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ایران سربلند
 رونــق تولیــد و اشــتغال بــا اقتصــاد مقاومتی
کشــور تا ســال 1400 برنامــه عملیاتــی رفع مشــکالت اقتصادی 
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کشــور در بعــد داخلــی از  کــه  دولــت دوازدهــم در شــرایطی پــا بــه عرصــه مــی نهــد 
گاه و توانمنــد، قشــر جــوان  توانمنــدی هــای عظیمــی ازجملــه وجــود رهبــری ا
کولــه بــار تجربــه ســه دهــه انقــاب و نیــروی  عالــم و دانشــمند و بصیــر و ملتــی بــا 
ــه خدمــت  و زیرســاختهای  ــه منــد ب ــر متخصــص و متعهــد و عاق ــراوان مدی ف
تمــام  اســتکبار جهانــی  نیــز،  اســت. در مقابــل  برخــوردار  اقتصــادی  فــراوان 
ــه  ــا ب ــا ایــن نظــام مقــدس بــه میــدان آورده و ب ــرای مقابلــه ب ظرفیــت خــود را ب
ــی و  ــدید فرهنگ ــم ش ــار تهاج کن ــادی در  ــار اقتص ــام عی ــگ تم ــن جن راه انداخت
ــامی را  ــاب اس ــیر انق ــود مس ــان خ گم ــه  ــد ب کن ــی  ــاش م ــی ت ــدات نظام تهدی
تغییــر دهــد. بــا توجــه بــه ایــن شــرایط از نظــر مــا رئیــس جمهــور آینــده تکلیــف 
کامــل و پیــروی از سیاســتهای مقــام  ــر  ــا تدبی ــد ب ــر دوش دارد و بای ســنگینی ب
ــی و  ــان انقاب ــوان جوان ــد و ت ــان متعه ــرد عالم ــتفاده از خ ــری و اس ــم رهب معظ
نیــروی عظیــم ملــت بــا ایمــان ایــران  و توانمنــدی هــای اعتقــادی، فکــری و 
اقتصــادی موجــود راه میــان بــر بــه ســوی قلــه هــای پیشــرفت و عدالــت را طــی 

ــد  .   نمای
کــه انقــاب شــکوهمند اســامی بــا هــدف برقــراری نظــام الهــی  از یــاد نبریــم 
و صیــرورت فــردی و اجتماعــی و آمــاده ســازی جهــان بشــریت بــرای ظهــور 
حجــت حــق )عــج(، در ســال 1357 بــه بــار نشســت. در واقــع، انقــاب اســامی 
کمــان وقــت  بیــش از انکــه عکس العملــی اجتماعــی در مقابــل ظلــم و جــور حا
ــل )ره( و  ــام راح ــود و ام ــامی ب ــات بخــش اس ــه اندیشــه نج ــتی ب ــد، بازگش باش
مــردم غیــور ایــران راه بــرون رفــت از هرگونــه ظلــم و جــور را در بازگشــت بــه اســام 
و اجــرای ارزشــهای الهــی مــی دانســتند و بــر اســاس همیــن خــط فکــری انقــاب 
ــان  ــق جری ــا وف ــد. ام ــان نهادن ــامی را بنی ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــرده و نظ ک
کــه قابیــل هــا »یصــدون عــن ســبیل ا...«، دشــمنان انقــاب  همیشــگی تاریــخ 
بــه هدایــت و پشــتوانه اســتکبار جهانــی و در اشــکال مختلــف بــه تقابــل بــا آن 
ــواع  ــا ان برخاســتند. و نظــام جمهــوری اســامی ایــران را از روز تأســیس خــود ب

کارشــکنی هــا مواجــه ســاختند. دشــمنی هــا و 
تریــن  محــوری  اســامی،  جمهــوری  نظــام  از  »اســام«  مقــدس  نــام  حــذف 
کردســتان، خلــق  راهبــرد آنهــا و نقطــه شــروع ایــن تقابــل بــود. غائلــه هــای 
ــرک و عــرب، فتنــه منافقیــن، فتنــه جنــگل و آمــل، جنــگ تحمیلــی 8 ســاله  ت
کــه بــه دســت صــدام بــر ایــن ملــت ســتمدیده روا داشــتند همگــی  و جنایاتــی 
ــردم  ــردی م ــه پایم ــی و ب ــد اله ــه حم ــه ب ک ــت  ــمنی هاس ــن دش ــای ای ــه ه نمون
گــر چــه نظــام اســامی  را از مصــروف داشــتن  انقابــی، طرفــی از آن نبســتند ا
قابلیــت هــا و ظرفیــت هــای بالقــوه و بالفعــل خــود بــرای تحقــق اهــداف نظــام، 

بــه دفــاع در برابــر ایــن نامایمــات مشــغول داشــتند. 
کــه بــه حکــم طبیعــت شــیطانی اســتکبار، دشــمنی بــا صفــوف رحمانــی،  از آنجــا 
گــر چــه  ریشــه ای و مبنایــی بــوده و بــر ایــن اســاس دائمــی و مــداوم اســت، ا
ــروه هــای  گ ــل مســتقیم نظامــی، مبــارزه مســلحانه  مبــارزه آنهــا در شــکل تقاب
حامیــان  مقاومتریــن  و  کتریــن  پا از  عزیزانــی  دادن  دســت  از  بــا  و...  معانــد 
ــان( رنــگ باخــت و در ایــن برهــه از زمــان  کوچــه و خیاب انقــاب )یعنــی مــردم 
گذاشــته شــد امــا در شــکل دیگــری و بــا تقویــت تقابــل در عرصــه هــای  کنــار 
ــا ایجــاد فشــارها و تحریــم هــا  فرهنگــی و سیاســی و هــم در عرصــه اقتصــادی ب

ــت.  ــداوم یاف ت

 برنامه عملیاتی رفع مشکالت اقتصادی کشور تا سال 1400

1-1- مقدمه

1
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ــی متعــدد، نفــوذ در مبــادی فرهنگــی  ــال هــای رادیویــی و تلویزیون کان ایجــاد 
کــردن دارایــی هــای  ــه  و سیاســی، ایجــاد فتنــه88 و در ابعــاد اقتصــادی، بلوک
تجــاری  تعامــات  گــذاری،  ســرمایه  دریایــی،  هوایــی،  هــای  تحریــم  کشــور، 
مــردم  کــردن  پشــیمان  بــرای  هــا،  روش  تریــن  پیچیــده  از  اســتفاده  ...و  و 
کــه برگزیــده انــد و در حافظــه تاریــخ  هوشــیار و مقــاوم ایــران از پیمــودن راهــی 
کرامــت و عــزت ثبــت خواهــد شــد، از جملــه  بــرای صاحبــان فکــر و منزلــت و 
آنهاســت. امــا جمهــوری اســامی ایــران بــا همــه ایــن مســائل و همــه ســرمایه 
کــه در ایــن تقابــل از دســت داد از خدمــت رســانی و پیگیــری اهــداف  هایــی 
انقــاب غافــل نمانــده و علــی رغــم همــه ی دشــمنی هــا و توطئــه هــای اســتکبار 
جهانــی پیشــرفتها و دســتاوردهای شــگرفی در بســیاری از زمینــه هــا و عرصــه 
ــی( در  ــه العال ــاب )مدظل ــم انق ــری معظ ــه رهب ــه )ک ک ــی  ــی و خارج ــای داخل ه
گوشــه ای از آنهــا  ــه  ســخنرانی ابتــدای ســال 96 در جــوار حــرم رضــوی )س( ب
کشــوری مســتقل  کنــون بــه عنــوان الگــوی  کســب نمــوده و ا اشــاره نمودنــد(، 
ح در تــراز جهانــی در چشــم  و حــق طلــب و ظلــم ســتیز و یــک قــدرت مطــر

ح اســت. جهانیــان مطــر
ــات و  ــا ظرفیــت هــا و امکان ــد باشــیم در مقایســه ب ــا آنچــه بای امــا در مقایســه ب
توانایــی هــا، و در قیــاس بــا شایســتگی هــای ملــت فهیــم ایــران و قیــاس بــا 
ح  کــه رهبــر معظــم انقــاب در رســیدن بــه تمــدن نویــن اســامی مطــر مســیری 

ــادی باقــی اســت. کارهــای نکــرده و راههــای نرفتــه زی ــد،  فرمــوده ان
در ایــن برهــه از تاریــخ انقــاب، نکتــه مهــم، توجــه بــه چالــش هایــی اســت 
کشــور وارد  ــه  ــداوم، غفلــت از آنهــا لطمــات جبــران ناپذیــری ب کــه در صــورت ت
برنامــه  وجــود  علیرغــم  کــه  اقتصــادی  عرصــه  در  مشــکاتی  نمــود.  خواهــد 
هــای پنجســاله توســعه، اســناد باالدســتی و... و تــاش دولــت هــای مختلــف 
کشــور، همچنــان تــداوم یافتــه و در بعضــی شــاخص هــا  و دســت انــدرکاران 

ــت. ــده اس ــز ش ــر نی ــترده ت گس
امــری  نامناســب  زیربناهــای  بــر  بنــا  ایجــاد  کــه  همچنــان  اســت  بدیهــی 
غیرعاقانــه اســت ایجــاد ســازوکارها و رویــه هــای اقتصــادی بــر زیرســاخت هــای 
نامناســب نیــز امــری بــی حاصــل خواهــد بــود بــه ویــژه آن کــه در اصــل صحــت 
رویــه هــای اصــاح شــده نیــز خللــی وارد باشــد. در اقتصــاد ایــران، ســاختار 
ســنتی و از طرفــی بعضــی ســازوکارها و رویــه هــای نامناســب و متبایــن بــا اصــول 
کشــور در اقــدام بــه سیاســت  کــه از عــدم توجــه دقیــق دســت انــدرکاران  انقــاب 
مشــکات  ســایر  بــرای  ای  قاعــده  بــه  و  گرفتــه  نشــأت  اباغــی  کان  هــای 
ــه عنــوان اساســی تریــن  کشــور حتــی در ســایر حــوزه هــا تبدیــل شــده اســت ب
کمــا  کشــور مــورد توجــه اســت.  علــل ایجــاد چالــش هــای مهــم اقتصــادی 
کشــور  کان اقتصــادی و ...  ــداوم وضعیــت نامناســب شــاخص هــای  اینکــه ت
خ  نــر وری،  بهــره  بیــکاری،  و  رکــود  تــورم،  اقتصــادی،  رشــد  شــاخص  مثــل 
گــذاری، فقــر و توزیــع درآمــد و ثــروت، باعــث آســیب هــای اجتماعــی،  ســرمایه 
گردیــده  اضمحــال بنــای خانــواده و... بــا درصــد قابــل توجهــی از تاثیرگــذاری 
کــه ضمــن برقــراری در ســاختارهای ســنتی،  اســت. ســازوکارها و رویه هایــی 
خــود برگرفتــه از نظامــات و الگوهــای غربــی بــوده و رویکــردی مبتنــی بــر ارزش 
کــه شــاید از عــدم درک دقیــق مفاهیــم  گــی هایــی  هــای غیــر انقابــی دارنــد و ویژ
ظلــه  رهبری)مــد  معظــم  مقــام  بیانــات  و  اباغــی  هــای  سیاســت  بنیادیــن 
کشــور و در بدتریــن شــکل آن، از عــدم اعتقــاد و بــاور  العالــی( از طــرف مســئولین 

گــردد. ــه ایــن سیاســت هــا ناشــی مــی  ب
بــه عنــوان اساســی تریــن راهبــرد حــل مشــکات  ایــن رو شایســته اســت  از 
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گرفتــه اســت بــه »اصــاح  کــه در ایــن مقولــه مــورد بحــث قــرار  کشــور  اقتصــادی 
کشــور« و »ایجــاد الزامــات اجرایــی سیاســت هــای  ساختار)ســنتی( اقتصــاد 
مفاهیــم  شایســته  و  بایســته  دقیــق  درک  و   « مقاومتــی(  )اقتصــاد  اباغــی 
کــه نظــام اســامی جــز بــا ابتنــاء  بنیادیــن آن پرداختــه بــه ایــن نکتــه توجــه شــود 
بــه الگوهــای برگفتــه از تفکــرات اســامی-الهی و الگوهــای پیشــرفت اســامی- 
ــتفاده  ــاد« و اس ــردن اقتص ک ــی  ــه »مردم ک ــای آن  ــَوم ه ــه مق ــه ب ــا توج ــی ب ایران
از تمامــی ظرفیــت هــای آن، از جملــه اساســی تریــن ایــن مقــَوم هــا  خواهــد 
کشــور نخواهــد داشــت. از ایــن رو، در تدویــن  بــود راهــی بــرای حــل مشــکات 
کشــور، چارچــوب  کلیــدی  کوشــش شــده بــا توجــه بــه مســائل  برنامــه حاضــر، 
مشــخصی بــرای یــک دوره چهارســاله بــه عنــوان میثــاق روشــن بــا مــردم تعییــن 

شــود.
کــه تدابیــری  کجــای جهــان ایــن اســت  وظیفــه تاریخــی همــه دولت هــا در هــر 
کیفیــت زندگــی مــردم را ارتقــاء دهنــد. بــا ایــن وجــود،  کرامــت و  بیاندیشــند تــا 
کشــورهای در حــال توســعه و توســعه یافتــه،  کشــورهای جهــان اعــم از  تمامــی 
کان بــا چالش هــای اقتصــادی جوامــع خــود دســت و پنجــه نــرم می کننــد.  کمــا
چالش هــای  و  نیســت  ج  خــار دایــره  ایــن  از  نیــز  ایــران  اســامی  جمهــوری 
گذشــته  اساســی اقتصــادی انباشــته شــده در طــول تاریــخ و بــه ویــژه دهه هــای 

را پیــش روی خــود دارد. 
کــه بینــش و تفکــر سیســتمی  چالش هــای اقتصــادی از زمانــی تعمیــق شــد 
نــگاه  کمرنــگ شــد. در ایــن فرآینــد،  در بنیان هــای فکــری در اداره جامعــه 
هستی شناســانه بــه انســان و جوامــع در ابعــاد اقتصــادی یــک بعــدی شــد 
و ابعــاد اخاقــی، فرهنگــی و اجتماعــی انســان از ابعــاد اقتصــادی آن منفــک 
شــد. ایــن تفکــر در عمــل نــه تنهــا در جوامــع غیردینــی، بلکــه متأســفانه در 
ــا رویکــرد  ــر آن، دولت هــا حتــی ب کــرد. عــاوه ب جوامــع دینــی هــم اشــاعه پیــدا 
ــه منظــور ســاماندهی  گســترده  و نســنجیده ای ب ــه مداخــات  ــه، ب خیرخواهان
کــه در بعضــی مــوارد حتــی بــه بدتــر  اوضــاع اقتصــادی در جوامــع پرداختنــد 
کشــور مــا نیــز از ایــن جریــان غالــب اندیشــه  شــدن اوضــاع اقتصــادی انجامیــد. 
و فکــر در نظریــه و عمــل مســتثنی نیســت. بــه همیــن دلیل، پیشــرفت و توســعه 
اقتصــادی ایــران، هــم در ابعــاد مــادی و هــم در ابعــاد معنــوی و هــم نظریــه و 

هــم در عمــل، بــا چالش هــا و مشــکاتی مواجــه بــوده اســت.  
ارتقــای  بــرای  متنوعــی  بــه موضوعــات  بایــد  انبــوه مشــکات،  بــه  توجــه  بــا 
کشــور در ســطح بین المللــی پرداختــه  وضعیــت زندگــی مــردم و ارتقــای جایــگاه 
کــه از جملــه می تــوان بــه »ارتقــای معیشــت، ارتقــای اعتمــاد مــردم و  شــود، 
کــرد. بــرای دســتیابی بــه وضعیــت  کیفیــت زندگــی« اشــاره  ارتقــای همه جانبــه 
کشــور تحلیــل  مطلــوب در ایــن موضوعــات متنــوع ، بایــد چالش هــای مهــم 

ــوند. ــی ش ــت طراح ــا دق ــی ب ــه عملیات ــا و برنام ــداف، راهبرده ــده و اه ش

در شــرایط حاضــر، اقتصــاد ایــران از یــک طــرف بــا چالش هــای مزمــن اقتصــادی 
کــه بایــد بــرای حــل آن تدابیــر موثــری پیــش بینــی شــود و از  مواجــه اســت 
کــه وضــع  کشــور دارای قانــون اساســی و ســند چشــم انداز اســت  ســوی دیگــر، 
ــام  ــتلزم اهتم ــوب، مس ــع مطل ــه وض ــیدن ب ــده و رس ــیم ش ــوب در آن ترس مطل
و طراحــی برنامــه موثــر بــرای دســتیابی بــه وضــع مطلــوب اســت. بنابرایــن، 
دولــت آینــده نــه می توانــد نســبت بــه حــل چالش هــا بی توجــه باشــد و نــه 

1-2- مالحظات راهبردی برای تدوین برنامه عملیاتی
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کشــورهای غربــی، تامیــن رفــاه اقتصــادی  در غالــب جوامــع امــروزی بــه ویــژه در 
و اجتماعــِی مــردم بنیــان هــای فکری-نظــری اقتصــادی را تشــکیل می دهــد 
و بخشــی از اهــداف توســعه جهانی ســازی در راســتای دســتیابی بــه همیــن 
هــدف و رویکــرد، توجیه پذیــر شــده اســت. در ایــن فرآینــد، در طــول تاریــخ 
گــردش  کشــورهای غربــی بــرای  بــه ویــژه از قــرن 14 میــادی بــه بعــد، غالــب 
ــه منظــور ارتقــای رشــد اقتصــادی، افزایــش اشــتغال و  خ هــای اقتصــادی ب چر
کشورشــان؛ بــه منابــع و ظرفیت هــای اقتصــادی  در نهایــت تامیــن رفــاه مــردم 
کشــورهای در حــال توســعه چشــم دوخته انــد.  کشــورها بــه خصــوص  دیگــر 
و  میــادی   15 و   14 قرن هــای  در  نقــره  و  طــا  نظیــر  گرانبهــا  فلــزات  ذخیــره 
کشــورهای  کارخانه هــای  کار و مــواد اولیــه بــرای  متعاقــب آن تامیــن نیــروی 
پیشــرفته، بخشــی از ایــن فراینــد را تشــکیل می دهــد. در همیــن چارچــوب، 
کشــورهای پیشــرفته در مقابــل  کاالهــای ســاخته شــده صنعتــِی  صــادرات 
ــازی  ــه س ــتای زمین ــعه، در راس ــال توس ــورهای در ح کش ــه از  ــواد اولی واردات م
ــای  کار دولت ه ــتور  ــا در دس ــاه آنه ــادی و رف ــد اقتص ــتغال، رش ــاد اش ــرای ایج ب
کان همیــن رویکــرد بــه شــکل نویــن خــود و شــدیدتر،  کمــا گرفــت و  مســلط قــرار 

1-3- مهم ترین تحوالت و جریان های بین المللی و منطقه ای

بایــد  برنامــه  لــذا  انــگارد.  نادیــده  را  مطلــوب  وضــع  بــه  دســتیابی  می توانــد 
کــرده و مــورد نظــر  کــه ایــن دو مجموعــه را بــا همدیگــر تلفیــق  به گونــه ای باشــد 
کشــور و طراحــی و اجــرای برنامه هــا، بــه دو تغییــر  قراردهــد. لــذا بــرای مدیریــت 

کــرد: مهــم بایــد توجــه 
ــا چنــد مســأله . 1 کشــور، هــر مســأله ب ــی  کنون ــزوم لحــاظ پیچیدگــی: در شــرایط  ل

کــه بــه  طــور یکپارچــه  دیگــر ارتبــاط داشــته و زمانــی مســائل حــل خواهنــد شــد 
بررســی شــده و راه حل هــا، بــه  طــور متــوازن اجــرا شــوند. بــرای طراحــی اهــداف و 
راهبردهــا بایــد همــه بخش هــای مهــم تحلیــل شــده و همــه فعالیت هــا در قالــب 
یــک پــروژه بــزرگ، بــه  طــور هماهنــگ مدیریــت و اجــرا شــوند. لــذا رئیــس جمهــور 
کوچکتــر و منفــرد، بایــد بــه چنــد موضــوع  آینــده بــه جــای پرداختــن بــه مســائل 

کان و بــزرگ بــا خاصیــت جامع نگــری و تأثیرگــذاری عمــده بپــردازد.
مقــررات، . 2 قوانیــن،  اصــاح  و  پاالیــش  نــرم:  مؤلفه هــای  نقــش  لحــاظ  لــزوم 

گلــوگاه پیشــرفت  فرایندهــا، ســازوکارها، ســازمان ها و رفتارهــا، در دوران معاصــر 
کارخانــه  کشــور بــوده و اهمیــت بیشــتری نســبت بــه مؤلفه هــای ســخت )جــاده، 
و ...( یافته انــد. لــذا بازمهندســی و اصــاح زیرســاخت های نــرم یــک اولویــت 

مهــم دولــت آینــده خواهــد بــود.
کشــور، باعــث . 3 اصــاح نهــادی : مشــکات موجــود در نظــام و ســاختار مدیریتــی 

ــا منافــع برخــی  ــروز رانت هــا و فســادها می شــود. اصــاح نهــادی تضادهایــی ب ب
اشــخاص خواهــد داشــت، بنابرایــن پیشــبرد ایــن مــوارد، نیــاز بــه اقتــدار و عــزم 
راســخ بــرای مقابلــه بــه منافــع نامشــروع دارد. دولــت آینــده بایــد در ایــن مــورد 

عــزم قطعــی و اقتــدار داشــته باشــد.
و . 4 فعالیت هــا  نیازمنــد  عملیاتــی،  اهــداف  تحقــق  بخشــی:  بیــن  هماهنگــی 

هماهنگی هــای بیــن بخشــی اســت، ضعــف در هماهنگــی بیــن دســتگاه های 
ــذا  کشــور اســت. ل اجرایــی، مهمتریــن علــت شکســت و ضعــف در اصــاح امــور 
کابینــه و تیمــی منســجم، هماهنــگ و هم فکــر داشــته  دولــت آینــده بایــد بتوانــد 

ــا ســایرقوا نیــز تعاملــی مثبــت و ســازنده داشــته باشــد. باشــد و ب
گلــوگاه . 5 کارآمــدی )بــه عنــوان مشــکل اصلــی( و نــه منابــع مالــی:  تمرکــز بــر 

ــی  کمبــود منابــع مال کارآمــدی اســت و  کشــور،  ــرای حــل مســائل مهــم  عمــده ب
مشــکل اصلــی نیســت.
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گذشــته بــرای غــرب، تــداوم دارد.  بدتــر و پرفایده تــر از 
قالــب  در  نیــز  اقتصــادی  هــای  نظریــه  فــوق،  فکــری  رویکــرد  چارچــوب  در 
ح شــد و ایــن نــوع  بهره منــدی از مزیت هــای مطلــق، نســبی و رقابتــی؛ مطــر
کشــورهای اســتعمارگر  رویکردهــا، توســعه ارتباطــات بیــن المللــی را بــه نفــع 
را توجیــه پذیــر ســاخت و پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم؛ نهادهــای بیــن 
ــک  ــول و بان ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــی، صن ــارت جهان ــازمان تج ــد س ــی مانن الملل
جهانــی تاســیس و در زنجیــره توســعه جهانــی ســازی، نقــش منحصــر بفــردی را 
عهــده دار شــدند. پیآمــد ایــن تفکــرات نظــری و نهادســازی هــای بیــن المللــی، 
کــرد.  کشــورهای پیشــرفته تشــدید  کشــورهای در حــال توســعه را بــه  وابســتگی 
گرفتــه اســت. در همیــن  در دهه هــای اخیــر ایــن وابســتگی شــتاب بیشــتری 
که در  کشــورهای پیشــرفته  کشــورهای در حال توســعه از  راســتا، ســهم واردات 
ســال 2000 رقمــی معــادل 20 درصــد بــود، در ســال 2013 بــه 34 درصــد افزایــش 

یافــت.   
کشــورهای  نیــاز  مــورد  تحصیل کــرده  انســانی  ســرمایه  تامیــن  راهبردهــای 
ــار  کن ــب مهاجــرت نخبــگان در  کشــورهای در حــال توســعه در قال پیشــرفته از 
توســعه جریــان ســرمایه و مهمتــر از آن نقــل و انتقــال دانــش و فنــاوری، شــکل 
کشــورها داد تــا نیــاز آنهــا به نیروهــای نخبه  نوینــی بــه تامیــن نیــروی انســانِی آن 
کشــورهای در حــال توســعه تامیــن شــود و چرخــه  ــدون صــرف هزینــه ای؛ از  ب
تفکــر اســتعماری در شــکل نویــن خــود و بــا هزینــه ناچیــز و فایــده سرشــار، تداوم 
المللــی،  بیــن  ثبــات سیاســی در ســطح  فرآینــد، شــکل گیری  ایــن  یابــد. در 
توســعه زیرســاخت ها و شــبکه هــای ارتباطــی فیزیکــی و ظرفیــت هــای نویــن 
کاالهــا و خدمــات، پــول و  گســترش مبــادالت  فنــاوری ارتباطــات؛ زمینــه ســاز 

