالی فناوری و نوآوری از طریق ابزارهای زیر:
−عرضة سهام شرکتهای نوپای دانشبنیان و فناوربنیان
−ســرمایهگذاری جســورانه ( )VC: Venture Capitalبــا تأکیــد بــر ســرمایهگذاری جســورانه شــرکتی
( )CVCو صندوقهــای تخصصــی،
−توسعة سازوکارهای جمعسپاری ()Crowdfunding
−ارتقــاء وضعیــت تنظیمگیــری صندوقهــای ســرمایهگذاری جســورانه ،جمعســپاری و حمایــت از پژوهــش و
فنــاوری

.3

3تــوازن میــان توســعة فنــاوری بــا توســعة بهرهبــرداری در میــان شــرکتهای بــزرگ دولتــی و بنگاههــای بــزرگ
وابســته بــه نهادهــای عمومــی غیردولتــی و افزایــش نقــش ســازمانهای توســعهای در حــوزة تولیــد و توســعة
فنــاوری و نــوآوری.

 .7-1-4حوزة نوآوری :تسهیل و نهادسازی نوآوری

نــوآوری بــرای آنکــه بــه ظرفیــت اقتصــادی تبدیــل شــود نیازمنــد تســهیل و حمایــت اســت .دولــت دوازدهــم مســیر تســهیل
را بــا رویههــای زیــر دنبــال میکنــد.
.1

1تســهیل مســیر رشــد و بلــوغ شــرکتهای کارآفرینــی و نــوآور و حمایــت مرحل ـهای از آنهــا بــه منظــور تبدیــل از
یــک شــرکت نوپــا بــه یــک بنــگاه اقتصــادی بالــغ،

.2

2افزایــش ظرفیــت پذیــرش اجتماعــی نــوآوری در کشــور بــه عنــوان اصلیتریــن مولفــة «اکوسیســتم نــوآوری» و
زمینهســازی بــرای شــکلگیری «جامعــة دانشبنیــان»
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 .7-1-5سیاست همکاریهای بینالمللی

دولــت یازدهــم بــر سیاســت تعامــل ســازنده تأکیــد داشــته و یکــی از ســتونهای تعامــل ســازنده ،همکاریهــای بینالمللــی
فنــی و علمــی اســت .ایــن سیاســت در عرصــه علــم و فنــاوری نیــز همچــون ســایر عرصههــا در دولــت دوازدهــم تــداوم
خواهــد داشــت.
.1

1توســعة بخــش آمــوزش بینالمللــی ،بــا اولویــت منطقــة غــرب و جنــوب غــرب آســیا ،بــه منظــور )۱تربیــت نیــروی
انســانی ماهــر در تــراز جهانــی و )۲جــذب دانشــجو و دانشپذیــر بینالمللــی در حوزههــای دانشــگاهی و مهارتــی

.2

2مشــارکت در پژوهشهــای بینالمللــی بــا کشــورهای پیشــروی جهانــی بــا اولویــت اروپــا و ژاپــن ،و کشــورهایی کــه
در دو دهــه آینــده جــزء پنــج اقتصــاد بــزرگ جهــان خواهــد بــود (هنــد ،چیــن ،اندونــزی).

.3

3توســعة همکاریهــای بینالمللــی در توســعة فنــاوری و نــوآوری بــا شــرکتهای پیشــروی جهانــی از طریــق
عضویــت در پروژههــای بــزرگ تحقیــق و توســعه و جــذب مراکــز تحقیــق و توســعة ایــن شــرکتها در داخــل
کشــور.

.4

4جــذب نیــروی انســانی نــوآور و خــاق در چرخــة خدمــت بــه کشــور ،اعــم از ایرانیــان مهاجــر و مهاجــران توانمنــد
بــه ایــران.

 .7-1-6بازآرایی و بهبود ساختار حکمرانی نظام علم ،فناوری و نوآوری کشور

تجربــه تاریخــی توســعه در ایــران نشــان میدهــد بهتریــن نیروهــای انســانی و بیشــترین منابــع وقتــی در ســاختار ســازمانی
و نهــادی ناکارآمــد قــرار گرفتهانــد نتایــج مطلــوب بــه بــار نیامــده اســت .ســاختار حکمرانــی نظــام علــم ،فنــاوری و نــوآوری
کشــور نیــز بــا همیــن نقیصــه روبهروســت و ضــرورت دارد بازآرایــی شــود.
.1

1ســاماندهی بــه تعــدد دســتگاهها و وزارتخانههــای مســوول درحــوزة علــم ،فنــاوری و نــوآوری و حــذف تعارضــات
و همپوشــانیهای مأموریتــی ایــن نهادهــا.