کشــورها در جهــان شــد.  ســرمایه، مــردم و اطاعــات 
اثــرات جهانــی ســازی تنهــا بــه حــوزه اقتصــاد محــدود نمــی شــود. حوزه هــای 
را  فرآینــد  ایــن  از  دیگــری  بخــش  سیاســی؛  و  قانونــی  اجتماعــی،  فرهنگــی، 
ــه  ــترده ای پذیرفت گس ــرات  ــدن تاثی ــی ش ــده جهان ــه از پدی ک ــد  ــکیل می ده تش
اســت. در ایــن چارچــوب؛ تحــوالت شــرایط اقلیمــی و آب و هوایــی و ســامت 
کاالهــای عمومــی جهانــی؛ ابعــاد موضــوع  جهانــی بــه عنــوان زنجیــره ای از 
کــرده اســت و مســتلزم داشــتن نــگاه جهانــی و همکاری هــای  را پیچیده تــر 
کشــورهای جهــان شــده اســت. عــاوه بــر  گســترده تری میــان  متقابــل جهانــی 
آن، جهانــی ســازی در قالــب ریســک و نااطمینانــی، تهدیــدات جــدی بــرای 
کــرده  کشــورهای در حــال توســعه ایجــاد  کشــورهای جهــان بــه ویــژه بــرای 

ــت.  اس
نیــاز بــه تعامــات جهانــی و بیــن المللــی شــدن فعالیت هــای اقتصــادی؛ پدیــده 
در  اقتصــادی  فعالیت هــای  بــرای  موانــع  وجــود  و  اســت  اجتناب ناپذیــری 
کشــورهای پیشــرفته نــه تنهــا از  کشــورهای درحــال توســعه، باعــث شــده اســت 
کشــورها  کننــد بلکــه ایــن  کثــری  فرصت هــای جهانــی شــدن بهره بــرداری حدا
انســانِی  ســرمایه  ویــژه  بــه  ســرمایه ها  و  منابــع  انتقــال  ضمــن  توانســته اند 
کننــد. در  کشــورها را هــم تصاحــب  کشــورهای در حــال توســعه، بازارهــای ایــن 
گــردش  کشــور مــا نیــز منابــع معدنــی و ذخایــر زیرزمینــی را بــرای  همیــن راســتا، 
ــده  ــاخته ش ــای س کااله ــل  ــد و در مقاب ــادر می کن ــورها ص کش ــر  ــای دیگ خ ه چر
کشــاورزی و خدماتــی  آنهــا را بــرای تامیــن نیازهــای مــردم و نیازهــای صنعتــی، 
را وارد می کنــد. عــاوه بــر آن مهاجــرت ســرمایه های انســانی، از یــک طــرف 
کشــورهای مهاجرپذیــر را بــدون تحمیــل هزینــه ای ارتقــا داده و از طــرف  منافــع 
کشــورهای در  دیگــر، ایــن مهــم بــه عنــوان مخاطــره جــدی، تهدیــدی بــرای 
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کشــورهای در حــال توســعه  حــال توســعه شــده اســت. در ایــن فرآینــد، همیشــه 
کشــورهای  توســعه  زمینه ســاز  و  تاریــخ متضــرر شــده  در طــول  ایــران  نظیــر 
ــوده و هســتند.  کشــورها همیشــه منتفــع شــونده ب ــد و ایــن  پیشــرفته بوده ان

کشــورهای در حــال توســعه نظیــر ایــران در مواجهــه بــا ایــن پدیــده، رویکــرد 
نظــری و عملــی روشــنی تبییــن و اجــرا نکــرده اســت و ایــن امــر باعــث شــده 
کار بین المللــی نقــش حاشــیه ای و انفعالــی  اســت اقتصــاد ایــران در تقســیم 
داشــته باشــد و بــه شــکنندگی اقتصــاد ایــران افــزوده شــده اســت. هــر چنــد ایــن 
گذشــته نوســاناتی داشــته امــا اصــل وابســتگی اقتصــاد  پدیــده در دولت هــای 
ــون اقتصــادی تعمیــق شــده اســت.  گ گونا کشــور در ابعــاد  ج از  ــه خــار ــران ب ای
بــا توجــه بــه مباحــث فــوق، بــه نظــر می رســد ایــران در مواجهــه بــا پدیــده 
کــرده اســت و تــداوم رونــد  جهانــی ســازی، هزینه هــای هنگفتــی را پرداخــت 
کــرد. شایســته  ایــران تحمیــل خواهــد  بــه  را  گذشــته هزینه هــای مضاعفــی 
کشــور رویکــردی تبییــن نمایــد تــا طــی آن بتوانــد در ســطح بیــن المللــی  اســت 
کنــد. بهــره منــدی از  کشــف، شناســایی و بهــره بــرداری  فرصت هایــی را خلــق، 
ــری  ــای فک ــن بنیان ه ــتلزم تبیی ــه اول مس ــی؛ در مرحل ــن الملل ــای بی فرصت ه
کلــی اباغــی مقــام معظــم رهبــری تبییــن شــده  کــه در سیاســت های  اســت 
کــه ایــن نیــز خــود  کــردن آنهــا اســت  اســت و در مرحلــه دوم مســتلزم عملیاتــی 

مســتلزم داشــتن راهبــرد مشــخص و عملیاتــی و اجرایــی اســت. 
کشــورهای صنعتــی در حــوزه هــای مختلــف در اختراعات،  بــا عنایــت بــه این کــه 
فنــاوری و نــوآوری؛ ظرفیت هــای مناســبی دارنــد، بهــره بــرداری از ایــن ظرفیــت 
مناســبی  نحــو  بــه  بایــد  ایــران  جملــه  از  توســعه  حــال  در  کشــورهای  بــرای 
برنامه ریــزی و مدیریــت شــود. بــه ویــژه اینکــه ایــران طــی دهــه هــای اخیــر 
منابــع انســانی حائــز اهمیتــی را آمــوزش داده و ظرفیت هــای خوبــی بــرای بهــره 
گرفتــه و ایــن خــود  کشــور شــکل  بــرداری از اختراعــات، فنــاوری و نــوآوری در 
می توانــد زمینه ســاز اشــتغال دانش-آموختــگان و تحصیلکــردگان دانشــگاهی 
باشــد و بــه تبــع آن تولیــد ورشــد اقتصــادی را افزایــش دهــد. انطبــاق ظرفیت هــا 
کشــور بــا نیازهــای بالقــوه و بالفعل در ســطح  و توانمندی هــای بالقــوه و بالفعــل 
بین المللــی بــرای اســتفاده از فرصت هــا در ایــن زمینــه حائــز اهمیــت اســت. 
کــه ســاختارهای تولیــد و تجــارت ایــران ســنتی  نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت 
اســت و ایجــاد تحــوالت علمی-فنــی؛ مســتلزم نویــن ســازی ایــن ســاختارها بــا 
کارگیــری ســرمایه انســانی انباشــته شــده اســت. همچنیــن، نویــن ســازی  ــه  ب
ســاختارها و بکارگیــری دانــش، فنــاوری و نــوآوری؛ زمینــه ســاز ارتقــای تــوان 
گیــری از فرصت هــای  کشــور بــرای حضــور در بازارهــای جهانــی و بهــره  رقابتــی 

بیــن المللــی اســت.  
بــه طــور معمــول، ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی یکــی از رویکردهایــی اســت 
کــه در بهره گیــری از دانــش و فنــاوری بیــن المللــی، جریــان غالــب را تشــکیل 
می دهــد. امــا برخــی از صاحب نظــران معــروف اقتصــاد بین المللــی بــه اســتناد 
بــه تجــارب جهانــی، در ایــن زمینــه تأماتــی را توصیــه می کننــد. یکــی از آن هــا1 
مدیریــت  در  توان منــدی  دلیــل  بــه  خارجــی  ســرمایه گذار  می کنــد  تصریــح 
کشــور مقصــد شــروع بــه  کاالهــا و خدمــات دارد، در  کــه در عرضــه  و نــوآوری 
کســب وکار راه انــدازی می کنــد و در ابتــدای فعالیــت،  کــرده و  ســرمایه گذاری 
کمتــر در مقایســه بــا رقبــای  کیفیــت بهتــر و قیمــت  کاالهــا و یــا خدمــات را بــا 
کســب وکارهــای بومــی و محلــی را از  ــا ایــن راهبــرد،  داخلــی عرضــه می کنــد و ب
ــود  ــا می ش ــی آنه ــای محل ــب وکاره کس ــی  ــث تعطیل ــرده و باع ک ج  ــار ــدان خ می
کنــد، قیمــت  کســب مــی  کــه در منطقــه  گام بعــدی، بــه دلیــل انحصــاری  و در 

عنــوان  بــا  کتابــی  در   )2002( اســتیگلیتز   .1
آن«  ناخوشــنودی های  و  شــدن  »جهانــی 
مســتقیم  ســرمایه گذاری  تجــارب  آن  در  کــه 
کــرده  بررســی  و  بحــث  را  جهــان  در  خارجــی 

اســت.
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گیــری از قــدرت انحصــاری، افزایــش مــی دهــد.  ــا بهــره  محصــول را ب
کشــورهای درحــال توســعه نظیــر ایــران عمدتــًا  کــه قبــًا بحــث شــد،  همان گونــه 
بــه دالیــل ســاختار غیررقابتــی اقتصادشــان، نــازل بــودن ظرفیت هــای فنــاوری 
و نــوآوری، عــدم برنامــه اثربخــش بــرای بومی ســازی دانــش و فنــاوری خارجــی؛ 
در بهره منــدی از فرصــت ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی، چنــدان موفــق 
سرنوشــت  در  خارجــی  مســتقیم  ســرمایه گذاری  کم وکیــف  لــذا  نبوده انــد. 
کــه منجــر بــه انتقــال دانــش،  اقتصــادی ایــران بایــد بگونــه ای مدیریــت شــود 
فنــاوری و نــوآوری شــده و مهمتــر از آن بــه بومــی ســازی آنهــا منجــر شــود و ایــن 
کــرده  کمتــر بــه آن توجــه  کشــورهای در حــال توســعه  مهمتریــن اصلــی اســت 
انــد و توســعه ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی، اقتصــاد آنهــا را دچــار اختــال 

کــرده اســت.   کشورشــان را تشــدید  کــرده و وابســتگی 
گرفتــه و در  در نظریه هــای رشــد اقتصــادی هــم ایــن مشــکل مــورد توجــه قــرار 
ــه دلیــل  کشــورهای در حــال توســعه ب ایــن خصــوص تصریــح شــده اســت، در 
کــه از طریــق ســرمایه گذاری  فقــدان برنامــه بــرای بومــی ســازی دانــش و فنــاوری 
تحــول علمی-فنــی  منتقــل می شــود،  کشــور مقصــد  بــه  مســتقیم خارجــی 
ح می شــود،  ایــن زمینــه مطــر کــه در  از سیاســت هایی  خ نمی دهــد. یکــی  ر
ج تحقیــق و توســعه مکمــل دانــش و فنــاوری  برنامه ریــزی بــرای توســعه مخــار

خارجــی بــرای بومــی ســازی اســت. 
کشــور عمدتــًا بــر  نظــر بــه اینکــه رویکــرد دولت هــا بــرای مدیریــت اقتصــادی 
سیاســت هــای مالــی )بودجــه ای( و پولــی اســتوار بــوده و ایــن سیاســت هــا 
مبتنــی بــر ســمت تقاضــای اقتصاد اســت و به همین دلیل ســاختارهای ســنتی 
کان بــه شــکل غیررقابتــی باقیمانــده اســت و تــداوم  کمــا تولیــد و تجــارت ایــران 
ــور  کش ــاد  ــف؛ اقتص ــای مختل ــت ه ــته در دول گذش ــای  ــه ه ــای ده ــت ه سیاس
را متحــول نســاخته اســت. ایــن مهــم مســتلزم تحــول آفرینــی در ســاختارهای 
ــای  ــوی رویکرده ــه س ــا ب ــر رویکرده ــتلزم تغیی ــه مس ــت و از جمل ــادی اس اقتص
مبتنــی بــر سیاســت هــای ســمت عرضــه اقتصــاد نظیــر تحــول علمی-فنــی 
کشــور بــه ویــژه  کــه از طریــق تزریــق دانــش، فنــاوری و نــوآوری در اقتصــاد  اســت 

در تولیــد و تجــارت، امکان پذیــر اســت. 
روشــن اســت عملیاتــی شــدن رویکــرد فــوق تنهــا توســط دولتــی امکانپذیــر 
کــه برنامــه مــدون و منســجم بــرای توســعه و پیشــرفت اقتصــادی  خواهــد بــود 
کارکرد نظام مدیریتی و توســعه  کارآمدســازی و اثربخشــی  کشــور داشــته و برای 
ــاور داشــته  کشــور ب ــاز طراحــی ســاختار نهادی-مدیریتــی  ای، بــه بازنگــری و ب
باشــد و در نهایــت از خبــرگاِن صاحــب اندیشــه و متخصــص در نظــام مدیریتــی 

کشــور اســتفاده نمایــد.   و اداری 
کلــی نیــز، تغییــرات شــرایط اقلیمــی و آب و هوایــی باعــث افزایــش  امــا در بعــد 
درجــه حــرارت جهــان شــده و الگــوی بارندگــی را تغییــر داده و بــر محیــط زیســت 
کشــورهای در حــال  گذاشــته و  فقــر  را در  و ســامتی انســان ها تاثیــر منفــی 
کشــورهای در حــال توســعه بــه دلیــل وابســتگی  گســترش داده اســت.  توســعه 
بیشــتر اقتصادشــان بــه طبیعــت، از تحــوالت شــرایط اقلیمــی و آب و هوایــی 
تاثیــر بیشــتری می پذیرنــد و بــه نوعــی شــکنندگی آنهــا از ایــن ناحیــه بیشــتر 
اســت.  منشــاء بخــش قابــل توجهــی از تغییــرات شــرایط اقلیمــی و آب و هوایــی 
ــار منفــی آن  ــا ایــن وجــود، هزینــه آث کشــورهای پیشــرفته مربــوط اســت.2 ب بــه 
کشــورهای در حــال توســعه  ــًا از طریــق تغییــرات شــرایط آب و هوایــی را  عمدت

متحمــل می شــوند. 
بــازار نفــت، پیش بینــی نهادهــای بین المللــی مویــد ایــن  از ســوی دیگــر در  کــه بایــد در  2-   ایــن موضــوع مهمــی اســت 

ــه و  ــورد توج ــی م ــاد مقاومت ــای اقتص ــه ه برنام
گیــرد. کیــد قــرار  تا
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اســت چشــم انداز قیمــت نفــت چنانچــه نزولــی نباشــد، رونــد افزایشــی چندانــی 
بــر  تاثیرگــذار  تغییــر و تحــوالت عوامــل  کــه  نخواهــد داشــت. بدیــن مفهــوم 
قیمــت نفــت در ســمت تقاضــا و عرضــه بــازار نفــت به نحــوی رقــم خواهــد خــورد 
کــه منجــر بــه افزایــش قیمــت نفــت نخواهــد شــد. نتیجــه ایــن تغییــر و تحــوالت 
ــرای افزایــش درآمدهــای  کــه چشــم انداز چنــدان روشــنی ب بدیــن معنــا اســت 
دولــت از ناحیــه افزایــش قیمــت نفــت بــرای ایــران وجــود نــدارد. لــذا میــزان 
کــه از ایــن ناحیــه نصیــب دولــت خواهــد شــد، در آینــده تغییــرات  درآمــدی 
کــرد. بــا ایــن وجــود، بایــد اذعــان داشــت ســاختار ســنتی  چندانــی نخواهــد 
کشــور بــه درآمدهــای نفتی؛  کنــار افزایــش وابســتگی اقتصــاد  تولیــد و تجــارت در 
کلــی اباغــی مقــام معظــم  کــه در سیاســت های  بــا مقــاوم ســازی اقتصــاد ایــران 

کیــد بــوده، همخوانــی نــدارد.  رهبــری مــورد تا
کشــورهای منطقــه  نکتــه مهــم پیرامونــی دیگــر، تــداوم تنش هــای سیاســی در 
کشــور و نــه چنــدان رقابتــی بــودن  اســت. ســاختار ســنتی تولیــد و صــادرات 
اقتصــاد  بازارهــای  اســت  شــده  باعــث  بین المللــی،  ســطح  در  کســب وکارها 
کــه  گیــرد. ایــن در شــرایطی اســت  کشــورها عمدتــًا در ســطح منطقــه شــکل 
شــکال  کشــورهای منطقــه، در هــر مقطــع زمانــی بــه اَ تنش هــای سیاســی در 
میــان  و  خاورمیانــه  در  تنش هــا  ایــن  به ویــژه  می یابــد.  توســعه  مختلــف 
گســترش بیشــتری دارد و بیشــترین تلفــات انســانی و مالــی  کشــورهای اســامی 
گســترش خصومــت میــان  کشــورها وارد می ســازد.  را بــه مــردم و اقتصــاد ایــن 
کشــورهای اســامی، منابــع هنگفتــی را به هــدر داده و بازارهــای اقتصــادی 
کشــورهای غیرمنطقــه ای قــرار می دهــد. بــه رغــم  کشــورها را در اختیــار  ایــن 
کشــور مــا نیــز در ایــن فرآینــد،  امنیــت مثال زدنــی جمهــوری اســامی ایــران، 
گزافــی را متحمــل شــده اســت. از جملــه تاثیــرات منفــی تنش هــای  هزینه هــای 
ــر می ســازد و همچنیــن چالش هایــی  کســب وکار را ناامن ت منطقــه ای، محیــط 
ــران  ــذا ای کشــورها، ایجــاد می کنــد و ل ــه ایــن  ــران ب ــرای توســعه صــادرات ای را ب
کشــورهای همســایه را در مقایســه بــا شــرایط  بخشــی از بازارهــای همجــوار و 
عــدم تنــش از دســت می دهــد. مدیریــت ایــن موضــوع یکــی از چالش هــای 

کشــور را تشــکیل می دهــد.  اساســی 
موضــوع اساســی دیگــر در فضــای محیطــی جمهــوری اســامی تــداوم تحریم هــا 
اعمــال  اســت.  مســتقل  کشــورهای  علیــه  قدرت هــا  سیاســی  فشــارهای  و 
ــه موضــوع ثابــت و اجتنــاب  کشــور ب ــر اقتصــاد  ــه ایــران و تاثیــر آن ب تحریم هــا ب
اقتصــادی  سیاســت های  کنــون  تا دولت هــا  اســت.  شــده  تبدیــل  ناپذیــری 
موثــری بــرای مدیریــت تحریــم هــا و تنظیــم ســاختاری اقتصــادی بــرای مقــاوم 
ــًا بــه  ــا تحریــم هــا طراحــی نکــرده انــد و صرف کشــور در مقابلــه ب ســازی اقتصــاد 
کوتاه مــدت بــرای مقابلــه بــا تحریم هــا بــه جــای  روی آوردن مؤثــر  اتخــاذ تدابیــر 
و بلندمــدت مبتنــی بــر اقتصــاد مقاومتــی، روی آورده انــد. در همیــن راســتا، 
به رغــم ســرمایه گذاری ســنگین و تمرکــز دولــت بــر توافــق هســته ای، انتظاراتــی 
تعامــات  توســعه  و  تحریم هــا  رفــع  بــرای  اقتصــادی  فعــاالن  و  مــردم  در  کــه 
ــد  ــن نش ــق قری ــا توفی ــفانه ب ــود، متأس ــده ب ــاد ش ــام ایج ــس از برج ــادی پ اقتص
کــه  نیــاز بــه تدابیــر متنــوع و هوشــمندانه  و بــرای چندمیــن بــار مشــخص شــد 
بــرای مقابلــه بــا بــازی قدرت هــا و تعامــل بــا منطقــه و جهــان وجــود دارد و 
ــرای  ــبی ب ــای مناس ــی، ابزاره کنون ــکات  ــع مش ــرای رف ــزان ب ــی برنامه ری روزمرگ

ایــن مقابلــه فراهــم نمی کنــد.
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گرهــای مختلــف  گذشــته دولت هــا در تــاش بوده انــد تــا نما طــی دهه هــای 
ســمت  بــه  را  کشــور  و  ســازند  متحــول  را  فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی، 
کشــور  کننــد. بررســی اوضاع اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی  پیشــرفت هدایــت 
کشــور توانســته اســت طــی ایــن مــدت بــه موفقیت هایــی  کــه  مویــد ایــن اســت 
نظیــر ارتقــای منابــع و ســرمایه انســانی، ارتقــای شــاخص هــای بهداشــتی-

درمانــی، ارتقــای شــاخص هــای فرهنگــی، توســعه زیرســاخت های فیزیکــی و 
الکترونیکــی و توســعه زیرســاخت های روســتایی نائــل شــود. 

کلیــدی داخلــی  علی رغــم دســتیابی بــه موفقیت هــای مذکــور، چالش هــای 
کشــور اســت. در حقیقــت، فقــدان الگــوی پیشــرفت  قابــل توجهــی پیــش روی 
ــه الگوهــای غیربومــی، باعــث شــده اســت  ــت بومــی و متوســل شــدن ب و عدال
کشــور بــا خــاء اندیشــه بومــی، مدیریــت شــود. در چارچــوب الگوهــای موجــود، 
کارشناســی و مدیریتــی آن تنهــا به قســمت انتهایی الگو  تمرکــز دولت هــا و بدنــه 
گرهــای اقتصــاد و بــه صــورت محــدود بــه عوامــل رشــد اســت و  و بــا محوریــت نما
توجهــی بــه مبانــی و پارادایم هــای فکــری توجــه چندانــی نمــی شــود. از جملــه 
کــه دولت هــا در طراحــی و اجــرای سیاســت های اقتصــادی  یکــی از مشــکاتی 
اجتماعــی،  اخاقــی،  ابعــاد  بــه  توجــه  می کننــد،  عنایــت  کمتــر  آن  بــه  خــود 
ــا سیاســت های اقتصــادی اســت.  فرهنگــی و روانشناســی اجتماعــی مرتبــط ب
کــه در تعامــل سیاســت های اقتصــادی بــا مــردم؛ ابعــاد  واقعیــت ایــن اســت 
اخاقــی، روانشناســی اجتماعــی و فرهنگــی زنجیــره ای را تشــکیل می دهنــد 
کــه در صــورت عــدم توجــه بــه آنهــا؛ اجــرا و اثربخشــی سیاســت های اقتصــادی 

ــار آنهــا را خنثــی می ســازد. را تقلیــل و حتــی آث
بــه تبــع ایــن نقصان فکری و اندیشــه ای، علیرغم دســتاوردهای بــزرگ و متنوع 
جمهــوری اســامی ایــران، آثــار پیشــرفت و توســعه در ایــران در حــوزه اقتصــاد 
گرهــای  نبــوده اســت. نما گذشــته چنــدان رضایــت بخــش  طــی دهه هــای 
طــی  تــورم  خ  نــر بیــکاری،  خ  نــر اقتصــادی،  رشــد  نظیــر  کشــور  اقتصــادکان 
دهه هــای اخیــر از ثبــات الزم برخــوردار نبــوده اســت. در واقــع عوامــل برونــزا 
کشــور نقــش بیشــتری در متاطــم ســاختن  در مقایســه بــا مدیریــت اقتصــاد 
گرهــای  اقتصــاد ایــران داشــته اند. بایــد اذعــان داشــت رونــد و نوســانات نما
کنتــرل و مدیریــت  کــه شایســته ایــران اســت، تحــت  اقتصــادی ایــران آن گونــه 
کلیــدی اقتصــاد ایــران  گرهــای  دولت هــا نبــوده اســت. در ادامــه وضعیــت و نما

بحــث و بررســی می شــود. 

کشــور ســایه افکنــده  ــر اقتصــاد و تولیــد  ــه ب ک ــود ســنگین چنــد ســال اســت  رک
گرچــه دولــت در طــول ســال های اخیــر چنــد بــار خــروج از رکــود را اعــام  اســت. ا
کــرده اســت، امــا نشــانه های چنــدان روشــنی بــرای خــروج از رکــود مشــاهده 
ــا  ــر ب ــزرگ صنعتــی در ســال 1394 براب کارگاه هــای ب نمی شــود: شــاخص تولیــد 
8.2- بــوده اســت. رشــد صــدور پروانــه بهــره بــرداری از واحدهــای صنعتــی 
که این  6.2- بــوده و رشــد جــواز تأســیس واحدهــای صنعتــی 12- درصد اســت 
بــه معنــای نامناســب بــودن وضعیــت ســال 1395 اســت. در بخــش ســاختمان 
کل تعــداد پروانــه هــای ســاختمانی صــادر شــده در مناطــق شــهری  نیــز رشــد 
در ســال 1393 و 1394 بــه ترتیــب 32- درصــد و 13.4-  درصــد بــوده اســت. 
بــوده اســت. ســرمایه  بــه ترتیــب 52- و 20.5- درصــد  ایــن عــدد در تهــران 

1-4- مهم ترین تحوالت و جریان های داخلی

1-4-1- رکود و بالتکلیفی فعاالن اقتصادی
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کشــور  بــر اســاس نتایــج سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن 1395، جمعیــت 
کشــور  کشــور 74 درصــد اســت. بعــد خانــوار  خ شهرنشــینی  79926270 نفــر و نــر
کاهشــی داشــته  کــه در ســال 1365 معــادل 5.1 نفــر بــود، بــه طــور مســتمر رونــد 
کاهــش یافتــه اســت. در ســال 1395باالتریــن  و بــه 3.3 نفــر در ســال 1395 
تریــن  پاییــن  نفــر و  بــا 3.9  بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان  بعــد خانــوار 
گیــان و مازنــدران بــا 3 نفــر تعلــق داشــته اســت.  بعــد خانــوار بــه اســتان هــای 
کشــور و مناطــق شــهری و روســتایی طــی ســال هــای  کل  خ رشــد جمعیــت  نــر
خ  1395-1390 بــه ترتیــب  1.24، 1.97 و 0.73- درصــد اســت. بخشــی از نــر
کنــون ادامــه دارد،  کــه از دوره 1370-1375 تا رشــد منفــی جمعیــت روســتایی 

ناشــی از مهاجــرت بــه ویــژه جوانــان از روســتا بــه شــهرها اســت.
گــروه هــای ســنی جمعیــت 0-14  ایــران در ســال 1395 برحســب  جمعیــت 
ســال، 29-15 ســال، 64-30 ســال و 65 ســال بــه بــاال بــه ترتیــب 24، 25.1، 
گــروه هــای ســنی در ســال 1365  کــه ســهم  44.8 و 6.1 درصــد اســت در حالــی 
گــروه ســنی فــوق 45.5، 26.4، 25.1 و 3.1 درصــد بــوده اســت.  بــه ترتیــب 
گــروه هــای ســنی  گــروه ســنی 14-0 ســال و افزایــش ســهم  کاهــش معنــادار ســهم 
گــی هــای عمــده تحــوالت  64-30 ســال و همچنیــن 65 ســال بــه بــاال از ویژ
گیــری ایــن تحــوالت ناشــی از  کشــور طــی ایــن دوره اســت. شــکل  جمعیتــی 
خ رشــد جمعیــت در دهــه 1365-1355 اســت. بنابرایــن، بــه  افزایــش شــدید نــر
ــاال افزایــش  ــه ب طــور طبیعــی در دهــه هــای آینــده ســهم جمعیــت 65 ســال ب

ــرد.  ک ــد  ــه خواه ــدیدتری را تجرب ش
ــر 31 درصــد جمعیــت در ســه اســتان  ــغ ب ــر اســت در ســال 1395 بال شــایان ذک
پرجمعیــت تهــران، خراســان رضــوی و اصفهــان ســکونت دارنــد. ســهم ایــن 
کشــور بــه ترتیــب 16.6، 8.05 و 6.41 درصــد اســت.  کل جمعیــت  اســتان هــا از 
کــه در ســال 1335 برابــر 201 بــود در ســال هــای 1345،  تعــداد شــهرهای ایــران 
بــه 271، 373، 496، 612،  ترتیــب  بــه   1395 ،1385 ،1375 ،1365 ،1355

1-4-2- جمعیت

کــه شــاخصی از  گــذاری بخــش خصوصــی در ســال 1395 در مناطــق شــهری 
آینــده وضعیــت بخــش ســاختمان اســت، در ســاختمان هــای شــروع شــده 
18-، ســاختمان هــای نیمــه تمــام 13-، ســاختمان هــای تکمیــل شــده 13- و 
گزارش هــا نشــان مــی دهــد بیــش  ــوده اســت.  کل بخــش ســاختمان 14- ب در 
از 41% از واحدهــای تعطیــل شــده در شــهرکهای صنعتــی، طــی ســالهای 92 
تــا 95 تعطیــل شــده اند. میانگیــن تعــداد واحدهایــی از شــهرک هــای صنعتــی 
کــه در طــول یک ســال تعطیــل می شــوند، در چهــار ســال اخیــر نســبت بــه 8 
کــه متوســط عمــر  ســال پیــش از آن 60 درصــد بیشــتر شــده اســت؛ درحالــی 
واحدهــای تعطیــل شــده شــهرک هــای صنعتــی در دهــه 80، 4.6 ســال بــوده، 
متوســط ایــن عمــر در دهــه 90 بــه 1.1 ســال تنــزل یافتــه اســت. در اســتان هــای 
کهکیلویــه  کردســتان،  محرومــی چــون ایــام، بوشــهر، سیســتان و بلوچســتان، 
و بویراحمــد و هرمــزگان بیــش از نیمــی از واحدهــای ایجــاد شــده در شــهرک 

هــای صنعتــی تعطیــل شــده اســت.
کــه عمــًا باتکلیــف و  در همیــن حــال، فعــاالن اقتصــادی چنــد ســال اســت 
گشــایش های وعده شــده دولــت بــوده و عمــًا  منتظــر رخدادهــای جدیــد و 
کــم شــده اســت.  به جــای ثبــات اقتصــادی، پدیــده صبــر و انتظــار بــر اقتصــاد حا
ــد  روندهــای اخــذ مجــوز تأســیس و میــزان ســرمایه گذاری در واحدهــای جدی

نشــانگر چنیــن وضعیتــی هســتند.
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1012 و 1245 شــهر افزایــش یافتــه اســت. 
کشــور بــی  کان 12.4 درصــد جمعیــت شــش ســاله و بیشــتر  کمــا در ســال 1395 
خ در ســال 1390 معــادل 15.2 درصــد بــوده اســت. ایــن  ســواد هســتند. ایــن نــر
خ در چنــد دهــه قبــل  کــه طبــق برنامــه هــای توســعه ایــن نــر در شــرایطی اســت 
بایســتی صفــر مــی شــد. در ســال 1395 اســتان تهــران بــا 92.9 درصــد و اســتان 
خ باســوادی را  کردســتان بــا  81.5 درصــد؛ بــه ترتیــب باالتریــن و پاییــن تریــن نــر

بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
گرفتــه، جمعیــت و نیــروی انســانی در واقــع  بــا عنایــت بــه بررســی هــای صــورت 
کــه بــرای رشــد و توســعه اقتصــادی حائــز اهمیــت  ظرفیــت عظیمــی اســت 
کشــور بــرای دســتیابی  اســت. بــه ویــژه اینکــه منابــع انســانی جمعیــت جــوان 
بــه اهــداف اقتصــادی نقــش موثــری دارد. عــاوه بــر نقــش جمعیــت در ســمت 
کار، در ســمت تقاضــای اقتصــاد ظرفیــت خوبــی  عرضــه نیــروی انســانی در بــازار 
کننــدگان هســتند. ایــن  در  کننــدگان بــه عنــوان تقاضــا  کســب وکارهــا و تولیــد 
کــه بــه دالیــل مختلــف، بخشــی از ظرفیــت تامیــن تقاضــای  شــرایطی اســت 
کــه  گرفتــه اســت. بدیهــی اســت  کشــورهای خارجــی قــرار  داخلــی در اختیــار 
کــه بایــد بــه عنــوان »فرصــت« در فرآینــد اشــتغال و تولیــد  ایــن جمعیــت انبــوه 
گیــرد، در نبــود برنامــه و تدبیــر درســت، دچــار فرســودگی  ــرار  مــورد اســتفاده ق

شــده و بــه مشــکل تبدیــل خواهــد شــد.  

خ  کار ســال 1395 مرکــز آمــار ایــران، نــر ح آمارگیــری نیــروی  بــر اســاس نتایــج طــر
کشــور در ایــن ســال 39.4  کل  مشــارکت اقتصــادی جمعیــت 10 ســاله و بیشــتر 
خ بــه ترتیــب بــرای مــردان و زنــان 64.1 و 14.9 درصــد  درصــد بــوده و ایــن نــر
کــه در  کشــور  کل  خ مشــارکت اقتصــادی جمعیــت 10 ســاله و بیشــتر  اســت. نــر
کاهشــی داشــته و بــه  ســال 1384 برابــر 41 درصــد بــوده، تــا ســال 1390 رونــد 
گرفتــه  36.9 درصــد رســیده و پــس از آن بــه صــورت بطئــی رونــد افرایشــی بخــود 

و شــتاب آن از ســال 1393 تشــدید شــده اســت.
کشــور در ســال 1395 معــادل 12.4  کل  خ بیــکاری جمعیــت 10 ســاله و بیشــتر  نــر
درصــد و بــرای مــردان و زنــان بــه ترتیــب 10.5 و 20.7 درصــد اســت. شــایان ذکــر 
کشــور و بــرای مــردان و زنــان بــه ترتیــب  کل  خ بیــکاری  اســت، در ایــن ســال نــر
خ بیــکاری در ســال 1392 بــه 10.4 درصــد  11، 9.3 و 19.4 درصــد بــوده اســت. نــر

رســید و متعاقــب آن رونــد افزایشــی داشــته اســت. 
کرمانشــاه،  هــای  اســتان   1395 ســال  در  اســتانی،  بیــکاری  خ  نــر نظــر  از 
خ بیــکاری؛  چهارمحــال و بختیــاری و اردبیــل بــا 22، 20.2 و 15.3 درصــد نــر
کشــور تجربــه  خ بیــکاری را در میــان اســتان هــای  بــه ترتیــب باالتریــن ســطح نــر
خ هــای  کــرده انــد. در مقابــل اســتان-های مرکــزی، ســمنان و زنجــان بــا نــر
خ بیــکاری را بــه خــود اختصــاص داده  7.3، 8.6 و 9.7 درصــد؛ پاییــن تریــن نــر

انــد.
اشــتغال جوانــان یکــی از اهــداف اصلــی دولــت هــا بــوده اســت. بــا ایــن وجــود، 
خ بیــکاری جوانــان 15-24  گــزارش مرکــز آمــار ایــران در ســال 1395 نــر بــر اســاس 
خ بــرای مــردان و زنــان ایــن  کشــور معــادل 29.2 درصــد و ایــن نــر کل  ســاله 
خ بیــکاری  گــزارش شــده اســت. نــر گــروه ســنی بــه ترتیــب 25.4 و 44.2 درصــد 
گــروه ســنی در  کشــور و بــرای مــردان و زنــان ایــن  کل  جوانــان 24-15 ســاله 
خ بیــکاری  ســال 1394 بــه ترتیــب 26.1، 22.3 و 42.8 درصــد بــوده اســت. نــر

کار و اشتغال  1-4-3- بازار 
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کننــده  کشــور و جوانــان و همچنیــن بــرای مــردان و زنــان بــه صــورت نگــران  کل 
کاهــش قــدرت  ای در حــال افزایــش اســت. شــایان ذکــر اســت بــا عنایــت بــه 
کاهــش درآمــد حقیقــی، در ســال 1395 ســهم شــاغان  خریــد مــردم بــه دلیــل 
کشــور 38.4  کل  کار معمــول 49 ســاعت و بیشــتر  15 ســاله و بیشــتر بــا ســاعت 

درصــد بــوده اســت.  
میــزان میانگیــن افزایــش ســالیانه اشــتغال طــی دوره هشت ســاله دولــت هــای 
نهــم و دهــم و چهــار ســاله دولــت یازدهــم بــه ترتیــب 366 هــزار نفــر و 160 
ــه  ــال ب ــت فع ــالیانه جمعی ــش س ــه افزای ک ــت  ــی اس ــن درحال ــوده، ای ــر ب ــزار نف ه
گــزارش معاونــت  ترتیــب 400 هــزار نفــر و 333 هــزار نفــر بــوده اســت. بــر اســاس 
ــز آمــار  ــه آمــار مرک کــه در آن ب پایــش، ارزیابــی و نظــارت علــم و فنــاوری )1395( 
کشــور در ســال  خ بیــکاری دانــش آموختــگان  ایــران اســتناد شــده اســت، نــر
ــه  ــان ب ــردان و زن ــرای م خ ب ــر ــن ن ــت. 3  ای ــوده اس ــد ب ــادل 18.5 درص 1394 مع
خ برحســب جمعیــت دارای مــدرک  ترتیــب 13 و 30 درصــد بــوده اســت. ایــن نــر
خ بیــکاری دانــش آموختــگان  ــر دانشــگاهی محاســبه شــده اســت. چنانچــه ن
کل دانــش آموختــگان دانشــگاه هــا محاســبه شــود،  کشــور بــر اســاس شــاغان از 
خ 42.3 درصــد مــی رســد و زنــگ خطــری بــرای  گــروه بــه نــر خ بیــکاری ایــن  نــر

ــی اســت.   ــی آمــوزش عال کشــور و نظــام و همچنیــن نهادهــای متول مدیریــت 
ــزارش شــده  گ ــًا نامطلــوب  کشــور عمدت ــی در  گرهــای اثربخــش آمــوزش عال نما
کشــاورزی،  اســت. در ســال 1394 شــاغان دارای مــدرک دانشــگاهی حــوزه 
جنگلــداری و شــیات تنهــا 4.2 درصــد بــوده اســت. یعنــی از مجمــوع 145144 
کشــاورزی، جنگلــداری  نفــر شــاغل دارای تحصیــات دانشــگاهی در حــوزه 
و شــیات؛ تنهــا 25080 نفــر یعنــی 17.2 درصــد آنهــا دارای مــدرک مرتبــط بــا 
ــور  کش ــت در  ــرایطی اس ــن در ش ــتند. ای ــیات داش ــداری و ش ــاورزی، جنگل کش
کشــاورزی، جنگلــداری و شــیات  بالــغ بــر1650560 نفــر دارای مــدرک مرتبــط بــا 
شــاغل هســتند. بــه بیــان دیگــر تنهــا 15 درصــد دانــش آموختــگان ایــن رشــته، 
در حــوزه مرتبــط بــا تحصیــات دانشــگاهی خــود شــاغل هســتند. چنانچــه 
ایــن  محاســبه  در  شــیات  و  جنگلــداری  کشــاورزی،  حــوزه  بیــکاران  تعــداد 

ــود.  کننــده خواهــد ب گرهــا لحــاظ شــود، وضعیــت بیــش از پیــش نگــران  نما
کار )2017(،  گــزارش ســازمان بیــن المللــی نیــروی  شــایان ذکــر اســت بــر اســاس 
خ  خ بیــکاری جهــان در ســال 2016 معــادل 5.7 درصــد بــوده اســت. ایــن نــر نــر
کشــورهای نوظهــور و در حال  کشــورهای توســعه یافتــه 6.3 درصــد بــرای  بــرای 
خ بــرای  گــزارش شــد، ایــن نــر کــه قبــًا  توســعه 5.6 بــوده اســت. همــان طــوری 
ایــران درســال 1395 معــادل 12.4 درصــد بــوده اســت. تعــداد بیــکاران جهــان 
کــه 143.4 میلیــون نفــر آن بــه  در ســال 2016 برابــر 197.7 میلیــون نفــر بــود 
کشــورهای توســعه یافتــه و در  کشــورهای نوظهــور اختصــاص داشــته اســت. 

حــال توســعه بــه ترتیــب 38.6 و 15.7 میلیــون نفــر بیــکار داشــته انــد.
کــه در ســطح بیــن المللــی محاســبه می شــود،  کار  گرهــای بــازار  یکــی دیگــر از نما
کل  ــرای  خ در ســال 2016 ب ــر ــر  اســت. 4 ایــن ن خ اشــتغال آســیب پذی ــر ــر ن گ نما
کشــورهای توســعه یافته، نوظهور و در حال توســعه  جهان 42.9 درصد و برای 
بــه ترتیــب 10.1، 46.8 و 78.9 درصــد بــوده اســت. تعــداد اشــتغال آســیب پذیــر 
ــب 58.2، 1128.4  ــه ترتی ــه ب ک ــت  ــر اس ــون نف ــر 1396.3 میلی ــغ ب ــان بال در جه
کشــورهای پیشــرفته، نوظهــور و در حــال توســعه  و 209.9 میلیــون نفــر بــه 
خ بــرای ایــران بــر اســاس آمــار سرشــماری عمومــی نفــوس  تعلــق دارد. ایــن نــر
کارکنــان خوداشــتغال  و مســکن در ســال 1390معــادل40 درصــد اســت. تعــداد 
کارکنــان فامیلــی بــدون مــزد  در ایــران در ســال 1390 معــادل 7333321 نفــر و 

بیــکاری  آمــار  اســت  ذکــر  شــایان   -3
گــزارش هــای  دانش آموختــگان دانشــگاهی در 
آمــاری اخیــر مرکــز آمــار ایــران بــه صــورت رســمی 

شــود. نمــی  منتشــر 

 Vulnerable( آســیب پذیر  اشــتغال  خ  نــر  -4
تعریــف ســهم  بــر حســب   )employment rate
کل  از  فامیلــی  کار  نیــروی  و  خوداشــتغالی ها 

اســت. اشــتغال 
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861369 نفــر بــوده اســت. 
خ  کــه مبنــای محاســبه نــر از ســوی دیگــر، در بیــن افــراد شــاغل )بــا تعریفــی 
ناقــص  اشــتغال  ناقــص هســتند.  اشــتغال  تعــدادی دارای  بیــکاری اســت(، 
ســاعت  دو  حداقــل  اندازه گیــری،  زمــان  کــه  اســت  شــاغانی  تمــام  شــامل 
کاری، پیــدا  در هفتــه شــاغل بوده انــد امــا بــه دالیــل اقتصــادی نظیــر رکــود 
کمتــر  کار بیشــتر، قــرار داشــتن در فصــل غیــرکاری و...  کار بــا ســاعت  نکــردن 
کار بیشــتر هســتند. در  کــرده و خواهــان و آمــاده بــرای انجــام  کار  از 44 ســاعت 
کــرد. بیــش از 2 میلیــون نفــر )9.5% ( از  واقــع ایــن افــراد را بایــد بیــکار محســوب 

شــاغان در تابســتان 1395 دارای شــغل ناقــص بوده انــد.
کار؛ چالــش هــای جــدی در ایــن بــازار از  گرهــای بــازار  بــا عنایــت بــه وضعیــت نما
کار، مقام  کیفــی وجــود دارد. بــرای حــل چالــش های بــازار  کمــی و  بعــد اشــتغال 
کلــی اشــتغال را در ســال 1390 اباغ فرمــوده اند.   معظــم رهبــری سیاســت هــای 
کلــی اشــتغال اباغــی مقــام معظــم رهبــری بــر محوریــت ترویــج  سیاســت هــای 
کارآفرینــی؛ آمــوزش نیــروی انســانی متخصــص؛  کار، تولیــد،  و تقویــت فرهنــگ 
کارآمــد، ایجــاد فرصت هــای شــغلی پایــدار؛ برقــراری حمایت هــای مؤثــر  ماهــر و 
از بیــکاران اســتوار اســت. اجــرای ایــن سیاســت هــا، مســتلزم تهیــه و تدویــن 

برنامــه عملیاتــی اســت.
سیاســت هــای اشــتغال مجموعــه ای از تدابیــر و اقدامــات برای بهبــود وضعیت 
گذشــته  کشــور طــی دهــه هــای  اشــتغال اســت. تجربــه سیاســت هــای اشــتغال 
عمدتــًا بــر محــور سیاســت هــای پولــی اســتوار بــوده اســت. سیاســت هایــی 
ح هــای زودبــازده در دولــت هــای مختلــف  ح هــای اشــتغال زایی و طــر نظیــر طــر
کشــور طــی  اســت. اجــرای سیاســت هــای اشــتغال و افزایــش تعــداد بیــکاران 
کاهــش بیــکاری  ح هــا در  کــه ایــن نــوع طــر گذشــته مویــد ایــن اســت  دهــه هــای 
کــه  موفــق نبــوده  اســت. هــر چنــد تجربــه دنیــا و ایــران مویــد ایــن بــوده اســت 
کشــورها بــا پــول حــل نمــی شــود و بــا  توســعه اشــتغال و حــل مشــکل بیــکاری 
کــرده امــا محــور سیاســت هــای  وجــود اینکــه ایــران هــم ایــن مهــم را تجربــه 

کان بــرای حــل مشــکل بیــکاری بــر توزیــع پــول اســتوار اســت. کمــا اشــتغال 
نظــر بــه اهمیت داشــتن اشــتغال پایــدار با رویکردهــای غیرپولی؛ سیاســت های 
هــای  ظرفیــت  از  بــرداری  بهــره  شــغلی،  هــای  فرصــت  آموزشــی،  فرهنگــی، 
کســب وکار، فنــاوری، ایجــاد صنــدوق شــرکت  کشــور، بهبــود محیــط  اقتصــادی 
بــرای حمایــت از تجــاری ســازی ایــده هــا، ســرمایه و منابــع مالــی، هماهنگــی 
و ثبــات سیاســت هــای اقتصــادی  مــی توانــد نقــش موثــری در ایــن فرآینــد 

داشــته باشــد. 