.2

2تفکیــک مأموریتهــای حــوزة آمــوزش و پژوهــش دانشــگاهی از مأموریتهــای حــوزة فنــاوری ،تجاریســازی و
نــوآوری در ســطح دولــت مطابــق بــا روندهــای جهانــی.

.3

3ارتقــاء جایــگاه و ظرفیتســازی در نهادهــای تنظیمگــر (تنظیــم مقــررات) در حوزههــای تخصصــی بــا اولویــت
حوزههــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،انــرژی و بهداشــت و درمــان.

.4

4ارتقاء مشارکت عمومی-خصوصی ( )PPPدر حوزة علم ،فناوری و نوآوری.

 .7-2برنامههای حوزه علم و فناوری

سیاس ـتهای تشریحشــده در حــوزه علــم و فنــاوری بــر اســاس برنامههایــی کــه در ادامــه تشــریح شــده عملیاتــی خواهــد
شــد.
 .7-2-1تغییر ساختار نظام علم ،فناوری و نوآوری کشور

تغییر ساختار نظام علم ،فناوری و نوآوری کشور و کارآمدسازی آن مستلزم انجام اقدامات زیر است.
.1

1اصــاح ســاختار رســمی و تفکیــک وظایــف میــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســتجمهوری ،وزارت علــوم،
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تحقیقــات و فنــاوری ،شــورای عالــی علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،بنیــاد نخبــگان،
وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی ،وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و تدویــن الیحــة مرتبــط مــورد نیــاز
.2

2تمرکز نوآوری و تجاریسازی در یک نهاد

.3

3یکپارچگی در نظام آموزشی و تدوین الیحة مرتبط مورد نیاز

.4

4تمرکز در سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری در یک نهاد مستقل

.5

5تدوین الیحة سازمانهای تنظیمگر در حوزههای فناوری و نوآوری

.6

6تدویــن الیحــة شــفافیت و افشــاء اطالعــات و نتایــج پروژههــای تحقیقاتــی و پایاننامههــا و رســالههای
دانشــگاههای دولتــی کــه بــا هزینــة دولتــی تامیــن مالــی شــدهاند بــه صــورت آزاد و بــا رعایــت مالحظــات امنیتــی

 .7-2-2توسعة سازوکارهای تأمین مالی پژوهش و فناوری

تأمیــن مالــی کارآمــد ،شــفاف و اثربخــش فعالیتهــای پژوهــش و فنــاوری مســتلزم انجــام اقدامــات زیــر اســت تــا بنیــان
نهــادی مناســبی بــرای توســعه ایــن بخــش ایجــاد شــود.
.1

1تدوین الیحههای جمعسپاری ،سرمایهگذاری جسورانه و عرضة سهام شرکتهای نوآور و دانشبنیان.

.2

2بازتعریــف ماموریتهــای «صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی» بــه عنــوان راهبــر نظــام تأمیــن مالــی زیسـتبوم نــوآوری
و نهــاد تنظیمگــر تامیـن مالــی توســعه فنــاوری و صندوقهــای دولتــی و خصوصــی در حــوزة پژوهــش و فنــاوری

.3

3تغییر رویکرد دولت از حمایت مستقیم و مالی به حمایتهای غیرمستقیم و غیرمالی.