رشــد اقتصــادی از دو مجموعــه عوامــل تاثیــر مــی پذیــرد. مجموعــه اول بــه 
کار شــاغل، انــرژی و یــا  عوامــل تولیــد نظیــر ســرمایه فیزیکــی، تعــداد نیــروی 
کــه در طــول  لــت دارد. از ایــن عوامــل بــه عنــوان عوامــل تولیــد  مــواد اولیــه دال
ح شــده، یــاد مــی شــود. مجموعــه دیگــری از عوامــل موثــر هســتند  تاریــخ مطــر
کــه از طریــق ارتقــای بهــره وری بــر رشــد اقتصــادی تاثیرگــذار هســتند. ایــن 
عوامــل نظیــر ســرمایه دانــش، ســرمایه انســانی و نظایــر آنهــا هســتند. بنابرایــن، 
کــه بــر اســاس آمارهــای تولیــد ناخالــص داخلــی )GDP( محاســبه  رشــد اقتصــاد 

ــور اســت.  مــی شــود، تاثیــر پذیرفتــه از دو مجموعــه عوامــل مذک
کــرده  گذشــته رشــد اقتصــادی نازلــی را تجربــه  اقتصــاد ایــران طــی دهــه هــای 

1-4-4- تولید و رشد اقتصادی
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کان بــرای خــروج  کمــا کــه از ســال 1391 وارد رکــود شــده،  اســت. اقتصــاد ایــران 
کنــد. بــر اســاس آمــار حســاب هــای ملــی منتشــر  از رکــود دســت و پنجــه نــرم مــی 
ج شــده اســت و  شــده توســط بانــک مرکــزی، تنهــا بخــش نفــت از رکــود خــار
کان در رکــود بــه ســر مــی بــرد. رونــد  کمــا کشــور،  بخــش هــای عمــده اقتصــادی 

تاریخــی رشــد اقتصــادی ایــران نمــودار 1 ترســیم شــده اســت. 
کشــور، از ســال 1352،  بــر اســاس ایــن نمــودار، بــا افزایــش درآمدهــای نقتــی در 
نوســانات  اســت  ذکــر  شــایان  اســت.  شــده  تشــدید  تجــاری  ادوار  نوســانات 
کــه از بحــران نفتــی نیمــه اول دهــه 1350 شــروع شــد،  شــدید ادوار تجــاری 

تقریبــا تــا پایــان جنــگ تحمیلــی تــداوم داشــت. 
نوســانات  کــه  اســت  ایــن  درصــدد  هــا  دولــت  اقتصــادی  هــای  سیاســت 
کنــد. بــه دیگــر  اقتصــادی یعنــی نوســانات ادوار تجــاری را بتوانــد مدیریــت 
کمتــری اســت، تــوان مدیریــت  کــه دارای نوســانات اقتصــادی  کشــوری  ســخن 
باالتــری بــرای اداره امــور اقتصــادی دارد. در واقــع یکــی از اهــداف سیاســت 
کاهــش یابــد. بــا ایــن وجــود،  کــه دامنــه نوســانات ادوار تجــاری  هــا ایــن اســت 
ــران دامنــه نوســانات ادوار تجــاری نســبتا باالســت و ایــن بدیــن مفهــوم  در ای
کــه سیاســت  دولــت هــا بــرای باثبــات ســازی فعالیــت هــای اقتصــادی و  اســت 
کمتــر از حــد انتظــار  کشــور  کان اقتصــادی  بــه تبــع آن بــا ثبــات ســازی فضــای 

ــوده اســت.  موفــق ب
کــه ناشــی از عملکــرد تدابیــر و  بنابرایــن، رشــد اقتصــادی نــازل و پرنوســان 
سیاســت هــای اتخــاذ شــده توســط دولــت هــا بــوده، نتوانســته اســت اوضــاع 
اقتصــادی مــردم را بهبــود بخشــد. بــه نظــر مــی رســد سیاســت های اتخاذ شــده 
توســط دولــت هــا در راســتای دســتیابی بــه اهــداف اقتصــادی، از ســازگاری الزم 
کــرد: افزایــش قابــل  برخــوردار نیســت. از جملــه مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 
کــه هزینــه فعالیــت اقتصــادی را  خ هــای ســود بانکــی  ماحظــه و معنــادار نــر
افزایــش داده اســت.  افزایــش قیمــت انــرژی بــه عنــوان یکــی از عوامــل تولیــد، 
خ مالیــات هزینــه هــای  هزینــه هــای تولیــد را افزایــش داده اســت. افزایــش نــر
کــه اوضــاع  کســب وکارهــا بــه همــراه داشــته اســت. در شــرایطی  قابــل توجهــی بــر 
ــوق،  ــای ف خ ه ــر ــش ن ــت، افزای ــش نیس ــت بخ ــدان رضای ــور چن کش ــادی  اقتص
کســب وکارهــا را افزایــش و تاثیــر منفــی  هزینــه هــای فعالیــت هــای اقتصــادی 
گذاشــته اســت. مهمتــر از ناســازگاری سیاســت هــا،  ــر تــداوم فعالیــت آنهــا  ــر ب ت
کــه سیاســت  ماهیــت سیاســت هــا بــرای تحــول آفرینــی در اقتصــاد اســت. چــرا 
ــن  ــی چنی ــت در حال ــا اس ــمت تقاض ــت س ــا محوری ــًا ب ــده عمدت ــاذ ش ــای اتخ ه

سیاســت هایــی، ماهیــت تحــول آفرینــی جــدی در اقتصــاد را ندارنــد. 
کــه دولــت  کارآمــد در ایــن خصــوص ایــن اســت  یکــی از سیاســت هــای موثــر و 
کاهــش دهــد و شــرایط رکــود چنــد ســال  هزینــه هــای غیرضــرور خــودش را 
اخیــر را بــه عنــوان فرصــت بــرای اصــاح ســاختار بودجــه، مــورد اســتفاده قــرار 
دهــد. ایــن رویکــرد از پشــتوانه نظــری خوبــی نیــز برخــوردار اســت. نــگاه دولــت 
کیــد بــر توســعه تعامــات بــا جهــان در دوران پســاتحریم، بــود تــا از  مــردان تا
کشــور بهبــود یابــد. بــا ایــن وجــود، چشــم انــداز  ایــن طریــق اوضــاع اقتصــادی 
روشــنی از ســازوکارهای تاثیرگــذاِر دوران پســاتحریم وجــود نداشــته و در عمــل 
پیــش روی عینیــت یافتــن آثــار اقتصــادی ایــن توافــق، چالــش هــای جــدی 
ــت  ــای دول ــت ه ــی از سیاس ــات دقیق ــه اطاع ــه این ک ــت ب ــا عنای ــود دارد. ب وج
در خصــوص دوران پســاتحریم ارائــه نشــده اســت، وضعیــت و رونــد اقتصــادی 
کــه پیــش بینــی آثــار تحولگــرای پســاتحریم توســط دولــت بــرای  نشــان می دهــد 
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گرچــه ممکــن  کشــور خوشــبینانه و غیرواقعــی بــوده اســت. ا تحــول در اقتصــاد 
کاهــش یافتــه باشــد. اســت برخــی تنش هــای خارجــی زیــر چتــر ایــن توافــق 

 GDP Per( ســرانه  و   )GDP Growth( اقتصــادی  رشــد  رونــد   1 نمــودار 
1338-1394 ایــران:   )Capital Growth

 

هرچنــد مرکــز آمــار ایــران رشــد اقتصــادی نــه ماهــه 1395 را بــه میــزان 7.2 
کــه  کــرده اســت. اطاعــات منتشــره همیــن مرکــز نشــان می دهــد  درصــد اعــام 
آن چــه در رشــد مذکــور مؤثــر بــوده، ناشــی از مــوارد ذیــل بــوده اســت: رشــد 
کار، رشــد  گاز و غیرمرتبــط بــا بــازار  85.4 درصــدی بخــش اســتخراج نفــت و 
کشــاورزی، ســقوط  کار در بخــش  5.7 درصــدی واقعــی و مرتبــط بــا نیــروی 
کار دارد، رکــود در  کــه ارتبــاط باالیــی بــا بــازار  11 درصــدی بخــش ســاختمان 
ــن  ــدک در ای ــدی ان ــت و رش ــش صنع ــی در بخ ــده قبل ــاد ش ــای ایج ــت ه ظرفی
نقــل و  ایجــاد واحدهــای جدیــد، رشــد بخــش حمــل و  بــه واســطه  بخــش 
از  ناشــی  بعضــًا  کــه  مســتغات  معامــات  و  مالــی  گــری  واســطه  ارتباطــات، 
گــذاری هــای  گذشــته، بــه ثمــر رســیدن ســرمایه  پرشــدن ظرفیــت هــای خالــی 
پیشــین و احتســاب صــوری و حســابداری برخــی فعالیــت هــا بــوده اســت. در 
همیــن حــال، بانــک مرکــزی رشــد اقتصــادی بــدون نفــت را در همیــن 9 ماهــه، 
کــه رشــد اقتصــادی بــا نفــت 11.6 درصد  کــرده اســت  )هرچنــد  1.9 درصــد اعــام 
کــه عمــده ایــن  کنــد  اعــام شــده اســت(. لــذا آمــار بانــک مرکــزی نیــز تأییــد مــی 
رشــد ناشــی از افزایــش تولیــد بخــش نفــت بــوده و بخــش واقعــی اقتصــاد رشــد 

ــت. ــود اس ــان در رک ــور همچن کش ــفانه  ــت و متأس ــته اس ــی نداش چندان
ــای 2014- ــال ه ــی س ــران ط ــل در ای کل عوام ــد بهــره وری  ــوی دیگــر، رش از س

ــزان رشــد منفــی بــه  ــترین می ــود، بیش ــن وج ــا ای ــت. 5  ب ــوده اس ــی ب 1970 منف
خ رشــد منفــی 1.9 اختصــاص دارد. در ایــن  ســال هــای 1970 تــا 1990 بــا نــر
ــه نفتــی، انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی از حــوادث مهــم  دوره وقــوع تکان
خ در ســال  کــه ایــن نــر ایــن دوره را تشــکیل مــی دهــد. ایــن در شــرایطی اســت 
هــای 2014-1990 معــادل 1.4 درصــد مثبــت بــوده اســت. در مجمــوع رشــد 
کشــورهای منطقــه دارای تصویــر  کل عوامــل در ایــران در میــان  بهــره وری 
کل عوامــل در  مناســبی نیســت. طــی دوره مــورد بررســی، ســهم بهــره وری 
کل رشــد اقتصــادی 3.6 درصــدی ایــران، معــادل منفــی یــک دهــم درصــد 
بــوده اســت. شــایان ذکــر اســت ســهم ســرمایه غیــر فنــاوری اطاعــات 3 درصــد 

5 - APO Productivity Databas e )2016(
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کار 6 دهــم درصــد بــوده اســت. ســازمان بهــره وری آســیایی  و ســهم نیــروی 
کشــورهایی آســیایی را طــی ســال  )2015( منشــاء رشــد اقتصــادی در ایــران و 
کــرده اســت. طــی دوره مــورد بررســی،  گــزارش  هــای 2014-1970 محاســبه و 
کل رشــد اقتصــادی ایــران از 100 برابــر 3 درصــد  کل عوامــل در  ســهم بهــره وری 
منفــی بــوده اســت. ســهم ســرمایه غیــر فنــاوری اطاعــات از 100 برابــر 83 درصــد 

ــت.  ــوده اس ــد ب کار 17 درص ــروی  ــهم نی و س
کل عوامــل  ــداوم جنــگ، بهــره وری  کــه در ســال هــای ت ــی  همچنیــن، در حال
کل عوامــل در رشــد  در رشــد اقتصــادی مثبــت شــده اســت، ســهم بهــره وری 
کــه ســال هــای اول افزایــش قیمــت نفــت بــوده،  اقتصــادی در دهــه 2000-2005 
کــه پــس از ظاهــر شــدن آثــار بیمــاری هلنــدی  مثبــت 3 درصــد بــوده در حالــی 
کاهــش و بــه منفــی 2.1 درصــد تقلیــل یافتــه  در ســال هــای بعــد آن، ایــن ســهم 
اســت. در طــول مــورد بررســی، ســهم ســرمایه غیــر فنــاوری اطاعــات در رشــد 
فنــاوری  بــه ســرمایه  کمتریــن ســهم  بــوده و  باالتریــن ســطح  اقتصــادی در 

ــاص دارد.  ــور اختص کش ــات در  اطاع
کشــورهای  ســازمان بهــره وری آســیایی )2015( تاثیــر سیاســت هــای دولــت در 
کــرده اســت.  گیــری از مــدل رگرســیون ســنجش  عضــو را روی بهــره وری بــا بهــره 

ح زیــر اســت:   نتایــج عمــده ایــن پژوهــش در خصــوص ایــران بــه شــر
کار تاثیــر مثبــت  شــاخص متوســط ســال هــای تحصیلــی بــر بهــره وری نیــروی 
دارد. یــک درصــد تغییــر در ایــن متغیــر، باعــث یــک درصــد تغییــر در رشــد بهــره 
ج تحقیــق و توســعه بــر حســب تولیــد  کار مــی شــود. شــاخص مخــار وری نیــروی 
ناخالــص داخلــی تاثیــر چنــدان باالیــی بــر بهــره وری نــدارد و ایــن ســازمان 
علــت آن را ناشــی از عــدم تخصیــص بودجــه تحقیــق و توســعه در فعالیــت-
هــای صحیــح دانســته اســت. شــاخص صــادرات بــر حســب تولیــد ناخالــص 
کــه بالــغ بــر 60 تــا  کــه بیشــتر صــادرات ایــران  داخلــی بســیار پاییــن اســت. چــرا 
گاز تشــکیل مــی دهــد و تنهــا 9 درصــد  کل صــادرات اســت را نفــت و  70 درصــد 
کارخانــه ای اختصــاص دارد. شــاخص  صــادرات ایــران بــه محصــوالت صنایــع 
گــذاری دولــت بــر حســب تولیــد ناخالــص داخلــی نیــز بــر بهــره وری تاثیر  ســرمایه 
ــره  ــود به ــی ش ــث م ــر باع ــن متغی ــش در ای ــد افزای ــک درص ــی دارد. ی کم ــیار  بس
کار تنهــا 3 دهــم درصــد افزایــش یابــد. شــاخص مصــرف دولــت  وری نیــروی 
کار منفــی و میــزان آن  بــر حســب تولیــد ناخالــص داخلــی بــر بهــره وری نیــروی 
کــه افزایــش  گــزارش علــت آن را ناشــی از ایــن مــی دانــد  بــاال اســت. در ایــن 
مصــرف دولتــی باعــث بــزرگ شــدن حجــم دولــت شــده و فعالیــت هــای بخــش 
کنــد. شــاخص واردات بــر حســب تولیــد ناخالــص  خصوصــی را محــدود مــی 
کار  داخلــی بــر حســب نتایــج یکــی از مــدل هــای رگرســیونی بــر بهــره وری نیــروی 
کــه در طــول دوره مورد بررســی،  تاثیــر مثبــت دارد. علــت آن ناشــی از ایــن اســت 
ســهم ماشــین آالت و تجهیــزات در واردات بــاال بــوده اســت. شــاخص نســبت 
کار بــر حســب تولیــد ناخالــص داخلــی بــر اســاس نتایــج یکــی  ســرمایه بــه نیــروی 
کار تاثیــر مثبــت دارد. شــاخص تعــداد  ــر رشــد بهــره وری نیــروی  از مــدل  هــا ب
کار تاثیــر مثبــت  کل اشــتغال از بعــد نظــری بــر بهــره-وری نیــروی  دانشــجو بــه 
دارد. بــا ایــن وجــود نتایــج مــدل هــای بــرآورد شــده توســط ســازمان بهــره وری 
کار بســیار  کــه تاثیــر ایــن متغیــر بــر بهــره وری نیــروی  آســیایی مؤیــد ایــن اســت 
کمتــر اســت و علــت آن را عــدم اشــتغال بخشــی از جمعیــت دانــش آموختــگان و 
کــه بخشــی  خ بیــکاری بــاالی آنهــا مــی دانــد. نکتــه مهــم دیگــر هــم ایــن اســت  نــر
کننــد  ــی، شــغل-هایی را تصــدی مــی  کــردگان شــاغل آمــوزش عال از تحصیــل 
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کــه متناســب بــا دانــش و تخصــص آنهــا نیســت. 
سیاســت هــای اتخــاذ شــده در ســال هــای اخیــر ماننــد  افزایــش هزینــه ســرمایه 
کندتــر شــود. افزایــش قابــل ماحظــه  خ رشــد اقتصــادی  باعــث شــده اســت نــر
خ هــای ســود بانکــی از طریــق افزایــش هزینــه ســرمایه، بخشــی  و معنــادار نــر
ــن در  ــد. ای ــی ده ــح م ــر را توضی ــای اخی ــال ه ــذاری در س گ ــرمایه  ــش س کاه از 
ــت هــا  ــی، دول ــر اســاس ادبیــات موضــوع و تجــارب جهان ــه ب ک شــرایطی اســت 
کاهــش ایــن  کننــد،  کــه بــرای خــروج از رکــود اتخــاذ مــی  یکــی از سیاســت هایــی 
گــذاری و افزایــش تقاضــا اســت. همچنیــن  خ بــرای تحــرک دادن بــه ســرمایه  نــر
کشــور در رکــود اســت، نمونــه  کــه اقتصــاد  بــاال بــردن فشــار مالیاتــی در شــرایطی 

دیگــری اســت.
کشــور و ارزیابی اثربخشــی  عــاوه بــر آنهــا، بــا عنایــت بــه تحلیل اوضــاع اقتصادی 

سیاســت هــای دولــت، چنــد نکتــه زیــر قابل جمع بندی اســت:
مدیریــت اقتصــادی ایــران مبتنــی بــر یــک تفکــر و پارادایــم فکــری مشــخص 	 

و معینــی نیســت و ایــن خــاء فکری-پارادایمــی باعــث شــده اســت مبانــی 
گیریهــا و سیاســتگذاری  نظــری منســجمی بــه عنــوان مبنــا در تصمیــم 
هــا مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد و عــدم انســجام فکــری بــه عنــوان چالــش 
جــدی پیــش روی اقتصــاد ایــران قــرار دارد. بــه طــور مثــال، فقــدان نــگاه 
کشــور نظیــر بیــکاری، رشــد اقتصــادی  بنیــادی در ریشــه یابی مشــکات 
و تــورم وجــود دارد. بــه بیــان دیگــر در تحلیــل پدیــده هــا، رویکــرد تقلیــل 
کــم اســت و مبانــی معرفتــی و مبانــی زمینــه ای موضــوع چنــدان  گرایانــه حا

گیــرد.  مــورد عنایــت قــرار نمــی 
ریــزی 	  برنامــه  و  شناســی  آســیب  بررســی،  در  ایــران  اقتصــاد  بــه  نــگاه 

و  فرهنگــی  اخاقــی،  ابعــاد  و  بــوده  انتزاعــی  کنــون  تا و عمــل  نظریــه  در 
روانشناســی اجتماعــی آن بــه صــورت نظــام منــد مــورد توجــه قــرار نگرفتــه 
اســت. ایــن خــود مــی توانــد یکــی از دالیــل بنیــادی بــرای عــدم دقیــق 
شــناخت پدیده هــا و چالــش هــای اقتصــادی و بــه تبــع آن در ارائــه نســخه 
درمــان مناســب باشــد و در نهایــت اثربخشــی سیاســت هــا را بــه شــدت 

تقلیــل دهــد.

کشــور بوده و برشــی از ســند  منابــع و مصــارف بودجــه در واقــع برنامــه یک ســاله 
کشــور اســت. لــذا، انتظــار  چشــم انــداز و همچنیــن برشــی از برنامــه پنــج ســاله 
مــی رود الیحــه بودجــه دارای هــدف هــای اقتصــادکان مشــخص و ارزیابــی 
پذیــر، سیاســت هــای معیــن بــرای دســتیابی بــه اهــداف، الزامــات، راهکارهــا و 
گیــری هــای معینــی باشــد. هــر چنــد در بررســی بودجــه، صحبــت هــای  جهــت 
ــر اســاس اقــام  گفتــه مــی شــود امــا عمــًا مجلــس شــورای اســامی ب متنوعــی 
ــرار مــی دهــد و در  درآمــدی و هزینــه ای، بودجــه را محــور بررســی و تصویــب ق
ــداف  ــا اه ــام ب ــداد و ارق ــد اع ــام من ــاط نظ ــه ارتب ــی ب ــد، توجــه چندان ایــن فرآین
کان و متناســب بــا آن همراســتایی بودجــه بــا برنامــه  کان، سیاســت هــای 
هــای توســعه و ســند چشــم انــداز نمی شــود. در واقــع در دولــت و مجلــس یــک 
کــم اســت.      نــوع نــگاه تعادلــی بیــن ارقــام و اعــداد منابــع و مصــارف بودجــه حا
بودجــه دولــت در ســال هــای 1393، 1394 و 1395 بــه ترتیــب 20.4 ، 22، 11.2 
کــه بــه  خ تــورم ایــن ســه ســال  گرفتــن نــر درصــد رشــد داشــته اســت. بــا در نظــر 
کــه دولــت در ســالهای  ترتیــب 15.6، 11.9 و 10 درصــد بــوده، مویــد ایــن اســت 

1-4-5- منابع و مصارف بودجه
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کــرده اســت. همچنیــن قانــون بودجــه  اخیــر سیاســت مالــی انبســاطی اتخــاذ 
گرچــه انتظــار  کــه در حــدود تــورم در ایــن ســال اســت.  8.6 درصــد رشــد داشــته 
کشــور از رکــود  کمکــی بــرای خــروج  کــه چنیــن سیاســت هایــی حداقــل  می رفتــه 
باشــند، امــا سیاســت مالــی انبســاطی اتخاذشــده، عمــًا اثربخشــی مــورد انتظــار 

کشــور از رکــود نداشــته اســت.   بــرای خــروج اقتصــاد 
کــه اقتصــاد در رکــود  خ مالیــات  در شــرایطی  عــاوه بــر آن، رشــد 43/6 درصــد نــر
اســت، هزینــه هــای مختلفــی در ســمت عرضــه بــرای بنــگاه هــا و ســمت تقاضــا 
کــرده اســت. شــاید افزایــش شــدید درآمدهــای مالیاتــی،  بــرای خانوارهــا ایجــاد 

کاالهــا و خدمــات را موجــب شــده باشــد.  کل  بخشــی از تشــدید رکــود در بــازار 
ــی تقــدم  ــر بودجــه عمران ــر اســت در همیــن حــال، بودجــه جــاری ب شــایان ذک
ح هــای عمرانــی دولتــی تأمیــن نشــده اســت.  یافتــه و منابــع مــورد نیــاز طــر
کاران بخــش خصوصــی از ایــن ناحیــه قــادر بــه  تــداوم  ضمــن اینکــه پیمــان 
گذشــته نیســتند. عــاوه بــر آن، تاخیــر در تکمیــل  فعالیــت هــای خــود هماننــد 
ح هــا در ایجــاد  ح هــای عمرانــی دولــت باعــث عــدم تحقــق آثــار ایــن طــر طــر

اشــتغال و ارزش افــزوده شــده اســت. 
از زاویــه دیگــر، حجــم بودجــه دولــت در واقــع انــدازه و مقیــاس فعالیــت هــای 
ــران  ــت در ای ــدازه دول ــوالت ان ــد تح ــد. رون ــی ده ــان م ــاد را نش ــت در اقتص دول
ــدازه دولــت،  ــه هــای رشــد ان ــه دلیــل نقــش مســلط نفــت در چارچــوب نظری ب
تــداوم نیافتــه اســت و نوســانات انــدازه دولــت صرفــا تابــع درآمدهــای نفتــی 
ــد و  ــری رش ــوی نظ ــک الگ ــه از ی ــز بودج ــد نی ــن دی ــن، از ای ــت. بنابرای ــوده اس ب
کنــد و بــه همیــن دلیــل بودجــه دولــت از یــک  توســعه اقتصــادی تبعیــت نمــی 

ــت. ــوردار نیس ــی برخ ــاختار منطق س
ــات  ــد مالی ــی ده ــان م ــت، نش ــه دول ــه بودج ــر ب ــدت ت ــبتًا بلندم ــگاه نس ــک ن ی
هــا ســهم ناچیــزی در تامیــن هزینــه هــای دولــت دارد. طــی ســال هــای 1380 
تــا 1395 ســهم درآمدهــای مالیاتــی از بودجــه دولــت، حــدود 35 درصــد بــوده 
اســت. بــه بیــان دیگــر، بودجــه دولــت در ایــن مــدت بــا بیــش از 65 درصــد 
هــای  دارایــی  گــذاری  وا جملــه  از  درآمــد  ســایر  اســت.  شــده  بســته  کســری 
ــع و  ــه بیــن مناب ک ــع هســتند  ــی در ســمت مناب ســرمایه ای و دارایــی هــای مال
کننــد. ترکیــب منابــع بودجــه از ســال 1380  مصــارف بودجــه تعــادل برقــرار مــی 
کــه در ســال هــای اخیــر بــه طــور متوســط ســهم  تــا 1395 نشــان مــی دهــد 
گــذاری دارایــی هــای مالــی در منابــع بودجــه در حــال  درآمدهــای مالیاتــی و وا
کــه بیشــتر ناشــی از صــادرات  افزایــش و ســهم تملــك دارایــی هــای ســرمایه ای 

ــوده اســت. کاهــش ب ــه  ــع بودجــه ای رو ب ــد در مناب ــی باش ــی م نفت
کمتــر شــده  کــه اتــکای بودجــه بــه نفــت ســال بــه ســال  گرچــه دولــت می گویــد  ا
کاهــش صــادرات نفتــی، یکــی دو ســال دولــت را بــه توقــف  اســت، امــا در واقــع، 
بــه همیــن دلیــل، رونــدی  کــرده و  ایــن وابســتگی مجبــور  کاهــش رونــد  یــا 
کــه  خ داده اســت بــه نحــوی  عکــس رونــد مذکــور، در الیحــه بودجــه 1396 ر
گــذاری دارایــی هــای ســرمایه  بــه دلیــل امــکان صــادرات نفتــی بیشــتر، ســهم وا
ای )عمدتــًا ناشــی از فــروش نفــت( از منابــع بودجــه افزایــش یافتــه و ســهم 
کاهــش یافتــه اســت. بایــد  گــذاری دارایــی هــای مالــی  درآمدهــای مالیاتــی و وا
کاهــش قیمــت نفــت شــکوه  گــر چــه دولــت در ســالهای اخیــر از  یــادآوری شــود ا
کاســتی ها برشــمرده اســت، امــا در واقــع  داشــته و آن را علــت العلــل بســیاری از 
امــر، متوســط فــروش هــر بشــکه نفــت در هشــت ســاله دولــت نهــم و دهــم بنــا 
ــدای  ــادل 79 دالر و از ابت ــه مع ــغ بودج ــبات در تفری ــوان محاس ــزارش دی گ ــه  ب
کــه با احتســاب ســال  دولــت یازدهــم تــا اواخــر ســال 94، در همیــن حــدود بــوده 



ی
ومت

مقا
اد 

تص
ا اق

ل ب
تغا

 اش
د و

ولی
ق ت

رون
د: 

بلن
سر

ن 
یرا

ا

20

کــه واریــز بــه  95 ایــن میانگیــن بــه حــدود 65 دالر مــی رســد. درعیــن حــال، ضمــن آن 
کاهــش یافتــه و لــذا ســهم  صنــدوق توســعه ملــی بــه جــای افزایــش، بــه طــور مــداوم 
دولــت بیشــتر شــده و ضمــن برداشــتهای مســتمر دولــت از صنــدوق مذکــور، متوســط 
کــه در دولــت یازدهــم 2.5 تــا 3  خ ارز در دولتهــای نهــم و دهــم، 1005 تومــان بــوده  نــر
برابــر شــده و از ایــن بابــت منابــع ریالــی قابــل توجهــی در اختیــار دولــت بــوده اســت.
در ســمت مصــارف بودجــه نیــز ترکیــب نامناســبی بــه زیــان ســهم تملــک دارایــی 
هــای ســرمایه ای ) اعتبــارات عمرانــی( وجــود دارد. یعنــی اعتبــارات هزینــه ای از 
کمتــری  کشــور ســهم بســیار باالیــی را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد و منابــع  بودجــه 
بــرای توســعه زیرســاخت هــا اختصــاص مــی یابــد. در واقــع اعتبــارات تملــک دارایــی 
هــای ســرمایه ای در عمــل ابــزاری بــرای تعــادل بخشــی بــه منابــع و مصــارف بودجــه 
ــه  ــت. ب ــده اس ــه درآم ــرای بودج ــن اج ــه در حی ــری بودج کس ــن  ــرای تامی ــژه ب ــه وی ب
ــر 23.8  ــه در ســال 1381 براب ک طــور مثــال، ســهم تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای 
کــه )بــا عــدم انتشــار  کاهــش یافتــه  درصــد بــوده در ســال 1394 بــه 13.8 درصــد 
ــن  ــر از ای کمت ــه  ــور ب ــال مذک ــرای س ــده ب ــی ش ــش بین ــال 1395( پی ــی س کل ــت  وضعی
کــه در دولــت دهــم 23 درصــد  میــزان نیــز برســد و در مجمــوع، متوســط ایــن ســهم 
اســت. یافتــه  کاهــش  بــه 14 درصــد  یازدهــم  بــود، در دولــت  بودجــه  از مصــارف 
ــث  ــرمایه ای باع ــای س ــی ه ــک دارای ــرای تمل ــع ب ــص مناب ــش تخصی کاه ــن،  بنابرای
ــداوم و  ــه ت ــق زمین ــده و از ایــن طری ــا ش کســب وکاره ــای  ــدن فعالیــت ه ــدود ش مح
کاهــش  ــا  ــر ایــن، همزمــان ب ــت فراهــم مــی شــود. عــاوه ب ــود توســط دول تشــدید رک
کشــور  کــه صــرف توســعه زیرســاخت ها و عمــران و آبادانــی  رشــد بودجــه عمرانــی 
کان،  می  شــود، هزینه هــای جــاری دولــت بــه دالیلــی چــون پرداخــت حقــوق هــای 
کشــور بــه طــور مــداوم افزایــش  کارآمــدی دســتگاه هــا و نظــام غیرشــفاف حقوقــی در  نا
کــه هزینــه جــاری دولــت دهــم در ســال 1391،  کــه در حالــی  گونــه ای  یافتــه اســت ، بــه 
معــادل 89 هــزار میلیــارد تومــان بــوده و جمــع هزینه هــای جــاری دولتهــای نهــم و 
دهــم طــی 8 ســال معــادل 501 هــزار میلیــارد تومــان احصــا شــده اســت، مجمــوع 
هزینه هــای جــاری دولــت یازدهــم تــا پایــان ســال 95 )ســه ســال و نیــم( بالــغ بــر 600 
هــزار میلیــارد تومــان )پیــش از مجمــوع 8 ســاله دولت هــای نهــم و دهــم( و فقــط 
طــی ســال 95 در حــدود 200 هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت، و در بودجــه ســال 96 
گرفتــه شــده اســت. نیــز حــدود 250 هــزار میلیــارد تومــان هزینه هــای جــاری در نظــر 
کارآمــدی و نقــص در تأمیــن ایــن هزینــه هــا نیــز منجــر بــه تأمیــن مالــی هرچــه بیشــتر  نا
کســری هــا از طریــق دریافــت ریــال توســط خزانــه از بانــک مرکــزی بــه ازای  پولــی ایــن 
ارزهــای نفتــی فروختــه نشــده در بــازار، افزایــش پایــه پولــی و عــدم تســویه تنخــواه 
گــوی  گــردان خزانــه شــده اســت. بــا ایــن حــال از ســال 1394 ایــن منابــع نیــز پاســخ 
هزینــه هــای دولــت نبــوده و مــوج افزایــش اتــکا بــه منابــع مالــی تعهــدزا شــروع شــده 
گــذاری دارایــی هــای  ج جــاری از طریــق وا ــی مخــار اســت. در ایــن روش تأمیــن مال
مالــی همچــون اســناد خزانــه و تحمیــل بازخریــد دارایــی هــای مالــی از طریــق تنزیــل 
گیــرد. بــا  اوراق مشــارکت پیمانــکاران و اســناد خزانــه بــه سیســتم بانکــی صــورت مــی 
عنایــت بــه اینکــه معمــواًل انتظــار مــی رود ابزارهــای مالــی جدیــد بــرای ســالم ســازی 
کنــد، امــا دولــت عمــًا بــا اســتفاده از ابزارهــای مالــی  بودجــه، توســعه و ترویــج پیــدا 
کــرده اســت، ضمــن آن کــه  کســری بودجــه دولــت را پنهــان  نویــن نظیــر اســناد خزانــه، 
گاه و بیــگاه از صنــدوق توســعه ملــی مجرایــی بــرای تأمیــن منابــع از  بــا برداشــت های 

کــرده اســت.  ج بودجــه نیــز پیــدا  خــار
ــال  ــرای س ــه ب ــن برنام ــود و ای ــاله ب ــج س ــعه پن ــه توس ــال برنام ــن س ــال 1394 آخری س
ــت موظــف  کلــی ایــن برنامــه، دول ــر اســاس سیاســت های  ــد شــد. ب 1395 نیــز تمدی
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و  بــه تحقیــق و توســعه  کشــور منابــع قابــل توجهــی  از بودجــه  بــوده اســت 
ج تحقیــق و توســعه بــه تولیــد  کــردن آن اختصــاص دهــد و نســبت مخــار مؤثــر 
کــم بــر بودجــه  ناخالــص داخلــی بــه ســه درصــد برســد. بــا عنایــت بــه شــرایط حا
ایــن    6 یــک درصــد هــم نرســیده اســت.  بــه  ایــن نســبت هیچــگاه  دولــت، 
گذشــته اقتصــاد ایــران صــورت  ــی در رونــد  وضعیــت، باعــث شــده اســت تحول
نگیــرد و تــداوم ایــن وضعیــت و رونــد حتــی رونــد رشــد اقتصــادی و رشــد بهــره 
کشــور را از مســیر  کشــور را در آینــده به-مخاطــره انداختــه اســت و  اقتصــاد  وری 

ــت. ــاخته اس ــی دور س ــاد مقاومت ــه اقتص ــتیابی ب ــی دس اصل
از ســوی دیگــر، بــر اســاس اعــام وزارت اقتصــاد رقــم بدهی های دولت و شــرکت 
هــای دولتــی  در خــرداد مــاه ســال 1395 بــه ترتیــب نســبت بــه تولیــد ناخالــص 
کــه در مجمــوع بــه  داخلــی ســال 1394 برابــر 19/6 و 19/9 درصــد مــی باشــند 
حــدود 39/5 درصــد از GDP مــی رســد و بــا توجــه بــه سررســید شــدن بدهــی 
ــقف  ــه س ک ــت  ــن درحالی اس ــت. ای ــش اس ــال افزای خ در ح ــر ــن ن ــی ای ــای قبل ه
کمیســیون تلفیــق برنامــه ششــم توســعه  مجــاز بدهــی هــا بــه GDP در مصوبــات 
گــزارش بانک  کــه طبــق  40 درصــد تعییــن شــده اســت. از ســوی دیگــر، در حالــی 
مرکــزی، بدهــی دولــت و شــرکت های دولتــی در پایــان ســال 91 )در اوج تحریــم( 
ــان آذر 95  ــوده، در پای ــارد تومــان ب ــه مجموعــه سیســتم بانکــی 91 هــزار میلی ب
ایــن بدهــی بــه 209.5هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت؛ بدهــی خــود دولــت 
)بــدون شــرکت های دولتــی( نیــز از 69.9 هــزار میلیــارد تومــان در پایــان ســال 91 

بــه 179.8 هــزار میلیــارد تومــان در آذر 95 بالــغ شــده اســت.

گرهــای آمــاری بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی، ایــران طــی  بــر اســاس نما
ســال هــای اخیــر بالــغ بــر 50 تــا 70 میلیــارد دالر واردات و 28 تــا 33 میلیــارد 
کــه در  کاالی غیرنفتــی داشــته اســت. ایــن در شــرایطی اســت  دالر صــادرات 
ســال هــای 1393 و 1394 صــادرات محصــوالت پتروشــیمی بالــغ بــر 14 میلیــارد 
کاالی غیرنفتــی، صــادرات  گــر چنانچــه از صــادرات  دالر بــوده اســت. در واقــع ا
کشــور رقــم  کســر شــود؛ میــزان صــادرات غیرنفتــی  دولتــی و بخــش عمومــی 
ناچیــزی خواهــد بــود. شــایان ذکــر اســت، ارقــام صــادرات نفتــی طــی ســال 
کــه 33 میلیــارد دالر بــوده، در دامنــه 55 تــا 67  هــای اخیــر به جــز ســال 1394 

میلیــارد دالر در نوســان بــوده اســت.
خ داده اســت.  کشــور تغییــرات ســاختاری ر   در دهــه 1380 در ترکیــب واردات 
کاالهــای ســرمایه ای، واســطه ای  ــه در ســال 1380 ســهم واردات  ک ــی  در حال
و مصرفــی بــه ترتیــب حــدود 40، 47 و 13 درصــد بــوده، ایــن ســهم در ســال 
کــه عمدتــًا ایــن ســهم  1393 بــه ترتیــب بــه 17.2، 73.6 و 13.1 درصــد رســیده 
کاالهــای ســرمایه ای تغییــر یافتــه  کاالهــای واســطه ای و بــه زیــان  هــا بــه نفــع 
کاالهــای  کمتریــن افزایــش، بــه واردات  کــه  اســت. ایــن ارقــام مؤیــد ایــن اســت 
ــام برحســب  گرفتــن ایــن ارق ــا در نظــر  ســرمایه ای اختصــاص داشــته اســت. ب
کاالهــای ســرمایه ای طــی  کــرد واردات  گیــری  قیمــت ثابــت، مــی تــوان نتیجــه 
کــرده اســت. ایــن در شــرایطی  ــه  دوره مــورد بررســی، افزایــش ناچیــزی را تجرب
کاالهــای ســرمایه ای تجلــی پیــدا مــی  کــه دانــش، فنــاوری و نــوآوری در  اســت 
کشــور را در آینــده بــه مخاطــره خواهــد  کنــد و تــداوم ایــن رونــد، رشــد اقتصــادی 
کاالی واســطه ای  انداخــت. در یکــی دوســال اخیــر، ایــن ســهم ها نیــز بــه زیــان 

کاالها و خدمات 1-4-6- تجارت 

6-    ایــن نســبت بــرای رژیم اشــغالگر فلســطین 
7 درصد اســت.
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کاهــش شــدید  کــرده اســت. به طوری کــه علــت  کاالی مصرفــی تغییــر  و بــه نفــع 
کاالهــای  کاهــش شــدید واردات مــواد اولیــه و  واردات در ســال هــای اخیــر، 
ــی  ــرمایه ای )منف کاالی س ــد( و واردات  ــی 20.5 درص ــدود منف ــطه ای )ح واس
ــده  ــم ش ک ــد  ــا 1.5 درص ــی تنه ــای مصرف کااله ــت. واردات  ــوده اس ــد( ب 8 درص

اســت.
در مقایســه ســال 95 بــا ســال 90، صــادرات ســال 1395 بــا 43930 میلیــون دالر 
تقریبــا معــادل صــادرات ســال 1390 بــا میــزان 43975 میلیــون دالر اســت. بــه 
ــیده ایم.  ــال 90 رس ــادرات س ــزان ص ــه می ــازه ب ــاره ت ــال دوب ــس از 4 س ــی پ عبارت
گازی در حالــی  گمــرک، صــادرات در ســال 95 بــا احتســاب میعانــات  بنــا بــر آمــار 
کاهــش یافتــه بــود.  کــه در ســال 94 بالــغ بــر 16 درصــد  کــرده  3.5 درصــد رشــد 
دولــت در آغــاز ســال، هدف گــذاری صــادرات غیرنفتــی ســال 95 را 50 میلیــارد 
کــه ایــن هــدف علیرغــم آنکــه نســبت بــه اهــداف صــادرات  کــرده بــود  دالر اعــام 
کمتــر بــود بازهــم تحقــق نیافــت )بالــغ بــر 6 میلیــارد  در برنامــه پنجــم بــه مراتــب 
ح هــای اعامــی  کمتــر از هــدف تعییــن شــده(. بــر اســاس برنامــه هــا و طــر دالر 
کاال و  ــود در ســال 95 صــادرات  ســتاد اقتصــاد مقاومتــی دولــت، مقــرر شــده ب
کاال  خدمــات حداقــل 10 میلیــارد دالر افزایــش داشــته باشــد لیکــن در بخــش 
تنهــا 1.5 میلیــارد دالر افزایــش بوجــود آمــد. در بخــش صــادرات خدمــات نیــز 
ــر وزن واردات  وضعیــت چنــدان مناســب نیســت. وزن صــادرات حــدود 4 براب
اســت )129 میلیــون تــن صــادرات در مقابــل 33 میلیــون تــن واردات( امــا ارزش 
کــه ایــن نشــان  دالری صــادرات و واردات بــا هــم برابــر و 43 میلیــارد دالر اســت 

از خــام فروشــی اســت. 
گمــرک و ســازمان توســعه تجــارت، ارزش مجمــوع  آمــار رســمی  بــر اســاس   
گاز طبیعــی و محصــوالت پتروشــیمی  کاالهــا )غیــر از میعانــات،  صــادرات ســایر 
کشــاورزی،  کاالهــای صنعتــی،  گاز هســتند( شــامل  کــه وابســته بــه نفــت و 
معدنــی، فــرش و صنایــع دســتی در ســال 95 بــه مبلــغ 20192 میلیــون دالر 
ــه ایــن میــزان در ســال 94، 22475 میلیــون دالر و در ســال 91 در اوج  ک ــوده  ب
محدودیت هــای ناشــی از تحریــم 22471 میلیــون دالر بــوده اســت. بــه عبارتــی 
ــبت  ــارد دالر نس ــر 2.2 میلی ــغ ب ــی بال ــاظ ارزش ــه لح ــا ب کااله ــه  ــادرات اینگون ص
کاهــش  کاهــش یافتــه اســت، از جملــه در ســال 95، بــا  بــه ســال 94 و ســال 91 
کشــاورزی %1.7  کاالی  ــه میــزان 15.5% و  کاالهــای صنعتــی ب ارزش صــادرات 
نســبت بــه ســال 94 مواجــه شــده ایم. امــا در مقایســه، مثــًا در همــان شــرایط 
کاالهــای معدنــی 16% و  کاالهــای صنعتــی 24%، صــادرات  ســال 91، صــادرات 
کشــاورزی 14% نســبت بــه ســال 90 رشــد داشــته اســت. در طــول  محصــوالت 
کشــور  کشــورهای عمــده صادراتــی و وارداتــی  ایــن مــدت، تغییــرات جــدی در 
گرفتــه اســت  خ نــداده بلکــه جابجایــی هــای اندکــی در رتبــه آنهــا صــورت  ر
کشــور عمــده طــرف معاملــه ایــران در ســال 95 همــان هایــی  بطوریکــه تقریبــا 10 
کاالهــای غیرنفتــی بــه  کــه در ســال 91 بودنــد. در حالیکــه صــادرات  هســتند 
کاهــش یافتــه واردات ایــران  کشــور عمــده( حــدود %7  کشــورها )بــه جــز 5  ســایر 

کشــورها بیــش از 20% رشــد نشــان مــی دهــد.    از ســایر 
کلــی، متوســط رشــد صــادرات غیرنفتــی در دولــت هــای نهــم، دهــم و  در نــگاه 
یازدهــم بــه ترتیــب 32.6، 18.4 و 2.4 درصــد بــوده اســت؛ ایــن درحالــی اســت 
ــوده  ــب 12، 1- و 8.1- ب ــه ترتی ــت ب ــه دول ــن س ــد واردات در ای ــط رش ــه متوس ک
کاالهــای لوکــس و مصرفــی بیشــتر  گرایــش بــه واردات  اســت. در دولــت یازدهــم 
کــه در طــول دولــت دهــم )88 تــا 91(، متوســط  شــده اســت. از جملــه، درحالــی 
کل واردات بــوده اســت، این ســهم  کاالهــای مصرفــی برابــر 11.2 درصــد از  ســهم 
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ــه 14.9 درصــد افزایــش یافتــه اســت. احتمــااًل  ــا 95( ب ــت یازدهــم )92 ت در دول
کاالهــای مــورد  کاالهــای مصرفــی بــه جــای ماشــین آالت و  تمایــل بــه واردات 
نیــاز تولیــد، بــه قاچــاق ســازمان یافتــه دامــن زده اســت. همچنیــن، متوســط 
ارزش واردات خــودرو طــی ســالهای 84 تــا 91 معــادل 780 میلیــون دالر در 
کــه ایــن رقــم در طــول ســالهای 92 تــا 95 بــه طــور متوســط بــه 1.650  ســال بــوده 
میلیــارد دالر در ســال رســیده و بیــش از دو برابــر شــده اســت. نیــز، طــی 8 ســاله 
ــت نهــم و دهــم در مجمــوع 40 میلیــارد دالر واردات از چیــن انجــام شــده  دول
کــه در طــول  کــه متوســط ســاالنه آن 5 میلیــارد دالر در ســال می شــود، حــال آن 
کاال از چیــن وارد شــده  ســالهای 92 تــا 94 )ســه ســاله( بیــش از 30 میلیــارد دالر 
کــه میانگیــن آن حــدود 10 میلیــارد دالر در ســال بــوده و نمایانگــر رشــدی در 
ــزارش ســازمان توســعه تجــارت در  گ ــر  ــر اســت. همچنیــن، بنــا ب حــدود دو براب
کاالی وارداتــی، 10.7 درصــد  حالی کــه در ســال 95 میانگیــن قیمــت هــر تــن 
کاالی صادراتــی 25 درصدبرخــاف  کــرده اســت، میانگیــن قیمــت هرتــن  رشــد 
کاالی وارداتــی در هــر تــن حــدود  رونــد نزولــی ارزش صــادرات، متوســط ارزش 

7.75 درصــد افزایــش داشــته اســت )هــر تــن بــه طــور متوســط 1280دالر(. 
معــادل  گازی  میعانــات  احتســاب  بــدون   94 ســال  در  کشــور  تجــاری  تــراز 
کــه ایــن رقــم در ســال 95 بــه 7.074- میلیــارد دالر  3.790- میلیــارد دالر بــوده 
ــه نشــان دهنــده رشــد منفــی 87 درصــدی اســت. همچنیــن قابــل  ک رســیده 
کــه در یــازده ماهــه ســال 94، حــدود 59.7 درصــد از صــادرات  توجــه اســت 
کــه  کــره( انجــام شــده  کشــور)چین، امــارات، عــراق، ترکیــه و  کشــور، فقــط بــه 5 
ــه حــدود 64 درصــد رســیده اســت. در  ــازده ماهــه ســال 95 ب ــور در ی رقــم مذک
کشــور  کشــور از پنــج  مقابــل، در یــازده ماهــه ســال 94، 46.5 درصــد از واردات 
کــه ایــن رقــم در یــازده ماهــه  کــره، ترکیــه و آلمــان( انجــام شــد  )چیــن، امــارات، 
کــه  ســال 95 بــه حــدود 64.2 درصــد بالــغ شــده اســت. جالــب توجــه اســت 
ــب 7.65، 11.18 و 22.66  ــه ترتی ــر ب ــت اخی ــه دول ــن در س ــهم واردات از چی س
کاالهــای  کــه نشــان از تســخیر روزافــزون بازارهــای ایــران توســط  درصــد بــوده 

چینــی اســت. 
کشــور را مــی تــوان در ایــن مــوارد  علــت اصلــی وضعیــت امــروز تجــارت خارجــی 
ــه توصیــه هــای مؤکــد و متعــدد مقــام معظــم رهبــری  برشــمرد: بــی توجهــی ب
رشــد  هــای  سیاســت  ارزی،  هــای  سیاســت  واردات؛  و  صــادرات  حــوزه  در 
اقتصــادی و سیاســت هــای ســاختاری نامناســب؛ و برخــورد شــعاری دولــت بــا 
امــر تجــارت خارجــی در حمایــت و ...؛ عــدم تدویــن و اجــرای یــک دیپلماســی 
تجــاری مناســب و مشــخص در دولــت بــا توجــه بــه مقتضیــات و در چارچــوب 
مدیریــت  عــدم  گذشــته؛  تجربه هــای  از  نگرفتــن  بهــره  مقاومتــی؛  اقتصــاد 
هدفمنــد و موثــر واردات؛رکــود شــدید در بخــش تولیــد؛ بــی توجهــی بــه تولیــد 
ــش  ــه بخ ــی ب ــاری؛ و بی توجه ــای تج ــاخت ه ــه زیرس ــه ب ــدم توج ــی؛ ع صادرات

ــل. ــی در عم ــووالن دولت ــط مس ــی توس بازرگان

بیشــتر  در  را  سیاســتگذاران  اقتصــادکان،  مشــکات  اخیــر  ســال های  در 
خ  خ رشــد اقتصــادی پاییــن، نــر کشــیده اســت. از جملــه نــر کشــورها بــه چالــش  
کســری بودجــه( چالش هایــی  بیــکاری بــاال و بدهــی بــاالی دولت هــا )ناشــی از 
کشــورهای  کشــورها به ویــژه بــر اقتصــاد  کــه در حــال حاضــر در بیشــتر  هســتند 
ــتره  گس ــا  ــوع ب ــن موض ــت. ای ــده اس ــایه افکن ــی س ــی و امریکای ــرفته اروپای پیش

1-4-7- نرخ ارز
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بخــود  را  کشــورها  مدیریــت  اذهــان  مالــی،  بحــران  تــداوم  و  شــدن  جهانــی 
کــرده اســت و نقــش برونزایــی ایــن عوامــل باعــث شــده اســت از قــدرت  جلــب 
کاســته شــود. اقتصــاد ایــران  کنتــرل امــور در ســطح ملــی  سیاســتگذاران بــرای 
نیــز در ایــن محیــط مســتثنی نیســت. بــا وجــود ایــن، مســائل اقتصــاد ایــران در 

کشــورهای دیگــر متفــاوت اســت.  ــا  ــب در مقایســه ب بعضــی جوان
کــه در مبــادالت بین المللــی بــا دیگــر  کلیــدی اســت  خ ارز یکــی از متغیرهــای  نــر
کــه به طــور  تاثیرگــذار اســت. متغیرهایــی  کشــورها، در متغیرهــای مختلفــی 
مســتقیم تحــت تاثیــر قــرار می گیرنــد عمدتــًا شــامل تجــارت، ســرمایه گذاری، 
کــه بــه تبــع آن به صــورت غیرمســتقیم، ســایر متغیرهــا  مالــی و توریســم هســتند 
برحســب مــورد تحــت تاثیــر آنهــا قــرار می گیرنــد. دالیــل نظــری و تجربــی زیــادی 
خ ارز وجــود دارد. در یــك اقتصــاد بســته،  در خصــوص تاثیــر جهانــی شــدن بــر نــر
گســترش  خ ارز قــرار نمی گیــرد امــا به تدریــج بــا  زندگــی مــردم تحــت تاثیــر نــر
کســب  خ ارز قــرار می گیــرد و آینــده  جهانــی شــدن، زندگــی مــردم تحــت تاثیــر نــر
مرتبــط  ارز  خ  نــر بــه  مصرف کننــدگان  و  کار  نیــروی  ســرمایه گذاران،  وکارهــا، 

می شــود.
تحــوالت بین المللــی بــه مــوازات تــداوم آثــار بحــران بین المللــی بــر بی ثباتــی 
بازارهــا بیــش از پیــش دامــن زده و مدیریــت باثبــات بــازار هــا را بــا چالــش جــدی 
مواجــه ســاخته اســت. ایــن مهــم از طریــق تاثیــر بــر حجــم ذخایــر و میــزان 
گذاشــته و  کاالهــا و خدمــات، تاثیــر  تقاضــای ارز غیــر از تقاضــا بــرای واردات 
خ ارز؛ پیــش بینــی میــزان عرضــه و تقاضای  ضمــن ایجــاد نوســانات شــدید در نــر