 .7-2-3بستة تشویقی نوآوری در بنگاههای اقتصادی بزرگ

نــوآوری هزینهبــر و مســتلزم حمایــت اســت و ایــن حمایــت بایــد بــه شــکل مؤثــری توســط دولــت صــورت گیــرد و از ســوی
محیــط کســب و کار پشــتیبانی شــود .ایــن کار مســتلزم انجــام اقدامــات زیــر اســت.
.1

1تدویــن الیحــة مشــوقهای مالیاتــی و تعرفــهای مربــوط بــه نــوآوری و تحقیــق و توســعه در بنگاههــای بــزرگ
کشــور ،بــا توجــه بــه معیارهــای زیــر:
−پذیرش بخشی از هزینة تحقیق و توسعه به عنوان هزینة مالیاتی،
−معافیت مالیاتی بر اساس درصدی از هزینة تحقیق و توسعه بنگاهها تا سقف مشخصی از مالیات،
−استفاده از «سربازان پژوهش و فناوری» در بنگاهها،
−استفاده از امتیاز خرید دولتی،
−استفاده از معافیت مالیاتی در صورت خرید شرکتهای دانشبنیان نوپا و جذب نیروهای این شرکتها،
−استفاده از تسهیالت با نرخ ترجیحی به شرط مشارکت در طرحهای کالن پژوهش و فناوری کشور،

.2

2اجــرای راهــكار اتصــال بنگاههــای بــزرگ بــه شــركتهای كوچــك دانشبنیــان توســط صنــدوق نــوآوری و
شــكوفایی بهمنظــور دســتیابی بنگاههــای بــزرگ بــه فناوریهــای نویــن و پیشــرفته و نیــز ایجــاد بــازار بــرای
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شــركتهای دانشبنیــان كوچــك از یــک ســو و تبدیــل دســتاوردهای ملــی در عرصههــای راهبــردی ماننــد
فنــاوری هســتهای ،فناوریهــای دفاعــی و فناوریهــای هوافضــا بــه شــرکتهای دانشبنیــان بــه منظــور ســرریز
توانمنــدی ملــی در بــازار اقتصــادی و فنــاوری از ســوی دیگــر.

 .7-2-4حمایت از شرکتهای کارآفرینی

شــرکتهای کارآفریــن باألخــص در محیطهــای کســب و کار نامســاعد ،شــرایط رکــودی ،بــدون دسترســی بــه نظامهــای
تأمیــن مالــی مناســب و بســیاری شــرایط دیگــر کــه در اقتصــاد ایــران وجــود دارد ،نیازمنــد حمایــت مؤثــر ولــی شــفاف دولــت
هســتند .ایــن حمایــت بــا اقدامــات زیــر عملــی میشــود.
.1

1حمایــت از شــرکتهایی کــه در آغــاز فرآینــد رشــد قــرار دارنــد و امیــد اســت تــا در مــدت دو ســال بــه یــک شــرکت
بالــغ تبدیــل شــوند.

.2

2تســهیل ورود و خــروج افــراد نــوآور و کارآفریــن و کاهــش ریســک ناشــی از شکســت از طریــق تعریــف «شــرکتهای
کارآفریــن« بــر اســاس تجربیــات کشــورهای پیشــرو در نــوآوری و تدویــن الیحــة مربوطــه ،بــر اســاس معیارهــای
ز یر :
−تســهیل تاســیس شــرکت بــا نــام «شــرکت کارآفریــن  »...و انحــال آن پــس از دو ســال بــه صــورت خــودکار،
بــه شــرط عــدم تبدیــل بــه شــرکت ســهامی خــاص یــا مســوولیت محــدود،
−معافیت مالیاتی برای مدت دو سال به شرط درآمد کمتر از یک میلیارد ریال در سال،
−الزام به تخصیص  ۲۵درصد از سود به سرمایة شرکت،
−تعهــد دولــت بــه پرداخــت بیمــة کارکنــان در ســطح مشــخص ســه نفــر بــرای یکســال بــه شــرط تــداوم آن در
ســال دوم توســط شــرکت،
−تبدیــل شــرکت بــه یــک شــرکت ســهامی خــاص یــا مســوولیت محــدود بعــد از دوســال یــا پــس از درآمــد باالتــر
از یــک میلیــارد ریال،

 .7-2-5همکاری با شرکتهای خارجی پیشرو در توسعه نوآوری

همکاریهــای فناورانــه ضــرورت اقتصــاد و جامعــه ایــران اســت تــا بتوانیــم بــا ســرعت مناســب بــه فناوریهــای برتــر
بــرای ارتقــای بهــرهوری و تولیــد کاالهــای رقابتپذیــر دســت یابیــم .جذابیتهــای اقتصــادی و اجتماعــی ایــران زمینهســاز
تشــویق شــرکتهای بــزرگ دارای فنــاوری بــرای ورود بــه ایــن گونــه همکاریهاســت.
.1

1الــزام بنگاههــای خارجــی دارای بــازار بــزرگ (بیــش از  300میلیــون دالر در ســال) در ایــران بــه راهانــدازی مراکــز
تحقیــق و توســعه در ایــران،

.2

2همکاری با شرکتهای خارجی در پروژههای نوآورانه،

.3

3صــادرات کس ـبوکارهای دانشبنیــان در کنــار محصــوالت و خدمــات دانشبنیــان از طریــق تســهیل خریــد ســهام
شــرکتهای نوپــای دانشبنیــان توســط شــرکتهای خارجــی،

.4

4الزام قراردادهای بزرگ خرید خارجی به پیادهسازی «پیوست فناوری و نوآوری»،
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5تدویــن آییننامــه همــکاری شــرکتهای خارجــی پیشــرو بــا دانشــگاهها و بنگاههــای ایرانــی و بســتة تشــویقی
مرتبــط بــا آن،

 .7-2-6همکاری بینالمللی دانشگاهها

رشــد علمــی ایــران و وجــود میلیونهــا دانشــجو و فارغالتحصیــان دانشــگاهی بــه عــاوه وجــود ســیزده دانشــگاه ایرانــی
در بیــن هــزار دانشــگاه برتــر جهــان ،زمین ـهای بــرای ورود بــه همکاریهــای بینالمللــی بــا دانشــگاههای مطــرح جهــان
فراهــم میکنــد .عملیشــدن ایــن هــدف نیازمنــد قاعدهمنــد کــردن و تأســیس شــرایط نهــادی مناســب اســت .ایــن هــدف
بــا انجــام اقــدام زیــر دنبــال خواهــد شــد.
.1

1تدویــن آییننامههــای الزم بــه منظــور تعریــف :دورههــای مشــترک خارجــی بــا دانشــگاههای پیشــروی خارجــی،
جــذب دانشــجو ،طرحهــای مبادلــة دانشــجو ،عضویــت در پلتفرمهــای مبادلــة دانشــجو ،پایاننامههــا و
رســالههای مشــترک بــا دانشــگاههای پیشــروی خارجــی و اســتفاده از آزمایشــگاهه َا کتابخانههــا و زیرســاختهای
پژوهشــی و فناورانــه مشــترک.

 .7-2-7راتبههای (بورسیههای) عدالت آموزشی

عدالــت آموزشــی مســتلزم آن اســت کــه بــه غیــر از فراهــم شــدن زمینــه آمــوزش عمومــی ،اســتعدادهای علمــی برتــر بــه
علــت ناتوانیهــای مالــی از تحصیــل و پیشــرفت علمــی بازنماننــد و اســتعدادیابی نیــز بــه کمــک ارائــه فرصتهــای مناســب
صــورت گیــرد .ایــن هــدف از طریــق زیــر قابــل پیگیــری اســت.
.1

1دولت صندوقی با هدف اعطاء راتبههای آموزشی به افراد مستع ِد نابرخوردار تاسیس میکند.

.2

2طبقات نابرخوردار عبارتند از:
−نابرخــوردار اقتصــادی :از خانوادههــای دو دهــک نابرخــوردار کشــور باشــند (بــر اســاس بانــک اطالعــات وزارت
رفــاه ،کار و امــور اجتماعــی)،
−نابرخــوردار فرهنگــی :نخســتین فــرد یــک خانــوادة دانشــگاهی خانــواده باشــد (بــر اســاس بانــک اطالعــات
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری)،

.3

3دانشجوی مستعد بر اساس ارزیابی تحصیلی دانشجویان

 .7-2-8طرحهای کالن پژوهش و فناوری کشور

بررســی و حــل برخــی از بزرگتریــن چالشهــای کشــور کــه فقــط بــه کمــک خلــق ظرفیتهــای علمــی و فنــی بــزرگ
قابــل حــل هســتند ،نیازمنــد ســاماندهی طرحهــای کالن پژوهــش و فنــاوری اســت .انجــام ایــن مهــم بــا اقدامــات زیــر
پیگیــری خواهــد شــد.
.1