ــا مشــکل مواجــه ســاخته اســت. ارز را ب
کســری بودجــه دولت،  بــا عنایــت بــه نقــش و ســهم بــاالی نفــت در تامیــن مالــی 
ــا  ــام بحــران بدهی ه ــه ن ــی ب ــورهای پیشــرفته، چالش کش ــا  ــران در مقایســه ب ای
که قیمــت ارز افزایش  کــرد به جز ســال 1390  نــدارد. بــا وجــود ایــن، بایــد تصریــح 
یافــت و دولــت نیازمنــد بــه فــروش مــازاد بــر درآمدهــای نفتــی بــه بانــک مرکــزی 
کثــر ســال های دهــه 1380 و  و بــه تبــع آن تامیــن مبالــغ ریالــی بودجــه نشــد، در ا
نیمــه اول دهــه 1390 دولــت از طریــق فــروش مــازاد درآمدهــای نفتــی بــه بانــک 
مرکــزی؛ پایــه پولــی یــا پــول پــر قــدرت را افزایــش داده و از طریــق افزایــش حجــم 
نقدینگــی، انبــاره 12685.1 هــزار میلیــارد ریالــی نقدینگــی تــا ســال 1395 شــکل 
کنــار رشــد اقتصــادی نــازل، تهدیــد دیگــری را بــر  گرفتــه اســت. ایــن مهــم در 
اقتصــاد ایــران رقــم می زنــد. آثــار منفــی آن از طریــق افزایــش ســطح قیمت هــا و 
خ ارز(، به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم  کاهــش ارزش پــول ملــی )یــا افزایــش نــر

گرهــای اقتصــادکان نمایــان می شــود.  بــر ســایر نما
گــزارش شــده اســت. همــان  کشــور در جــدول 1  خ ارز در بــازار آزاد در  رونــد نــر
خ  کــه از جــدول مشــاهده پذیــر اســت، طــی ســال هــای اخیــر، رشــد نــر طــوری 
کــه دولــت هــا در  کــرده اســت و مویــد ایــن اســت  ارز نوســانات شــدیدی را تجربــه 
کنتــرل نداشــته و موفــق نبــوده اند. مدیریــت و باثبات-ســازی بــازار ارز چنــدان 

خ ارز جدول 1 نر

گزارش شده است. خ ارز اسفند 1395  خ ارز برای سال 1395، نر * به دلیل عدم انتشار نر
گرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران ماخذ: نما

1395* 1394 1393 1392 1391 1390 1389 گرها نما

38000* 34501 32801 31839 26059 13568 10601 خ ارز نر

10.1 5.2 3 22.2 92.1 28 6.2 )رشد )درصد
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کنــار چالــش نــازل بــودن رشــد اقتصــادی و رشــد  کشــور در  در حــال حاضــر 
خ  کلیــدی مدیریــت و باثبات ســازی نــر بهــره وری عوامــل تولیــد، بــا چالــش 
ــع  ــاطی و به تب ــی انبس ــاذ سیاســت مال ــه ارز مواجــه اســت. اتخ ــازاِر دوگان ارز و ب
کــه در ماحظــات سیاســی ریشــه دارد،  آن اتخــاذ سیاســت پولــی انبســاطی 
کــرده اســت. چــون، دولــت   کشــور را پیچیــده تــر  کان  کارآمــد اقتصــاد  مدیریــت 
ج شــود و  کشــور خــر و مجلــس و هــم مــردم تمایــل دارنــد پــول بیشــتری در 
کل اقتصــاد شــده اســت؛ در شــرایطی  ایــن خــود منجــر بــه افزایــش تقاضــای 
کل اقتصــاد بــه دلیــل بهــره وری پاییــن، نتوانســته اســت متناســب  کــه عرضــه 
کل، افزایــش یابــد. بنابرایــن، نــازل بــودن رشــد بهــره وری  بــا افزایــش تقاضــای 
خ رشــد اقتصــادی پاییــن در بلندمــدت، عامــل  کل عوامــل تولیــد و در نهایــت نــر
کــه بــه عوامــل ســمت عرضــه اقتصــاد  ــورم اســت  خ ت ــر ــرای افزایــش ن دیگــری ب
مرتبــط اســت. هــر چنــد بایــد اذعــان داشــت بــه تبــع افزایــش درآمدهــای نفتــی 
کل  کاهــش عرضــه  کاالهــا و خدمــات، بخشــی از آثــار منفــی  و افزایــش واردات 
خ تــورم، تقلیــل یافتــه اســت. شــایان ذکــر  اقتصــاد و تاثیــر آن بــر افزایــش نــر
اســت در حــال حاضــر بــه دلیــل افزایــش هزینــه ســرمایه، افزایــش هزینــه انــرژی، 
خ ارز همزمــان شــده و هزینه هــای تولیــد را  خ مالیــات و افزایــش نــر افزایــش نــر

افزایــش داده اســت.

دولــت هــا در دهــه هــای اخیــر غالبــًا سیاســت هــای پولــی انبســاطی اتخــاذ 
کثــر  کــرده انــد. بــه بیــان دیگــر، تمرکــز بــر سیاســت هــای پولــی، رونــد رایجــی در ا
کســب  ــرای رشــد و توســعه اشــتغال،  دولت هــا بــوده اســت. از ایــن سیاســت ب
وکارهــا، اعطــای یارانــه تولیــد و مصــرف و مهمتــر از همــه بــرای تأمیــن مالــی 

ــت اســتفاده شــده اســت. کســری بودجــه دول
گرهــای پولــی و رشــد درآمدهــای  در ایــران رابطــه تنگاتنگــی بیــن نوســانات نما
ــت  ــه نف ــه 1350 ب ــه اول ده ــه از نیم ک ــت  ــه دول ــرا، بودج ــود دارد. زی ــی وج نفت
کان بــه نفــت وابســته اســت و بــه همیــن  کمــا کــرده،  وابســتگی بیشــتری پیــدا 
دلیــل بــرای باثبــات ســازی منابــع و بــه تبــع آن مصــارف بودجــه؛ دولــت هــا در 
کاهــش شــدید درآمدهــای نفتــی؛ از طریــق فــروش ارزهــای  اوج و یــا در حالــت 
بــه روش هــای نویــن و ایجــاد  یــا اســتقراض  از درآمدهــای نفتــی و  حاصــل 
بدهــی هــای ســنگین دولــت بــه نظــام بانکــی؛ باعــث اتخــاذ سیاســت هــای 
ــه  ــته، پای گذش ــای  ــه ه ــل در ده ــن دلی ــه همی ــت. ب ــده اس ــاطی ش ــی انبس پول
کشــور، رشــد را تجربــه  پولــی و حجــم نقدینگــی چنــد برابــر فراتــر از تــوان اقتصــاد 

کــرده اســت. 
گــزارش شــده اســت.  گرهــای پولــی طــی ســال هــای اخیــر در جــدول 2  آمــار نما
رشــد 30 درصــدی نقدینگــی در ســال 1394 از رشــد 17.1 درصــدی پایــه پولــی 
و 11.0 درصــدی ضریــب فزاینــده نقدینگــی متاثــر شــده اســت. همچنیــن پیــش 
بینــی مــی شــود رشــد نقدینگــی در ســال 1395 بــه میــزان 24.7 درصــد و رشــد 
پایــه پولــی بــه میــزان 17.8 درصــد باشــد. هرچنــد مرکــز پژوهــش هــای مجلــس 
ــا 1250  ــن 1200 ت ــال 1395 بی کل س ــرای  ــی را ب ــزان نقدینگ ــامی می ــورای اس ش
کــرد 7 ، امــا عملکــرد تــا بهمــن مــاه، فراتــر رفتــن  هــزار میلیــارد تومــان پیــش بینــی 

از ایــن میــزان را نشــان مــی دهــد. 
کســری  رشــد پایــه پولــی و حجــم نقدینگــی عمــًا تحــت تاثیــر تأمیــن مالــی 

1-4-8- حجم پول و نقدینگی

کان  اقتصــاد  چشــم اندازها  گــزارش     -7
)1395( سیاســت ها  و  چالش هــا  ایــران؛ 
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کاهــش قیمــت  بودجــه دولــت قــرار دارد. بــه ویــژه اینکــه در ســال-های اخیــر، 
نقــت و بــه تبــع آن درآمدهــای نفتــی باعــث شــده اســت وابســتگی بودجــه بــه 

ــد.   ــی نظــام بانکــی افزایــش یاب ــع پول مناب
کشور: هزار میلیارد ریال/درصد گرهای پولی  جدول 2 نما

 
گرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران ماخذ: نما

گذشــته بــه  ــر اســاس تعمیــم رشــدهای اســفند نســبت بــه بهمــن در ســال  * اطاعــات ســال 1395، ب
ارقــام بهمــن در ســال 1395 بــه دســت آمــده اســت.

در مجمــوع متوســط رشــد ســاالنه نقدینگــی در دولــت دهــم 25.1 درصــد بــوده 
کــه در دولــت یازدهــم بــه 29 درصــد رســیده اســت و لــذا رشــد نقدینگــی شــتاب 
گرفتــه اســت. همچنیــن متوســط رشــد ســاالنه رشــد پایــه پولــی در دولــت دهــم 
کــه نشــان از  کــه در دولــت یازدهــم بــه 16.3 درصــد رســیده  15.9 درصــد بــوده 
ــش  کاه ــب  ــه موج ــز ب ــده نی ــب فزاین ــی دارد. ضری ــه پول ــد پای ــن رش ــتاب رفت ش
ــه بــاالی 7 درصــد در  خ ذخیــره قانونــی از 17 درصــد بــه حــدود 11 درصــد، ب نــر

ســال 1395 رســیده اســت. 

کان اســت. در رابطــه بــا تحلیــل  کلیــدی اقتصــاد  خ تــورم یکــی از اهــداف  نــر
خ تــورم چنــد نکتــه حائــز اهمیــت اســت. یکــی از آنهــا ابعــاد علمــی موضــوع  نــر
خ تــورم در بعــد نظــری توســعه  تــورم اســت. شناســایی علــل و عوامــل موثــر بــر نــر
ــل و  ــوص عل ــبی در خص ــای نس ــاف نظره ــه اخت ــم اینک ــی رغ ــت. عل ــه اس یافت
کیفــی وجــود دارد امــا از بعــد تجربــی یعنــی دســتیابی  کمــی و  عوامــل از بعــد 
خ تــورِم زیــر 5 درصــد در دنیــا یــک مســئله حــل شــده اســت. بــه تعبیــری،  بــه نــر
کشــورها  کــه  خ تــورم؛ دانــش بشــر بــه حــدی رســیده اســت  کنتــرل نــر در مــورد 
کارآمــد و موثــر؛ توانســته انــد  بــا اعمــال یکســری سیاســتگذاری هــای صحیــح، 
کشــورهای جهــان نیــز مهــر تاییــدی  کننــد. عملکــرد  خ تــورم را حــل  مشــکل نــر
بــر ایــن مســئله اســت. طبــق آمارهــای منتشــر شــده در منابــع آمــاری بیــن 
خ تــورم تــک رقمــی  کشــور جهــان بــه نــر المللــی در ســال 2015 بالــغ بــر 209 
کشــور  خ تــورم منفــی، 77  کشــور نــر کــرده انــد و از میــان آن هــا 39  دســت پیــدا 
خ تــورم زیــر 3 درصــد و در نهایــت  کشــور نــر خ تــورم زیــر یــک درصــد، 137  نــر
خ تــورم  کــرده انــد. بــه تعبیــری نــر خ تــورم زیــر 5 درصــد را تجربــه  کشــور نــر  173
ــه رشــد فعالیــت  ــرای دســتیابی ب در حــول و حــوش ســطح 2 درصــد در دنیــا ب
ــا ایــن  ــران ب ــه ای ک ــل قبــول تعریــف شــده اســت  هــای اقتصــادی را آســتانه قاب

ــاداری دارد.  ــه معن خ فاصل ــر ن
خ تــورم آســتانه ای پایــدار، بایســتی عوامــل موثــر  در بررســی دســتیابی بــه نــر
کــه  کننــده  گیــرد. شــاخص قیمــت مصــرف  بــر آن مــورد بررســی و مطالعــه قــرار 
کنــش بازارهــای  کنــش و وا ــورم اســت، از تعامــل و  خ ت ــر تغییــرات آن نشــانگر ن
گیــرد. بازارهــای مالــی  کاال و خدمــات شــکل مــی  کل  کار و بــازار  مالــی، بــازار 

1-4-9- نرخ تورم

1395* 1394 1393 1392 1391 1390 1389 گرها نما

1807.3 1533.6 1311.5 1184.9 975.8 7645.7 6863.9 میزان پایه پولی

17.8 16.9 10.7 21.4 27.6 11.4 13.7 رشد

12685.1 10172.8 7823.8 6395.5 4606.9 3542.5 2948.9 میزان نقدینگی

24.7 30.0 22.3 38.8 30.0 20.1 25.2 رشد
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کاالهــای  خــود شــامل انواعــی از جملــه بــازار ســرمایه، اعتبــارات، ارز، بیمــه، 
از  بانکــی  خ ســود  نــر اعتبــارات  اســت. در حــوزه  آتــی  بازارهــای  و  اســتاندارد 
کانــال  خ ارز از دو  خ تــورم مــی شــود. نــر طریــق هزینــه تولیــد منجــر بــه تغییــر نــر
کاالهــا و خدمــات نهایــی  بــر ســطح عمومــی قیمــت تاثیــر دارد. یکــی از طریــق 
خ ارز،  ــا تغییــر نــر کشــور وارد مــی شــود و ب ج  کــه از طریــق واردات از خــار اســت 
کاالهــا و خدمــات نهایــی بــر ســطح  آثــار خــود را از طریــق تغییــر در ســطح قیمــت 
خ ارز  ــر کــه ن ــال دیگــر ایــن اســت  کان گــذارد.  کشــور مــی  عمومــی قیمــت هــا در 
کاالهــای وارداتــی بــر ســطح عمومــی قیمــت هــا تاثیــر  نیــز از طریــق هزینــه تولیــد 
ــای ســرمایه ای و واســطه ای  کااله ــد  ــی از طریــق هزینــه تولی ــذارد. یعن گ ــی  م
ــی  ــول و نقدینگ ــم پ ــد. حج ــی ده ــان م ــده نش ــام ش ــت تم ــر قیم ــود را ب ــار خ آث
ــازار  کاالهــا و خدمــات در ایــن ب کل  ــازار از طریــق تغییــر در تقاضــای  کشــور در ب
ــازار  ــازار عوامــل تولیــد از جملــه ب ــر ســطح عمومــی قیمــت هــا تاثیــر دارد. در ب ب
کار، دســتمزد  کار از تعامــل نیروهــای تقاضــا و عرضــه نیــروی انســانی در بــازار 
کــه آن هــم در ایــران چــون مبتنــی برعرضــه و تقاضــا نیســت، از  کنــد  تعییــن مــی 
کــه دولــت در تعییــن دســتمزدها از جملــه تعییــن ســطح  طریــق سیاســتگذاری 
حداقــل دســتمزدها، در بخــش هــای تولیــدی اعمــال می کنــد، مشــخص مــی 
کارکنــان و  شــود. در بخــش دولتــی نیــز از طریــق میــزان افزایــش در حقــوق 

ــذارد.  ــر ســطح عمومــی قیمــت هــا  می گ ــر خــود را ب بازنشســتگان، تاثی
و ســطح دســتمزدها در واحدهــای  ارز  خ  نــر خ ســود،  نــر اســت  ذکــر  شــایان 
کاهــش هزینــه تولیــد و  تولیــدی در ســمت عرضــه اقتصــاد منجــر بــه افزایــش یــا 
کل  بــه تبــع آن تاثیــر در ســطح عمومــی قیمــت هــا می شــود. در ســمت تقاضــای 
کــه از طریــق افزایــش درآمــد در اشــکال مختلــف  اقتصــاد نیــز درآمــد مــردم اســت 
گــذارد و بــه تبــع آن ســطح عمومــی قیمــت  کل اقتصــاد تاثیــر مــی  بــر تقاضــای 
کــه از روش درآمــد محاســبه  هــا  تغییــر مــی یابــد. مــی تــوان اجــزای درآمــد ملــی 
کــه  گرفــت. همچنیــن حجــم پایــه پولــی و حجــم نقدینگــی  مــی شــود را در نظــر 
دولــت در قالــب حقــوق و دســتمزد بــه بــه اشــکال مختلــف دیگــر بــه جامعــه 
بــه تبــع آن  کاهــش درآمــد در جامعــه و  کنــد، باعــث افزایــش و  تزریــق مــی 
باعــث تغییــر تقاضــا مــی شــود و در نهایــت بــر ســطح عمومــی قیمــت هــا  تاثیــر 
کاالهــا و  دارد. حجــم نقدینگــی نیــز تاثیــر خــود از ســمت تولیــد بــر میــزان عرضــه 
گــذارد. ایــن تحلیلــی  خدمــات و طبعــًا بــر ســطح عمومــی قیمــت هــا باقــی مــی 
خ  کــه در یــک اقتصــاد بســته ر کــه ارائــه شــد، عمدتــًا ســازوکار تاثیرگــذاری اســت 
مــی دهــد. عــاوه بــر ایــن بخــش خارجــی اقتصــاد نیــز بایــد بــه آن اضافــه شــود و 
گیــرد. بخــش خارجــی بــرای بــا محوریــت صــادرات و  مــورد بررســی و تحلیــل قــرار 
کــه در ایــن راســتا عــاوه بــر  گــذارد  کاالهــا و خدمــات، تاثیــر خــود را مــی  واردات 
کاالهــا و  کــه از طریــق واردات  خ تــورم وارداتــی اســت  کــه بحــث شــد، نــر بــازار ارز 

گــذارد.  خدمــات نهایــی تاثیــر خــود را بــر ســطح عمومــی قیمــت هــا  مــی 
بنابرایــن انــواع مختلــف بازارهــای اقتصــادی وجــود دارد؛ بازارهــای اقتصــادی 
کل تاثیــر خــود را بــر ســطح عمومــی قیمــت  کــه از طریــق عرضــه و تقاضــای  کان 
کشــور تعییــن  یــک  را در  تــورم  خ  نــر خ رشــد تغییــرات  نــر گذارنــد و  هــا  مــی 
خ تــورم وارداتــی و رشــد  خ ارز، نــر کنــد. در مجمــوع حجــم نقدینگــی، نــر مــی 
کــه بــر ســطح عمومــی قیمــت هــا  در  کلیــدی هســتند  اقتصــادی؛ چهــار عامــل 

گذارنــد.  کشــور تاثیــر مــی 
کنــون سیاســت هــای ضــد تورمــی در ایــران در ســال هــای اخیــر بررســی مــی  ا
ــب  ــی، ضری ــه پول ــورم، حجــم پای خ ت ــر ــر ن ــر ب کلیــدی موث شــود. یکــی از عوامــل 
گرهــای بانــک  کشــور اســت. مطابــق آمــار نما فزاینــده و حجــم نقدینگــی در 
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کشــور در ســال هــای  خ هــای رشــد پایــه پولــی و نقدینگــی  مرکــزی ایــران، نــر
ــه  ــی ب ــه پول خ رشــد پای ــر کمتریــن ن ــوده اســت )جــدول 2( و  ــاال ب اخیــر بســیار ب
مــرز 18  بــه  بــا 10.7درصــد اختصــاص داشــته و در ســال 1395  ســال 1393 
خ هــای بــاالی رشــد پایــه پولــی و  درصــد نزدیــک شــده اســت. بــا ایــن وجــود، نــر
کــه نــه تنهــا سیاســت هــای پولــِی ضــد تورمــی اتخــاذ  نقدینگــی مویــد ایــن اســت 
نشــده بلکــه ایــن سیاســت هــا، تورمــی بــوده اســت. بــه ایــن ترتیــب، در حالــت 
کــرد؛ نخســت اینکــه  خوش بینانــه در ایــن رابطــه مــی تــوان دو نــوع تحلیــل ارائــه 
ــوده و دولــت سیاســت  کــم ب کشــور حا ــر اقتصــاد  ــود ب طــی ســال هــای اخیــر رک
کاال و خدمــات نهایی،  کــه بــا افزایــش تقاضا بــرای  کــرده  پولــی انبســاطی اتخــاذ 
کنــد و دوم از طریــق تأمیــن نقدینگــی  کمبــود تقاضــا را مدیریــت  رکــود ناشــی از 
بــرای تولیدکننــدگان، ســمت عرضــه رشــد یابــد. چنیــن امــری از یــک طــرف مــی 
ج شــدن اقتصــاد از رکــود تاثیــر بگــذارد و از طــرف دیگــر نیــز باعــث  توانــد بــر خــار
افزایــش ســطح عمومــی قیمــت هــا شــود. در نهایــت امــر، آن چــه مشــاهده 
از  اســت.  اقتصــاد  از  مختلفــی  بخش هــای  در  رکــود  باقی مانــدن  می شــود، 
کــم اســت، اثــر سیاســت های دولــت در  کشــور حا کــه رکــود بــر اقتصــاد  آنجایــی 
خ تــورم بــه میــزان زیــادی خــود را نشــان نــداده اســت و آثــار  کان بــر نــر ســطح 
ج  کــرد. از طرفــی هــم ایــن سیاســت ها در خــار خــود را در آینــده ظاهــر خواهــد 

کــردن اقتصــاد از رکــود نیــز نقشــی نداشــته اســت. 
خ ســود یکــی دیگــر از سیاســت هــای  کاهــش نــر سیاســت افزایــش و ســپس 
گــذار  خ تــورم تاثیــر  کــه مــی توانــد بــر نــر دولــت در ســال هــای اخیــر بــوده اســت 
کاهــش آن  خ در مقایســه بــا میــزان  باشــد. در عمــل، میــزان افزایــش ایــن نــر
بیشــتر بــوده اســت. لــذا، در مجمــوع ایــن سیاســت هــم ماهیتــٌا ضدتورمــی 

نبــوده و علی القاعــده بایــد بــه رشــد تــورم بیانجامــد. 
کــه  اســت  هــا  سیاســت  ایــن  از  دیگــری  نمونــه  ارز  خ  نــر مدیریــت  سیاســت 
کــه  خ تــورم تاثیرگــذار اســت. همانگونــه  نوســانات و همچنیــن افزایــش آن بــر نــر
کــه  در بخــش قبلــی بحــث و بررســی شــد، مدیریــت ایــن بــازار بنحــوی بــوده 
خ ارز، بــه عنــوان یــک عامــل مهــم  بــا آثــار تورمــی همــراه بــوده اســت. ثبــات نــر
خ تــورم، حتــی از طریــق تاثیرگــذاری در انتظــارات جامعــه، نیــز  در مدیریــت نــر
کــه  باعــث ثابــت مانــدن ســطح عمومــی قیمــت هــا مــی شــود.  امــا از آنجایــی 
گرفتــه  کاهشــی نداشــته بلکــه رونــد افزایشــی نیــز به خــود  خ ارز نــه تنهــا رونــد  نــر
کاهــش  خ ارز باعــث  کاهــش نــر کــه  کــرد  اســت، لــذا، حتمــًا نمی تــوان ادعــا 
ســطح عمومــی قیمت هــا در ســال هــای اخیــر شــده اســت. نکتــه مهــم تــر دیگــر 
کــه اثــرات آن از طریــق  خ ارز رســمی اســت  در ایــن زمینــه، افزایــش تدریجــی نــر
افزایــش هزینــه تولیــد بــر ســطح عمومــی قیمــت هــا نمایــان مــی شــود. شــایان 
خ  ذکــر اســت برخــی مطالعــات تاییــد می کنــد در ایــران رابطــه دو طرفــه بیــن نــر
ارز و ســطح عمومــی قیمــت هــا وجــود دارد. امــا در شــرایط غیرعــادی اقتصــادی 

کارکــرد نــدارد.    یعنــی شــرایط رکــود هماننــد شــرایط فعلــی، ایــن رابطــه 
گفــت در مجمــوع بــه ایــن علــت  خ تــورم وارداتــی هــم بایــد  در خصــوص نــر
ــه  ک ــی  ــا عامل ــت، تنه ــی اس ــورم داخل خ ت ــر ــر از ن ــن ت ــی پایی ــورم جهان خ ت ــر ــه ن ک
خ تــورم  خ تــورم داخلــی را توضیــح دهــد، نــر کاهــش نــر ممکــن اســت بخشــی از 
کاالهــای  کــه آمارهــای رســمی شــاخص قیمــت  وارداتــی اســت. امــا از آنجایــی 
کــه منتشــر نمی شــود، آمــار روزآمــدی در این خصــوص  وارداتــی مدتــی اســت 
کــه  گرچــه رشــد آن )ریالــی( در ســال های 93 و 92  بــرای تحلیــل وجــود نــدارد، ا