1تدویــن آییننامــه طرحهــای کالن پژوهــش و فنــاوری کشــور بــر اســاس مدلهــای پیشــروی جهانــی بــا توجــه
بــه معیارهــای زیــر:
−طرحها همراستا با چالشهای کلیدی کشور و برآمده از برنامة آیندهنگاری ملی
−الزام به مشارکت حداقل  ۵۰درصدی بخش غیردولتی
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−الزام به مشارکت متنوع دانشگاهها ،بنگاهها ،سازمانهای غیردولتی و سمنها در هر پروژه
−الزام به مشارکتکنندة خارجی با تامین مالی حداقل  ۱۰درصدی (در پروژههای غیرامنیتی-نظامی)
−الــزام دانشــگاههای عضــو طــرح بــه تعریــف حداقــل  ۱۰پایاننامــه و رســاله و بــه ازاء هــر  ۵میلیــارد ریــال
مشــارکت  ۱۰پایاننامــه و رســاله
−قرارداد در قالب کنسرسیومها با راهبری بنگاههای تجاری

 .7-2-9توسعة ظرفیت اجتماعی پذیرش نوآوری در سطح جامعه

جامعــه نیــز بایــد ظرفیــت تشــویق و پذیــرش نــوآوری را داشــته باشــد .ایــن هــدف بــا برنامههــای زیــر پیگیــری خواهــد شــد.
ایــن هــدف از آن جهــت بســیار مهــم اســت کــه جامعــه بایــد از اجــرای سیاسـتها و طرحهــای نــو حمایــت کنــد و فرصــت
الزم بــرای هزینــه کــردن اجتماعــی و اقتصــادی در تولیــد علــم و فنــاوری ایجــاد شــود.
.1

1آگاهسازی و ترویج عمومی در خصوص نوآوری به عنوان اصلیترین مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی،

.2

2افزایــش ریســکپذیری بهرهبــرداری از نوآوریهــا از طریــق تدویــن آییننامههــای حمایــت از طرحهــای
نوآورانــه و ارائــة ضمانتنامههــای پژوهــش و فنــاوری،

 .8حوزه محیطزیست

موفقیتهــای دولــت یازدهــم در زمینــه محیطزیســتی و ارتقــای عملکــرد محیطزیســتی ایــران بــر اســاس شــاخصهای
بینالمللــی و دســتآوردهای مشــهودی نظیــر موفقیــت در پیشــبرد احیــای دریاچــه ارومیــه ،احیــای تــاالب هورالعظیــم و
کاهــش آلودگــی هــوای کالنشــهرها بــه عــاوه خیــزش آگاهــی عمومــی در زمینــه محیطزیســت نشــان میدهــد رویکردهــای
دولــت یازدهــم در زمینــه محیطزیســت بایــد ادامــه یابــد .دولــت دوازدهــم همــه راهبردهــای 12گانــه زیــر را کــه در دولــت
یازدهــم اجراییشــده ،ادامــه خواهــد داد.
.1

1ایجاد مدیریت یکپارچه و کارآمد کاهش آلودگی هوای کالنشهرها،

.2

2اجرای جدی برنامه مدیریت خاک ،پسماند و فاضالب و تکمیل مقررات آن،

.3

3ارتقای کارآمدی در حفاظت منابع طبیعی و تنوع زیستی،

.4

4احیا و اثربخش کردن شورای عالی محیط زیست و تشکیل و ارتقای اثربخشی صندوق محیطزیست،

.5

5تقویت و حمایت سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی،

.6

6آموزش و ترویج سواد ،اخالق ،رفتار و عمومیسازی فرهنگ  محیط زیست،

.7

7ارتقای دیپلماسی آب و احیای  دیپلماسی محیط زیست با تأکید بر معضل ریزگردها،

.8

8توانمندســازی ســاختاری و اقتــدار محیــط زیســت در حاکمیــت از طریــق ارتقــای جایــگاه ســازمان حفاظــت
محیطزیســت در برنامهریــزی توســعه کشــور،

.9

9تقویــت ارزیابــی محیطزیســتی و اجتماعــی اجتماعــی در همــه طرحهــا و اعمــال معیارهــای ناشــی از  اقتصــاد
محیــط زیســت در برنامهریــزی توســعه،