ــوده اســت.  منتشــر شــده بیــش از 50 درصــد ب
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رشــد  و  تولیــد  افزایــش  تــورم،  خ  نــر کاهــش  عوامــل  از  یکــی  دیگــر،  ســوی  از 
کــه  خ رشــد اقتصــادی یکــی از مولفــه هایــی اســت  اقتصــادی اســت. یعنــی نــر
کاالهــا و خدمــات در جامعــه نیــز افزایــش  گــر بــا افزایــش مواجــه شــود، حجــم  ا
گیــرد.  کنــد. ایــن افزایــش ممکــن اســت از طریــق واردات هــم صــورت  پیــدا مــی 
ــه واردات  کاالهــا و خدمــات در اقتصــاد شــامل تولیــد باضاف کل عرضــه  یعنــی 
خ رشــد  و منهــای صــادرات اســت. بــا ثابــت بــودن ســایر شــرایط، افزایــش نــر
کاهــش  کاهــش ســطح عمومــی قیمــت هــا و بــه تبــع آن باعــث  اقتصــادی باعــث 
خ  کــه طــی ســال هــای اخیــر بجــز ســال 1393 نــر خ تــورم مــی شــود. از آنجایــی  نــر
خ تــورم نیــز نمــی توانــد از ناحیــه  کاهــش نــر کشــور منفــی بــوده،  رشــد اقتصــادی 

تولیــد و رشــد اقتصــادی باشــد. 
بســیار  تقاضــا  طــرف  تــورم  امــا  یافتــه،  کاهــش  رکــود  ناحیــه  از  تــورم  گرچــه  ا
کاهــش رشــد تــورم را نیــز  کــه مــردم،  باالســت؛ و شــاید بــه همیــن دلیــل اســت 
یــک عامــل  افزایــش نقدینگــی  احســاس نمی کننــد. در ادبیــات اقتصــادی، 
مهــم تــورم محســوب می شــود، و بــا توجــه بــه افزایــش شــدید نقدینگــی در 
طــول چنــد ســال اخیــر، فقــط بــه دلیــل وجــود رکــود، هنــوز آثــار تورمــی آن 
کــه در طــول ماههــای اخیــر،  بــه همیــن دلیــل اســت  ظاهــر نشــده اســت. 
کــرده و نشــان دهنــده آثــار تورمــی  تــورم نقطــه بــه نقطــه شــروع بــه بــاال رفتــن 
خ تــورم  کــه نــر کــه بــه تدریــج ظاهــر خواهنــد شــد. همچنیــن، در حالــی  اســت 
کل توســط بانــک مرکــزی 9 درصــد اعــام شــده، تــورم نقطــه بــه نقطــه اســفند 
95  نســبت بــه اســفند 94 توســط همیــن بانــک 12 درصــد، رشــد قیمــت مــواد 
کی و آشــامیدنی در اســفند 95 نســبت به اســفند 1394، 18 درصد و رشــد  خورا
هزینه هــای بهداشــت و درمــان، 17 درصــد محاســبه شــده اســت. می تــوان 
کنتــرل شــده و  گــر تــورم طــی دولــت یازدهــم  کــه ا کــرد  ح  ایــن پرســش را نیــز مطــر
کاهــش یافتــه چــرا هزینــۀ ادارۀ دولــت در ایــن فاصلــه  بــرای مــردم، رشــد هزینــه 

ــده اســت؟ ــر ش 2.5 براب
کشــور در ســال هــای اخیــر نظیــر افزایــش  بنابرایــن سیاســت هــای اقتصــادکان 
خ ســود  خ ارز و افزایــش نر ج دولــت، افزایــش نــر حجــم پایــه پولــی، افزایــش مخــار
کــه  خ رشــد اقتصــادی نیــز  بانکــی؛ همگــی تــورم زا بــوده اســت. عــاوه بــر آنهــا، نــر
ــته  ــی داش کاهش ــد  ــم رون ــود ه ــی ش ــان م ــا در آن نمای ــت ه ــی سیاس ــار تمام آث
خ  کاهــش نــر کشــور در ســال هــای اخیــر  کــه  اســت. ایــن در شــرایطی اســت 
کاهــش عمدتــًا ناشــی از باتکلیفــی  کــرده اســت. بنابرایــن، ایــن  تــورم را تجربــه 
کــه  و انتظــار مــردم و فعــاالن اقتصــادی و مهمتــر از آن ناشــی از رکــودی اســت 
کــم شــده اســت و در حقیقــت رشــد نقدینگــی و ســایر عوامــل بــه  کشــور حا ــر  ب

کــه ثبــات اقتصــادی را تهدیــد می کنــد. شــکل یــک اژدهــای خفتــه درآمــده 

کــه بیانگــر فاصلــه طبقاتــی اســت و از  گــزارش مرکــز آمــار، ضریــب جینــی  بنــا بــه 
کاهــش بــوده و در ســال 91 بــه 0.365 رســیده  ســال 1385 بــه طــور مــداوم رو بــه 
کــه بــه  کــرده و امــروز بالــغ بــر 0.4 اســت  بــود، از ســال 92 شــروع بــه افزایــش 

مفهــوم ازدیــاد فاصلــه طبقاتــی اســت. 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــری اجتماع ــنجش نابراب ــرای س ــه ب ک ــری  ــاخص دیگ ش
کــه از ضــرب درآمــد ســرانه در )ضریب  گیــرد، شــاخص رفــاه اجتماعــی اســت  مــی 
کــه  کشــور نشــان می دهــد  جینــی-1( بــه دســت مــی آیــد. بررســی آمــار رســمی 

1-4-10- نابرابری
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گرچــه در دوره ده ســاله قبلــی، شــاخص رفــاه اجتماعــی ســال ۱۳۹۱ بــه خاطــر  ا
بهبــود  محسوســی  طــور  بــه  جینــی  ضریــب  کاهــش  و  ســرانه  درآمــد  بهبــود 
کاهــش مقــدار شــاخص رفــاه  یافته اســت،  اّمــا در دوره ۱۳۹۱ تــا ۱۳۹۴، شــاهد 
اجتماعــی هســتیم. زیــرا از یــک طــرف توزیــع درآمــد بدتــر شده اســت )افزایــش 

کاهــش یافته اســت. ضریــب جینــی( و از طــرف دیگــر درآمــد ســرانه 

نمودار 2 روند تغییرات ضریب جینی 1383-1394 

*منبع: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی

کــه  کســب وکارهــا اســت  نظــام بانکــی در ایــران، منبــع اصلــی تأمیــن مالــی 
در ادبیــات موضــوع از آن بــه عنــوان ســاختار ســنتی تأمیــن مالــی نــام بــرده 
مــی شــود. عــاوه بــر آن، ســاختار نظــام بانکــی دولتــی اســت و فضــای رقابتــی 
کــم نیســت. مهمتــر اینکــه تجربــه دنیــا نشــان مــی دهــد در  چندانــی بــر آن حا
عصــر اقتصــاد دانــش بنیــان، ســاختارها و نظــام هــای تأمیــن مالــی ســنتی 
کارکــرد موثــری در فرآینــد توســعه اقتصــادی ندارنــد. لــذا رویکردهــای نویــن 
مالــی مــورد نیــاز اســت تــا نهادهــای تأمیــن مالــی وظایفــی فراتــر از تأمیــن مالــِی 
صــرف را بــه عهــده بگیرنــد. ایجــاد نهادهــا و ابزارهــای نویــن تأمیــن مالــی مــی 
کســب وکارهــای دانــش بنیــان و  توانــد در مدیریــت، نــوآوری و امــور نظارتــی 
ــر از تأمیــن مالــی ایفــای نقــش نمایــد.  انتخــاب نیــروی انســانی مدیریتــی؛ فرات
کلیــدی تاثیرگذار  خ ســود در چنــد ســال اخیــر یکــی از عوامــل  تغییــرات شــدید نــر
کــه دولــت هزینــه هــای مختلفــی را در  گــذاری بــوده اســت. در حالــی  بــر ســرمایه 
کــرده اســت، بــاال بــودن  کســب وکارهــا تحمیــل  گذشــته بــر تولیــد و  ســال هــای 
ــپرده  ــک را در س ــدون ریس ــی ب ــورم، بازده خ ت ــر ــش ن کاه ــود  ــا وج ــود ب خ س ــر ن
گــذاری هــای بانکــی افزایــش داده اســت و از طــرف دیگــری افزایــش هزینــه 
کاهــش  گــذاری را  تولیــد و هزینــه مبادلــه ناشــی از تحریــم، بازدهــی ســرمایه 
گــذاری غیرواقــع  داده اســت. در ایــن شــرایط انتظــار افزایــش رشــد ســرمایه 
گــذاری و تولیــد،  بینانــه تلقــی مــی شــود و منابــع بجــای تخصیــص در ســرمایه 

کنــد. بــه ســمت فعالیــت هــای ســفته بــازی حرکــت مــی 
کاهنــده تــورم نقطــه بــه نقطــه از خردادمــاه 1392 انتظــار بــر  بــا شــروع رونــد 
کاهــش یابــد. بــر  خ ســود علــی الحســاب ســپرده های بانکــی نیــز  ایــن بــود نــر
خ ســود ســپرده های یك ســاله و  خ هــای مذکــور بــه ویــژه نــر خــاف انتظــارات، نر
کمتــر از آن در یــك ســال اول فعالیــت دولــت یازدهــم بــه نحــو ملموســی افزایــش 

1-4-11- نظام بانکی، بدهی ها و نرخ سود
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خ  کاهــش نــر یافــت. علی رغــم توســل بانــك مرکــزی بــه ابزارهــای تنبیهــی جهــت 
خ هــای ســود برخــی بانــك هــا  ســود ســپرده های بانکــی در ســال های اخیــر، نر

ــد. ــاه 1392 می باش ــش از خردادم ــای پی خ ه ــر از نر ــان باالت همچن
گــزارش بانــک مرکــزی، بدهــی دولــت و  کــه طبــق  ــی  کلــی، در حال امــا از منظــر 
شــرکت های دولتــی در پایــان ســال 91 )در اوج تحریــم( بــه مجموعــه سیســتم 
بانکــی 91 هــزار میلیــارد تومــان بــوده، در پایــان بهمــن 95 ایــن بدهــی از 210هــزار 
گذشــته اســت؛ بدهــی خــود دولــت )بــدون شــرکت های دولتی(  میلیــارد تومــان 
نیــز از 69.9 هــزار میلیــارد تومــان در پایــان ســال 91 بــه 179.8 هــزار میلیــارد 
ــات  ــراه اقدام ــه هم ــت ب ــن وضعی ــًا ای ــت. طبع ــده اس ــغ ش ــان در آذر 95 بال توم
دولــت در انتشــار اوراق بدهــی و برداشــت خــاف قانــون از صنــدوق توســعه 
کشــور می شــود.  ملــی و ذخایــر بانــک مرکــزی باعــث تضعیــف مقاومــت اقتصــاد 
عــاوه بــر ایــن، بانکهــا بــا انبــوه مطالبــات معــوق و چکهــای برگشــتی )کــه دو 
گزارش هــای رســمی حــذف شــده( مواجــه هســتند  ســال اســت مقــدار آنهــا از 
و بدهــی بانکهــا بــه بانــک مرکــزی از 49 هــزار میلیــارد تومــان در پایــان 91 بــه 
بیــش از 109 هــزار میلیــارد تومــان در دی مــاه 95 افزایــش یافتــه اســت. بــا توجــه 
کشــور، ایــن ســتون فقــرات  بــه مشــکات موجــود  در مدیریــت سیســتم بانکــی 

کشــور بــه مرزهــای بحــران نزدیــک شــده اســت.  اقتصــاد 

قابــل  کلیــدی  چالش هــای  بســیار،  موفقیت هــای  بــه  دســتیابی  علی رغــم 
کــه مهم تریــن آنهــا بــا محوریــت شــاخص های  کشــور اســت  توجهــی پیــش روی 

از:  اقتصادی-اجتماعــی عبارتنــد 
رشد درآمد سرانه پایین و پرنوسان؛  •

کار پایین؛  خ مشارکت نیروی  خ بیکاری باال همراه با نر نر  •
کارآمد از ظرفیت ها؛ بهره وری پایین؛ بهره برداری نا  •

•  توزیع نامتعادل درآمدها و فرصت ها؛ 
خ تورم نسبتًا باال و پرنوسان؛  نر  •

به کارگیری دانش، فناوری و نوآوری پایین؛   •
کشور؛  پایین بودن توان رقابتی   •

نفــت و جایــگاه ضعیــف و  بــه  تولیــد و تجــارت  وابســتگی ســاختار   •
بیــن  المللــی. اقتصــاد  در  کشــور  حاشــیه ای 

گرهای کالن 1-5- مهم ترین چالش های ایران از منظر نما

الزم اســت بــرای یــک برنامــه ریــزی جامــع، اهــداف باالدســتی نیــز مدنظــر 
باشــد. اهــداف و وضــع مطلــوب اقتصــاد ایــران در اســناد باالدســتی تبییــن 
اســامی  جمهــوری  اساســی  قانــون  شــامل  باالدســتی  اســناد  اســت.  شــده 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــی اباغ کل ــت های  ــداز و سیاس ــم ان ــند چش ــران، س ای

اســت.

1-6- اهداف و وضع مطلوب در اسناد باالدستی
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اصل در تحکیم بنیان های اقتصادی، رفع نیاز انسان است.	 
دستیابی به عدالت و ایجاد امکانات عادالنه برای همه  و عدم تبعیض	 
کارآیی بهتر در راه وصول به هدف	 
کار برای همه	  کردن امکان اشتغال به  فراهم 
کار بــرای همــه 	  عدالــت: تأمیــن امکانــات  مســاوی و متناســب و ایجــاد 

افــراد و رفــع نیازهــای  ضــروری 
بــرای همــه ، در تمــام  	  ایجــاد امکانــات عادالنــه  نــاروا و  رفــع تبعیضــات 

معنــوی  و  مــادی  زمینه هــای 
در 	  محرومیــت  نــوع  هــر  ســاختن  برطــرف  و  فقــر  رفــع  و  رفــاه  ایجــاد 

تعمیــم و  بهداشــت  و  کار  و  مســکن  و  تغذیــه  زمینه هــای 
بیــکاری ، 	  بازنشســتگی ،  از نظــر  تأمیــن اجتماعــی  از  بیمــه:  برخــورداری 

کارافتادگــی ، بی سرپرســتی ، در راه  ماندگــی ، حــوادث  و ســوانح و  پیــری ، از 
نیــاز بــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی و مراقبــت هــای پزشــکی به صــورت 
ــن  ــق قوانی ــت طب ــف اس ــت مکّل ــی . دول ــت همگان ــی اس ــره حق ــه و غی بیم
از محــل درآمدهــای عمومــی و درآمدهــای حاصــل از مشــارکت مــردم ، 
کشــور تأمیــن  خدمــات و حمایتهــای مالی فــوق را بــرای یک یــک افــراد 

کنــد.
کــه خــود 	  نهادســازی و قانونگــذاری: ایجــاد نهادهــا و بنیادهــای سیاســی 

پایــه تشــکیل جامعــه اســت. 
ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیات غیرضرور	 
کــه مبیــن  ضابطه هــای مدیریــت اجتماعــی اســت بــر مــدار 	  قانونگــذاری 

قــرآن و ســنت 
انحصــار 	  و  اجتماعــی  و  فکــری  اســتبداد  نفی هرگونــه  انحصــار:  عــدم 

اقتصــادی
ــاد 	  ــر اقتص ــه ب ــادی بیگان ــلطه اقتص ــری از س ــادی: جلوگی ــتقال اقتص اس

کــه  صنعتــی  و  دامــی  کشــاورزی ،  تولیــدات  افزایــش  بــر  کیــد  تأ و  کشــور 
کشــور را بــه مرحلــه خودکفایــی برســاند  کنــد و  نیازهای عمومــی را تأمیــن 

و ازوابســتگی برهانــد. 
کشــاورزی و امــور نظامــی 	  ــوم و فنــون صنعــت و  تأمیــن خودکفایــی در عل

و ماننــد اینهــا
شکوفایی اســتعدادها، خاقیــت، نــوآوری و دانــش: تقویت روح بررســی 	 

و تتبــع و ابتــکار در تمــام زمینه هــای علمــی ، فنــی ، فرهنگــی و اســامی از 
کــز تحقیــق و تشــویق  محققــان. طریــق تاســیس مرا

رشــد دادن انســان در حرکــت بــه ســوی  نظام الهــی اســت )و الــی اهلل مصیر( 	 
گونگــی  تــا زمینــه بــروز و شــکوفایی  اســتعدادها بــه منظــور تجلــی ابعــاد خدا

انســان فراهــم آیــد )تخلقوا باخــاق اهلل(.
ــرای  	  ــه نســبت احتیــاج ب ــراد ماهــر ب ــوم و فنــون و تربیــت اف اســتفاده از عل

ــور کش ــاد  ــرفت اقتص ــعه و پیش توس
ضــرورت هــای توجــه بــه تحقیــق و توســعه؛ ابتــکار، خاقیــت، نــوآوری و 	 

مهــارت و دانــش، فنــاوری و نــوآوری 
ایجــاد محیــط مســاعد بــرای رشــد فضایــل اخاقــی بــر اســاس ایمــان و تقــوا 	 

کلیــه مظاهــر فســاد و تباهــی  و مبــارزه بــا 

1-6-1- قانون اساسی
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سرنوشــت 	  تعییــن  در  مــردم  عامــه  مشــارکت  مــردم:  عمــوم  مشــارکت 
خویــش فرهنگــی  و  اقتصــادی  ،اجتماعــی  سیاســی ، 

گســترده تمامــی عناصــر اجتمــاع در رونــد تحــول جامعــه 	  مشــارکت فعــال و 
بــرای  سرنوشت ســاز  و  سیاســی  تصمیم گیریهــای  تمــام  مراحــل  در   ...
همــه افــراد اجتمــاع فراهــم می ســازد تــا در مســیر تکامــل انســان هــر فــردی 

ــردد. گ خوددســت اندرکار و مســوول رشــد و ارتقــاء و رهبــری 
آمــوزش: آمــوزش و پــرورش و تربیــت بدنــی رایــگان بــرای همــه ، در تمــام  	 

ســطوح و تســهیل و تعمیــم آمــوزش عالــی
دولــت موظــف اســت وســایل آمــوزش و پــروش رایــگان رابــرای همــه ملــت 	 

تــا پایــان دوره متوســطه فراهــم ســازد و وســایل  تحصیــات عالــی را تــا 
ــگان  گســترش دهــد.  ــه طــور رای کشــور ب ســرحد خودکفایــی 

گون 	  گونا اشــتغال: دولــت موظــف اســت بــا رعایــت نیاز جامعــه به مشــاغل 
کار و شــرایط مســاوی را بــرای احــراز  بــرای  همــه افــراد امــکان اشــتغال بــه 

مشــاغل ایجــاد نمایــد. 
کار بــرای همــه بــه منظــور رســیدن به اشــتغال 	  تأمیــن شــرایط و امکانــات 

ــد  ــادر به کارن ــه ق ک کســانی  ــار همــه  کار در اختی ــراردادن وســایل  کامــل و ق
کار ندارنــد، در شــکل تعاونــی ، از راه وام بــدون بهــره  یــا هــر راه  ولــی وســایل 
کــه نــه بــه تمرکــز و تــداول ثــروت در دســت افــراد وگروههــای  مشــروع دیگــر 
کارفرمــای  بــزرگ مطلــق  خــاص منتهــی شــود و نــه دولــت را بــه صــورت یــک 

درآورد.
معیــن 	  کاری  بــه  افــراد  اجبــار  عــدم  و  شــغل  انتخــاب  آزادی  رعایــت 

دیگــری کار  از  بهره کشــی  از  وجلوگیــری 
ــا نیــاز، حــق 	  امکانــات و تســهیات زندگــی: داشــتن مســکن متناســب ب

ــا رعایــت اولویــت  هــر فــرد و خانواده ایرانــی اســت ، دولــت موظــف اســت ب
زمینــه  کارگــران  و  روستانشــینان  بخصــوص  که نیازمندترنــد  آنهــا  بــرای 

ــد. کن ــم  ــل  را فراه ــن اص ــرای ای اج
بهداشــت ، 	  ک ،  پوشــا ک ،  خــورا مســکن ،  اساســی :  نیازهــای  تأمیــن 

ــرای  ــواده  ب ــرای تشــکیل خان درمــان ، آمــوزش و پــرورش و امکانــات الزم ب
همــه

کلیــدی ســند چشــم انــداز در حــوزه هــای اقتصــادی بــه تفکیــک عوامــل  نــکات 
گیــری و ســنجش پیشــرفت عبارتنــد از: پیشــرفت، آثــار پیشــرفت و انــدازه 

عوامــل پیشــرفت: برخــوردار از دانــش پیشــرفته، توانــا در تولیــد علــم و 	 
فنــاوری، متکــی بــر ســهم برتــر منابــع انســانی و ســرمایه اجتماعــی و تولیــد 

ملــی
تأمیــن 	  غذایــی،  امنیــت  رفــاه،  ســامت،  از  برخــوردار  پیشــرفت:  آثــار 

اجتماعــی، فرصــت هــای برابــر، توزیــع متناســب درآمــد، نهــاد مســتحکم 
خانــواده، بــه دور از فقــر، فســاد، تبعیــض و بهــره منــد از محیــط زیســت 

مطلــوب.
گیــری و ســنجش پیشــرفت: دســت یافتــه بــه جایــگاه 	  گرهــای انــدازه  نما

آســیای جنــوب  و  فنــاوری در ســطح منطقــه  و  اقتصــادی، علمــی  اول 
کیــد بــر جنبــش نــرم افــزاری و تولیــد علــم، رشــد اقتصــادی،  غربــی بــا تا

کامــل. ارتقــای نســبی درآمــد ســرانه و رســیدن بــه اشــتغال 

1-6-2- سند چشم انداز
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کلیــه 	  فعال ســازی  و  شــرایط  تأمیــن  کشــور:  ســرمایه های  فعال ســازی 
کشــور بــه منظــور  امکانــات و منابــع مالــی و ســرمایه های انســانی و علمــی 
در  جامعــه  آحــاد  مشــارکت  رســاندن  کثــر  حدا بــه  و  کارآفرینــی  توســعه 
فعالیت هــای اقتصــادی بــا تســهیل و تشــویق همکاری هــای جمعــی و 

کم درآمــد و متوســط. کیــد بــر ارتقــاء درآمــد و نقــش طبقــات  تأ
اقتصــاد دانش بنیــان، 	  اقتصــاد دانش بنیــان: پیش تــازی  بــه  دســتیابی 

کشــور و ســاماندهی نظــام ملــی  پیاده ســازی و اجــرای نقشــه جامــع علمــی 
کشــور و افزایــش ســهم تولیــد و  نــوآوری بــه منظــور ارتقــاء جایــگاه جهانــی 
صــادرات محصــوالت و خدمــات دانش بنیــان و دســتیابی بــه رتبــه اول 

اقتصــاد دانش بنیــان در منطقــه. 
تمرکــز بــر ارتقــای بهــره وری: محــور قــراردادن رشــد بهــره وری در اقتصــاد بــا 	 

کار، تقویــت رقابت پذیــری  تقویــت عوامــل تولیــد، توان مندســازی نیــروی 
کارگیــری  بــه  و  بیــن مناطــق و اســتان ها  رقابــت  ایجــاد بســتر  اقتصــاد، 
کشــور.  ظرفیــت و قابلیت هــای متنــوع در جغرافیــای مزیت هــای مناطــق 

کشــور: اصــاح و تقویــت همه جانبــه  	   اصاحــات بنیــادی در نظــام مالــی 
کشــور بــا هــدف پاســخگویی بــه نیازهــای اقتصــاد ملــی، ایجــاد  نظــام مالــی 

ثبــات در اقتصــاد ملــی و پیشــگامی در تقویــت بخــش واقعــی. 
از 	  هدفمنــد  جانبــه   همــه  حمایــت  صــادرات:  توســعه  و  تحــول  ایجــاد 

کاالهــا و خدمــات بــه تناســب ارزش افــزوده و بــا خالــص ارزآوری  صــادرات 
مثبــت 

و 	  مقاومــت  قــدرت  افزایــش  کشــور:  اقتصــاد  بنیادهــای  مقاوم ســازی   
کشــور.  اقتصــاد  پذیــری  آســیب  کاهــش 