1010اتخاذ رویکرد هزینه-فایده محیطزیستی در همه برنامهریزیها،
1111اجرای ابزارهای انگیزشی بازارمبنا و توسعه اشتغال سبز،
1212لحــاظ کــردن آمایــش ســرزمین بــا محوریــت آب و محیطزیســت در برنامههــا و طرحهــای توســعه الگــوی توســعه
کشو ر .
ضمــن ادامــه دادن مســیر چهــار ســال گذشــته در قالــب محورهــای فــوق ،چهــار برنامــه کــه در ادامــه تشــریح میشــود،
پیگیــری و اجــرا خواهــد شــد.
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 .8-1پیگیری برای تصویب لوایح محیطزیستی در مجلس

تصویــب لوایــح مرتبــط بــا حفاظــت از محیطزیســت بــه دالیــل مختلــف و از جملــه تعارضاتــی کــه رعایــت اســتانداردهای
محیطزیســتی بــا برخــی منافــع محلــی دارد ،بســیار دشــوار و زمانبــر و تــوأم بــا مخالفتهــای بســیار اســت .تدویــن
زیرســاخت حقوقــی حفاظــت از محیطزیســت نیــز بــرای تثبیــت حقــوق محیطزیســت ضــروری اســت .برنامــه جــدی بــرای
پیگیــری تصویــب و اجراییشــدن لوایــح تدوینشــده در دولــت یازدهــم ،در دســتور کار دولــت دوازدهــم خواهــد بــود.
پیگیــری تصویــب چهــار الیحــه زیــر در اولویــت خواهــد بــود.
.1

1الیحه هوای پاک

.2

2الیحه حفاظت خاک

.3

3الیحه ارزیابی محیطزیستی

.4

4الیحه حفاظت از تاالبها

 .8-2اصالح روند تصمیمگیری در کمیته ماده  2آییننامه ارزیابی اثرات محیطزیستی

بخــش مهمــی از مشــکالت محیطزیســت ناشــی از فراینــد تصویــب و اخــذ مجــوز اجــرای طرحهــای بــزرگ نظیــر ســدها،
کارخانجــات ،جادههــا و ســایر زیرســاختها بــوده اســت .ارزیابــی اثــرات محیطزیســتی بایــد بــه صــورت کاری تخصصــی و
بــا نهایــت شــفافیت ،بــدون اعمــال قــدرت و ســایق ضدمحیطزیســتی حامیــان پروژههــای بــزرگ انجــام شــود .اصالحــات
در فراینــد کمیســیون مــاده  2بایــد متضمــن رســیدن بــه اهــداف زیــر باشــد:
.1

1رعایــت حداکثــر شــفافیت و دسترســی متخصصــان و عمــوم فعــاالن محیطزیســت بــه نتایــج ارزیابــی تأثیــر
محیطز یســتی ،

.2

2مشارکت اجتماعات تحت تأثیر طرحها و پروژهها در ارزیابی تأثیرات محیطزیستی،

.3

3ارتقای سطح ارزیابی تأثیر محیطزیستی به «ارزیابی محیطزیستی استراتژیک»

.4

4ارتقــای جایــگاه حقوقــی نتایــج ارزیابــی تأثیــر محیطزیســتی بــه ســطحی کــه در دادگاههــا بتــوان بــه آنهــا اســتناد
کــرد و افــراد و گروههــای تحــت تأثیــر پروژههــا بتواننــد از حقــوق خــود بــه اســتناد ایــن گزارشهــا دفــاع کننــد،

.5

5ناممکــن ســاختن تصویــب ،اجــرا و تخصیــص اعتبــارات پروژههــا بــدون اخــذ مجــوز محیطزیســتی در فراینــد
شــفاف کمیســیون مــاده .2

 .8-3ارتقای حکمرانی و بهرهوری در مصرف منابع آب

تعدیــل مســأله و بحــران آب در ایــران از اولویتهــای برنامــه ششــم توســعه اســت .دولــت دوازدهــم بایــد در زمینــه مســأله
آب اقدامــات جــدی انجــام دهــد کــه در ایــن راســتا برنامههــا و اقدامــات زیــر پیگیــری خواهــد شــد.
.1

1تدویــن «گــزارش ملــی آب» بــا هــدف مشــخص کــردن روندهــای توســعه کشــور کــه منجــر بــه بــروز بحــران آب
شــده و مشــخص ســاختن برنامههــای دقیــق اجرایــی بــرای اصــاح مســیر،

.2

2اولویت دادن به مدیریت غیرسازهای منابع آب و مدیریت تقاضا،

.3

3احیای رودخانهها و رعایت حقابههای محیطزیستی،

حوزه محیط زیست
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.4

4تدوین برنامههای توسعۀ كالبدی مبتنی بر آمایش سرزمین و پتانسیل آب كشور،

.5

5توسعۀ بستر قانونی ،اصالح مقررات و نهایی کردن تدوین قانون جامع آب كشور،

.6

6اصالحــات ســاختاری ،ازجملــه در نظــر گرفتــن حوضــه هــای آبریــز و نــه اســتانها بــه منزلــۀ واحــد اصلــی مدیریــت
یکپارچــۀ منابــع آب،

.7

7بازچرخانــی آب و اســتفاده از پســاب تصفیهشــده در بخــش كشــاورزی محصــوالت غیرخوراکــی بــا رعایــت مالحظــات
بهداشــتی و محیطزیســتی،

.8

8تأمین بخشی از آب صنایع از طریق بازچرخانی

.9

9تخصیص حقابۀ  محیطزیستی رودخانهها ،تاالبها ،دریاچهها،

1010ادامــه بازنگــری و تعییــن حجــم مخــازن ســدهای در حــال طراحــی بــا توجــه بــه تغییــرات هیدرولوژیــك ،توجیــه
اقتصــادی و ارزیابــی آثــار محیطزیســتی،
1111محدود کردن مصارف آب در بخشهای مختلف به توان اكولوژیك حوضۀ آبریز
1212اجرای طرح تعادلبخشی آبهای زیرزمینی،
1313ادامــه تــاش بــرای كاهــش مصــرف آب در بخــش كشــاورزی بــا ارتقــای بهــرهوری و كاربــرد فناوریهــای جدیــد
کشــاورزی و آبیــاری،
1414تأمیــن امنیــت غذایــی کشــور (نــه لزومـ ًا خودكفایــی در تمــام محصــوالت کشــاورزی و دامــی) بــا توجــه بــه تجــارت
آب مجــازی،
1515تأکید بر اقدامات آبخیزداری برای حفاظت از منابع آب وخاک در حوضۀ آبریز،
1616كاهش درصد و تلفات آب بدون درآمد در شبكۀ آب شهری و روستایی
1717زمینهسازی برای جداسازی شبکه آب شرب و بهداشتی،
1818ســرمایهگذاری در زمینــه اســتفاده از تکنولوژیهــای بومــی و ســازگار بــا اقلیــم و بومشناســی کشــور (کاریزهــا،
جمــعآوری آب بــاران و )...
1919اهمیت دادن به ارزش اقتصادی آب در تمامی مصارف و ایجاد بازار آب،
2020اصالح نظام تعرفهها و قیمت گذاری واقعی آب ،متناسب با پوشش هزینهها
2121احداث تصفیهخانههای فاضالب و تكمیل شبكه های آبیاری و زهكشی همزمان با اتمام سدها،
2222تقویت سیستم پایش برای كاهش آسیبپذیری منابع آب سطحی و زیرزمینی
2323استفاده از ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد برای صیانت آب،
2424مشــاركت تشــكلهای بهرهبــرداران آب در مدیریــت تأسیســات آبــی و تقویــت ظرفیتهــای ســازمانهای
مرد منهــاد،
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2525آگاهیرسانی و جلب مشارکت عمومی،
2626همكاری علمی و تبادل تجربیات با نهادهای بینالمللی آب.
 .8-4پیشبرد اقتصاد سبز

دسترســی بــه انــرژی ارزان از منابــع ســوخت فســیلی ســبب افزایــش شــدت مصــرف انــرژی در کشــور شــده اســت .ایــن
مصــرف بــا عقبماندگــی فناورانــه و نظامهــای قیمتگــذاری ناکارآمــد انــرژی تلفیــق شــده و در نهایــت وضعیــت نامســاعدی
از نظــر اقتصــادی و محیطزیســتی بــرای مصــرف انــرژی در ایــران رقــم زده اســت .بهبــود ایــن وضعیــت مســتلزم پیگیــری
برنامههــای زیــر اســت.
.1

1حمایــت از تولیــد انرژیهــای تجدیدپذیــر از منابــع بــاد و خورشــید از طریــق اصــاح نظامهــای قیمتگــذاری
انــرژی ،همــکاری فناورانــه بــا کشــورهای پیشــرو و اعمــال اســتانداردهای محیطزیســتی ســختگیرانه،

.2

2تدویــن نظــام جامــع مدیریــت پســماند پایــدار بــا تأکیــد بــر :تفکیــک زبالههــای جامــد از مبــدأ ،تقویــت صنعــت
بازیافــت پســماندهای جامــد ،تقویــت بازارهــای تولیــد و فــروش محصــوالت بازیافتــی ،و روشهــای پایــدار دفــع
پســماندهای شــهری ( از جملــه تبدیــل پســماندها بــه کمپوســت و انــرژی) ،و تخصیــص اعتبــارات الزم بــرای اجــرای
برنامههــای پیشــنهادی ایــن نظــام جامــع،

.3

3حمایــت از بازیافــت زبالــه و تولیــد کمپوســت بــرای جلوگیــری از آلودگــی خــاک توســط زبالههــا ،و کمــک بــه احیــای
کیفیــت خاکهــای ایــران از طریــق مصــرف کمپوســت،

.4

4حمایت از تولید و انتقال فناوری در زمینه وسایل مصرفکننده انرژی با استانداردهای مصرف انرژی بهتر،

.5

5حمایــت از تولیــد محصــوالت ارگانیــک کشــاورزی و ایجــاد زیرســاختهای الزم بــرای تولیــد کشــاورزی بــا کــود
و ســم کمتــر ،تخصیــص اعتبــارات و اولویــت بــه ســاخت مجمتعهــای تولیــد کودهــای ارگانیــک بــرای توســعه
کشــاورزی پایــدار.

.6

6اعمــال تعرفههــای مالیاتــی و جریمههــای زیســتمحیطی بــر محصوالتــی کــه بــا اســتانداردهای زیســتمحیطی
پاییــن تولیــد میشــوند.

.7

7حمایــت از توســعه تکنولــوژی بومــی ســازگار بــا محیطزیســت ،و دادن تســهیالت بــرای وارد کــردن تکنولوژیهایــی
کــه آلودگیزدایــی کمتــری دارنــد.

.8

8ادامه سیاستها و برنامههای ملی تدوینشده برای مقابله با تغییر اقلیم و کاهش گازهای گلخانهای.

.9

9حمایت از گردشگری محیطزیستی با رعایت استانداردهای حفظ محیطزیست.

 .8-5تداوم جلب مشارکت عمومی

بهبــود وضعیــت محیطزیســت ایــران نیازمنــد مشــارکت و نظــارت عمومــی ،و همچنیــن ارتقــای آگاهــی عمــوم جامعــه
دربــاره ضــرورت حفــظ محیطزیســت و جلوگیــری از تــداوم روندهــای مخــرب اســت .ایــن مهــم همچنیــن نیازمنــد آمــوزش
عمومــی گســترده دربــاره محیطزیســت اســت .چنیــن کاری بــه کمــک ســمنها و مشــارکت مردمــی امکانپذیــر اســت.
برنامههــای زیــر در دولــت دوازدهــم پیگیــری خواهــد شــد.
.1

1گسترش آموزش فراگیر ،از پیش دبستانی تا دانشگاه -آموزش منتهی به تغییر رفتار،
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.2

2توســعه ارتباطــات راهبــردی در حــوزه محیطزیســت از طریــق همــکاری بــا هنرمنــدان ،دانشــگاهها ،بخــش
خصوصــی ،فعــاالن محیطزیســت و شــهروندان،

.3

3توســعه ســامانههای جلــب مشــارکت و نظــارت مردمــی در حفــظ محیطزیســت در فضــای مجــازی و توانمندســازی
مــردم بــرای نظــارت محیطزیســتی از طریــق ارائــه اطالعــات دربــاره محیطزیســت ایــران و عوامــل مخــرب آن
بــه مــردم،