انــدازه دولــت:  صرفــه جویــی در هزینه هــای 	  منطقی ســازی ســاختار و 
کیــد بــر تحــول اساســی در ســاختارها، منطقــی ســازی  کشــور بــا تأ عمومــی 
انــدازه دولــت و حــذف دســتگاه های مــوازی و غیرضــرور و هزینه هــای زایــد 

فرهنــگ 	  تقویــت  کشــور:  اقتصــاد  در  فرهنــگ  نقــش  و  جایــگاه  احیــای 
کارآفرینــی،  جهــادی در ایجــاد ارزش افــزوده، تولیــد ثــروت، بهــره وری، 

اشــتغال مولــد.  گــذاری و  ســرمایه 
پوشــش 	  افزایــش  کشــور:  محصــوالت  تولیــد  استانداردســازی  توســعه 

ترویــج.  و  داخلــی  محصــوالت  کلیــه  بــرای  اســتاندارد 
 	

کلــی اصــل 44 قانــون  گفــت یکــی از اهــداف سیاســت های  در مجمــوع می تــوان 
اساســی جمهــوری اســامی ایــران، توجــه بــه بهــره وری منابــع مــادی و انســانی 
ــد ســایر اهــداف ایــن سیاســت ها  ــه در ســایه آن می توان ک ــاوری می باشــد  و فن
رقابت پذیــری  افزایــش  و  اقتصــادی  بنگاه هــای  کارایــی  ارتقــای  همچــون 

ــت تأمیــن شــود.  ــر عدال اقتصــاد ملــی و ســایر سیاســت های مبتنــی ب

کلــی نظــام در  کلــی نظــام در بخــش صنعــت: سیاســت های  سیاســت های 
داخلــی  تولیــد  در  صنعــت  بخــش  ســهم  افزایــش  هــدف  بــا  صنعــت  بخــش 
مطلــوب  رشــد  بــه  دســتیابی  صنعــت،  بخــش  افــزوده  ارزش  افزایــش  و 
ســرمایه گذاری صنعتــی، انتخــاب فرآیندهــای صنعتــی دانش محــور و ارتقــای 

کلی اقتصاد مقاومتی 1-6-3- سیاست های 

کلی دیگر 1-6-5- سیاست های 

کلی اصل 44 قانون اساسی 1-6-4- سیاست های 
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کارآفرینــی و افزایــش تــوان رقابت پذیــری صنعــت ملــی  کار، تــاش و  منزلــت 
انــدازه  گســترش مالکیــت و مدیریــت بخــش غیردولتــی، رعایــت  بــر اســاس 
ــاده  ــرور در 9 م ــارات غیرض ــاص و انحص ــازات خ ــو امتی ــا و لغ ــادی بنگاه ه اقتص

شــد.  ابــاغ  و  تصویــب   1391/09/29 تاریــخ  در 
کار و ســرمایه ایرانــی: سیاســت های  کلــی تولیــد ملــی، حمایــت از  سیاســت های 
کار و ســرمایه انســانی بــا هــدف تقویــت تولیــدات  کلــی تولیــد ملــی، حمایــت از 
اســت.  ابــاغ شــده  و  تاریــخ 1391/11/24 تصویــب  مــاده در  داخلــی در 23 
کیــد بــر مؤلفه هــای دانــش، نــوآوری، فنــاوری در  اهــم بندهــای مرتبــط بــا تأ
ایــن سیاســت ها را می تــوان در ســه بخــش به صــورت: 1. ارتقــای بهــره وری 
کیفــی( عوامــل تولیــد؛ 2. فنــاوری، تحقیــق و توســعه، نــوآوری  کّمــی و  )اعــم از 
و  محققــان  از  حمایــت  و  ارتباطــات  و  اطاعــات  فنــاوری   .3 و  کارآفرینــی  و 

کــرد. ســرمایه گذاران تبییــن 
کلــی اشــتغال بــا هــدف تربیــت  کلــی اشــتغال: سیاســت های  سیاســت های 
کارآفریــن و توجــه بــه بهــره وری عوامــل تولیــد در  نیــروی انســانی آموزش دیــده، 
13 مــاده در تاریــخ 1390/04/28 تصویــب و ابــاغ شــد. اهــم بندهــای مرتبــط 
کارآفرینــی، ارتقــای بهــره وری  بــا مؤلفه هــای اقتصــاد دانش بنیــان مشــتمل بــر 
عوامــل تولیــد )تقویــت ســرمایه انســانی( و ارتقــای فنــاوری )جــذب فنــاوری( 

اســت. 
کشــور:  کلــی نظــام بــرای رشــد و توســعه علمــی و تحقیقاتــی  سیاســت های 
کشــور 8  کلــی نظــام بــرای رشــد و توســعه علمــی و تحقیقاتــی  سیاســت های 
مــاده و 19 بنــد در تاریــخ 1383/12/15 تصویــب و االغ شــد. اهــم مــوارد مرتبــط 
بــا حــوزه دانــش، فنــاوری و نــوآوری ایــن سیاســت ها بــر را می تــوان در قالــب 
کــز تحقیقاتــی و بهینــه- کیفــی نظــام آمــوزش عالــی و مرا کّمــی و  توســعه متــوازن 
بهــره وری و  ارتقــای  بــا هــدف  کشــور  آموزشــی و تحقیقاتــی  ســازی ســاختار 

کــرد. شــکوفایی علمــی دســته بندی 

     1-7- ظرفیت های اقتصاد ایران
کشــورها بــر اســاس برآینــدی از تمــام توانایــی هــا و ظرفیــت  امــروزه تــوان واقعــی 
کشــورها  هــای مــادی و معنــوی و بالفعــل و بالقــوه ســنجیده می شــود. برخی از 
یــا چنــد حــوزه باشــند  یــک  بــاال در  دارای ظرفیــت هــای اقتصــادی بســیار 
ولــی محدودیــت هــای حــوزه هــای دیگــر اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
کل جوامــع مذکــور را بشــدت محــدود ســازد.  ممکــن اســت توانایــی و ظرفیــت 
کان خــود،  جمهــوری اســامی ایــران در چهــار حــوزه از شــش حــوزه توانمنــدی 
دارای ظرفیــت هــای منحصــر بــه فــرد در دنیــا بــوده، به طوری کــه جــزو برتریــن 

کشــورها قــرار می گیــرد. ایــن چهــار حــوزه عبارتنــد از: کشــور یــا 

تنــوع اقلیمــی فــراوان. تنــوع آب و هوایــی مناســب بــرای تولیــد محصــوالت 
کــه در عیــن  کشــور،  کشــاورزی مختلــف حتــی بطــور همزمــان در نقــاط مختلــف 
حــال ظرفیــت منحصربفــرد جهانگــردی و توریســم را بــرای جمهــوری اســامی 

ایــران فراهــم آورده اســت. 
کوهســتان هــای بســیار و دشــت  گســتردگی و وجــود  کشــور ایــران بــه دلیــل 
هــای پهنــاور و همجــواری بــا دو دریــای بــزرگ در شــمال و جنــوب و نیــز بــه 
علــت قــرار داشــتن در مجــاورت نســبی اروپــا و دریــای مدیترانــه و صحــرای 
بــزرگ افریقــا و اقیانــوس هنــد و ارتفاعــات داخلــی آســیا و ســرزمینهای  وســیع 

1-7-1- ظرفیت های جغرافیایی و اقلیمی
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سردســیری، دارای تنــوع اقلیمــی فراوانــی مــی باشــد.8  ایــن تنــوع آب و هوایــی 
کــرده و تفــاوت میانگیــن دمــا در نقــاط  وضعیتــی چهارفصــل را در ایــران ایجــاد 
کشــور را بــه حــدود 30 درجــه رســانده اســت. ایــن آب و هــوا از اقلیــم  مختلــف 
گــرم و خشــک تــا شــبه مدیترانــه ای را در خــود جــای داده بطوریکــه بــرای تولیــد 
کشــور  کشــاورزی مختلــف حتــی بطــور همزمــان در نقــاط مختلــف  محصــوالت 

مناســب مــی باشــد.  9
کشــورهای منطقــه خلیــج  کنــار   از ســوی دیگــر ایــن تنــوع آب و هوایــی در 
از ســوی دیگــر  و  باشــند  مــی  گــرم و خشــک  کــه دارای آب و هــوای  فــارس 
کــه دارای آب و هــوای ســرد و خشــک هســتند ظرفیــت  همســایگان شــمالی 
منحصربفــرد توریســم را بــرای جمهــوری اســامی ایــران فراهــم آورده اســت. 
کار ماهــر و  کشــاورزی ایــران در ترکیــب بــا جمعیــت جــوان و نیــروی  ظرفیــت 
دارای ســهم بــاالی دانــش آموختــگان دانشــگاهی شــرایطی ممتــاز بــرای طیــف 
کشــاورزی را فراهــم آورده اســت.10  وســیعی از فعالیتهــای تولیــدی، صنعتــی و 
کشــوری بــه صــورت یکجــا  کمتــر  چنیــن تنوعــی در منابــع انســانی و طبیعــی در 
کشــور ایــران را بــه یــك قــاره شــبیه ســاخته اســت.  وجــود دارد و بدیــن لحــاظ 
کشــورهای حــوزه جنوبــی  تمامــی  کشــاورزی  بخــش  از ســوی دیگــر ضعــف 
کشــاورزی و  خلیــج فــارس فرصــت مناســبی بــرای تجــاری ســازی فعالیــت هــای 

صــادرات محصــوالت خــام و فــرآوری شــده فراهــم آورده اســت.

گاز:  نفت و 
گاز جهــان بعــد  دومیــن ذخیــره نفــت جهــان بعــد از عربســتان و دومیــن ذخیــره 

از روســیه ،  در مجمــوع، مقــام اول جهــان در ذخایــر ســوخت هــای فســیلی 
گاز  جمهــوری اســامی ایــران در ســال 2012 دارای 15.9 درصــد ســهم از ذخائــر 
کشــور روســیه مقــام دوم را در ذخایــر بالقــوه  جهــان بــوده اســت. 11  ایــران بعــد از 
ــات  ــات و میعان ــام، مایع ــر نفــت خ ــام ذخای ــدت اتم ــد.  م ــی باش ــان دارا م جه
کشــور بیــش از 150  گاز  کشــور، نزدیــک بــه 100 ســال و مــدت اتمــام ذخایــر  گازی 
ســال مــی باشــد. 12  ایــران دارای 154.58 بشــکه ذخایــر اثبــات شــده نفــت خــام 
گاز طبیعــی اســت.  و 33.620 میلیاردمیلیــارد متــر مکعــب ذخایــر اثبــات شــده 
کشــورهای  جمهــوری اســامی ایــران بــه تنهایــی 12.9 درصــد ذخایــر نفــت 
اوپــک را نیــز دارا مــی باشــد.  ایــران دومیــن ذخیــره نفت جهان بعد از عربســتان 
گاز جهــان بعــد از روســیه را داراســت، لــذا در ذخایــر ســوخت  و دومیــن ذخیــره 
هــای فســیلی مقــام اول جهــان را دارا مــی باشــد.13 ایــن ظرفیــت باعــث مــی 
شــود تــا بــرای چنــد دهــه آینــده نیــز جایــگاه ایــران در ذخایــر، تولیــد و صــادرات 

گاز جهــان همچنــان مهــم و اســترتژیک باشــد.  نفــت و 
میــزان تولیــد نفــت خــام ایــران در ســال 1389 بــه طــور متوســط 3/94 میلیــون 
کــه حــدود 2/2 میلیــون بشــکه آن صــادر و مابقــی آن در  بشــکه در روز بــوده 
گاز طبیعــی ایــران در ســال 1388 بالــغ بــر  داخــل مصــرف شــده  اســت.14 تولیــد 

942 میلیــون متــر مکعــب در روز بــوده اســت.   15
صنعت:

1-7-2- ظرفیت های اقتصادی

کشور برتر دنیا جزء 10  تنوع مواد معدنی

کشور برتر دنیا جزء 10  تولید سیمان

بزرگترین در خاورمیانه تولید سرب و روی

8- مرکــز آمــار ایــران، ســالنامه آمــاری، 1390، ص50.   
9- مرکــز آمــار ایــران، ســالنامه آمــاری، 1390، ص52.
راهبــردی،  نظــارت  و  ریــزی  برنامــه  10 -  معاونــت   
گــذاري  ســرمایه  فرصت هــاي  و  ایــران  اقتصــاد 
ازوجــي،  عاءالدیــن  آن(،  چشــم انداز  و  )برنامه هــا 

دفتــر
برنامه ریزی اقتصادی، آبان 1389.

 Statistics British ارائــه شــده در ســایت  11 -  آمــار 
.www.bp.com آدرس  بــه   Petroleum

انــرژی،  المللــی  بیــن  مطالعــات  موسســه    -  12
کشــور، معاونــت برنامــه ریــزی  ترازنامــه هیدروکربــوری 
و نظــارت بــر منابــع هیدروکربــوری وزارت نفــت، ســال 

هــای مختلــف.
)OPEC( گزارش سایت اوپک 13 -  منبع 

گــزارش ســاالنه   14- وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، 
اقتصــاد ایــران، معاونــت امــور اقتصــادي، 1389.

 ،1390 آمــاری،  ســالنامه  ایــران،  آمــار  مرکــز     -15
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معدن:
کمربندهای  کشــور ایــران عــاوه بــر پهنــاور بــودن، بــا واقــع شــدن بــر روی یکــی از 
ــه  ــر در تشــکیل مــواد معدنــی در الی کوهزایــی جهــان )کــه از عوامــل موث اصلــی 
کــه موجــب  هــای زمیــن اســت( و وقــوع فعالیــت هــای زمیــن شناســی در آن 
گردیــده و دارای ذخیره  تنــوع و غنــی شــدن انــواع مــواد معدنــی ارزشــمند در آن 
ــوع مــاده معدنــی اصلــی  ــر 55 میلیــون تــن و تنــوع بیــش از 64 ن ــغ ب قطعــی بال
اســت. ایــران 1/8 درصــد منابــع شــناخته شــده جهانــی بــه میــزان 104 میلیــارد 
ــه  ک ــر،  ــن از ایــن ذخای ــارد ت ــن را در خــود جــای داده اســت. بیــش از 50 میلی ت
کاری دارنــد شــامل 5 درصــد منابــع مــس جهــان، 3/5 درصــد  قابلیــت معــدن 
کک شــو و حرارتــی جهــان و 2  منابــع روی، 10/5 درصــد منابــع زغــال ســنگ 
درصــد ســنگ آهــن جهــان مــی باشــند. نیمــی از 24 نــوع مــاده معدنــی فلــزی و 
36 نــوع از 50 نــوع مــاده غیرفلــزی جهــان در ایــران شناســایی و تعییــن ذخیــره 
شــده اســت. همچنیــن از نظــر تولیــد 1/1 درصــد مــس جهــان، 1 درصــد ســرب 
و روی، 0/08 درصــد آهــن، 1 درصــد زغــال ســنگ و 0/04 درصــد طــای جهانــی 
کشــور در ســال 1390 بالــغ بــر  بــه ایــران تعلــق دارد.  )ذخیــره قطعــی معــادن 

362.250 هــزار تــن بــوده اســت.(  17
کشــور در ســال 1389 تعــداد  ح آمارگیــری از معــادن فعــال  براســاس نتایــج طــر
کشــور وجــود داشــته اســت. نتایــج  4974 معــدن در حــال بهــره بــرداری در 
کار  بدســت آمــده نشــان میدهــد، در مجمــوع 81293 نفــر در ایــن معــادن بــه 
اشــتغال داشــته انــد. 18 در همیــن ســال ارزش تولیــدات معــادن بالــغ بــر 50148 

میلیــارد ریــال بــوده اســت.
کشــور شــامل: زغــال ســنگ، ســنگ آهــن، ســرب و روی،  معــادن عمــده فعــال 
کبالــت، آنتیمــوان،  کرومیــت، منگنــز، بوکســیت،  ســنگ طــا، ســنگ مــس، 
تیتانیــوم، شــن و ماســه، ســنگ الشــه، ســنگ باالســت، ســنگ آهــک، ســنگ 
گل سرشــوی، منیزیــت و  ک نســوز، دولومیــت، بنتونیــت و  کائولــن، خــا گــچ، 
خ و زرد، فلوریــن، ســولفات  ک ســر گل ســفید، ســولفات ســدیم، باریــت، خــا
معدنــی،  پوکــه  ســیلیس،  نمــک،  فســفات،  زاج،  زرنیــخ،  بــر،  استرونســیم، 
فلدســپات، تالــک، پنبــه نســوز، صــدف دریایــی، میــکا، فیــروزه، عقیــق وســنگ 
هــای قیمتــی و نیمــه قیمتــی مــی باشــند. ایــن معــادن متنــوع بــا ذخایــر فــراوان 

نشــان دهنــده ظرفیــت بــاالو حتــی منحــر بفــرد ایــران مــی باشــند.
خدمات:

کاری معــادل 100345 هــزار نفــر، ســهمی معــادل  بخــش خدمــات بــا نیــروی 
کشــور را بــه خــود اختصــاص می دهــد. 19  وضعیــت رو  کار  40/4 درصــد از نیــروی 
بــه رشــد بخــش خدمــات بــه ویــژه در بخــش خدمــات مــدرن پتانســیل بــاالی 

قبًا 13 جهان، اآلن 18 جهان تولید خودرو

17 دنیا تولید فوالد

کشور اول جهان جزء 10  تولید مس

جز بزرگترین ها در جهان تولید فیروزه

جزء برترین های جهان تولید پسته، زعفران

کل تولید جهانی )بزرگترین در دنیا )%75  تولید و صادرات فرش

کشورهای  برتر جزء  صادرات مواد غذایی

ــز پژوهــش هــای مجلــس شــورای اســامی،  16-  مرک
کشــور،  اقتصــاد  در  کشــاورزی  و  معــدن  جایــگاه 

.1386 /5 /3
17 - پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت.

 ،1390 آمــاری،  ســالنامه  ایــران،  آمــار  مرکــز   -  18
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گزارش ســاالنه  19 -  وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، 
اقتصــاد ایــران، معاونت امور اقتصــادي، 1389.
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کشــور نشــان مــی دهــد. ایــن  کمــک بیشــتر بــه رشــد و توســعه  خــود را بــرای 
بخــش دارای پتانســیل جــذب ســرمایه و اشــتغالزایی داشــته و همچنیــن نقش 
افزایــش  افــزوده و در نتیجــه  ایجــاد ارزش  کاالهــا،  کــردن  آن در رقابت پذیــر 
کــه ظرفیــت اشــتغال  کشــور، بســیار مهــم مــی باشــد. بایــد توجــه شــود  صــادرات 
کشــورهای توســعه یافتــه نزدیــک بــه 70 درصــد مــی باشــد، لــذا از ایــن منظــر  در 
کشــور وجــود دارد  کــه ظرفیــت عظیمــی در حــوزه خدمــات  بایــد اظهــار داشــت 
کشــور بوجــود خواهــد آمــد. کــه در صــورت اســتفاده از آن تحــوالت عمــده ای در 

زیرساخت های شبکه ارتباطی و حمل و نقل
بــا توجــه بــه جایــگاه مهــم ایــران بــه عنــوان شــاهراه زمینــی، هوایــی و دریایــی 
کشــور )حمــل و نقــل جــاده ای، ریلــی،  ســه قــاره جهــان، بخــش حمــل و نقــل 

هوایــی و دریایــی( بــه یــک پتانســیل بــزرگ تبدیــل شــده اســت. 

موقعیــت ایــران میــان ســه قــاره آســیا، اروپــا و آفریقــا واقــع شــده و نقــش مهمــی 
ــه تنهایــی،   ــران ب ک ای ــا ــان دارد. خ ــورهای مختلــف جه کش ــان  ــاط می در ارتب
کشــور اروپایــی آلمــان، فرانســه، انگلســتان،   بیشــتر از مجمــوع مســاحت شــش 

ایتالیــا، هلنــد و بلژیــک اســت. 

دین
بــه دالیــل مذکــور جامعــه دیــن محــور، جمهوری اســامی ایــران از یک انســجام 
کــه بــه عنــوان یک ظرفیــت بزرگ در انســجام ملی  و یکپارچگــی برخــوردار اســت 
خــود را نشــان مــی دهــد. براســاس اصــل ســیزدهم قانــون اساســی جمهــوری 
کلیمــی و مســیحی اقلیــت هــای دینی می باشــند.  اســامی، ایرانیــان زرتشــتی، 
براســاس اصــل چهاردهــم قانــون اساســی، دولــت جمهــوری اســامی ایــران و 
مســلمانان موظــف هســتند نســبت بــه افــراد غیــر مســلمان بــا اخــاق حســنه و 

کننــد. عــدل اســامی عمــل نماینــد و حقــوق انســانی آنــان را رعایــت 
زبان

گویــش هــای  تنــوع زبانــی عــاوه بــر زبــان فارســی: زبــان هــای عربــی و ترکــی و نیــز 
کــردی و لــری و غیــره . همچنیــن  گیلکــی، مازندرانــی،  بلوچــی، تاتــی، تالشــی، 
کســتان،  پا غــرب  تاجیکســتان،  افغانســتان،  کشــورهای  مــردم  از  بخشــی 
کــه ایــن  کننــد  کردســتان عــراق بــه زبــان فارســی تکلــم مــی  کردســتان ترکیــه و 
موضــوع یــک ظرفیــت منطقــه ای بــرای فرهنــگ و زبــان ایرانــی محســوب مــی 

شــود. 
نمادهای ملی

بــارگاه امــام هشــتم، امــام رضــا)ع( یــک نمــاد مذهبــی بــرای تمامــی مــردم ایــران 
کشــور عامــل مهمــی در تقویــت همبســتگی مذهبــی مــردم  ، و بقــاع متبرکــه 
هســتند. همچنیــن شــعرای ایــران زمیــن بــه عنــوان نماهــای ملــی یــا ســرمایه 
هــای نمادیــن عامــل تقویــت همبســتگی ملــی و متعاقبــًا تقویــت ظرفیــت هــای 

کشــور هســتند 
سنت ها و باورها

ــار قبــل از  ــار تمــدن ســازی )یــک ب کهــن تاریخــی و تجربــه دوب ــا ســابقه  ایــران ب
کارآمــدی  کهــن و  اســام و دیگــر بــار بعــد از اســام( دارای ســنت هــا و باورهــای 
ــرادری  ــری و ب ــت اجتماعــی، تأمیــن فقــرا، براب مــی باشــد.. ســننی ماننــد عدال
کیــد بــر ایمــان مذهبــی، درســتکاری و  کار و تــاش، تا کیــد بــه  انســان هــا، تا

1-7-3- ظرفیت های ژئوپلتیکی

1-7-4- ظرفیت های فرهنگی
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کیــد بــه پیگیــری در دسترســی بــه علــم و اســتفاده از آن و  کارهــا، تا صداقــت در 
.... از جملــه ظرفیــت هــای دینــی و ســنتی ایــران مــی باشــند.

میراث فرهنگی
ــه لحــاظ اهمیــت، ایــران  ــی یونســکو ب ــر اســاس طبقــه بنــدی ســازمان جهان ب
کشــور میــراث فرهنگــی جهــان بــه شــمار آمــده اســت. مجموعــه میــراث  جــزء 10 
فرهنگــی ایــران مربــوط بــه دوران قبــل و نیــز بعــد از اســام یکــی از ظرفیــت هــای 
کشــور مــی باشــد. همچنیــن در  ج  جــذب توریســم فرهنگــی و مذهبــی از خــار
کشــور و 6.7 میلیــون نفــر از  ســال1390، 15.4میلیــون نفــر از بناهــای تاریخــی 

کشــور بازدیــد داشــته انــد.  موزه هــای 

سرمایه انسانی
میــزان باســوادی: در جمعیــت 6ســاله و بیــش تــر میــزان باســوادی مــردان 	 

88/4 و زنــان 81/05 درصــد مــی باشــد.   
دانشــجویان باهــوش و زیــاد )حــدود 4 میلیــون و 800 هــزار دانشــجو در 	 

مقاطــع و زیرنظــام هــای مختلــف(
کشور در مقایسه با جهان	  وضعیت بهداشتی خوب 

کــه حــدود 900 هــزار  ــا حــدود 4 میلیــون و 800 هــزار دانشــجو  در حــال حاضــر ب
کــه حــدود 100 هــزار نفــر در مقطــع  نفــر آنهــا در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی 
ــوده  ــل ب ــغول تحصی ــور مش کش ــی  ــوزش عال ــد آم ــش از 2700 واح ــری در بی دکت
و بــا بیــش از 700 واحــد و موسســه پژوهشــی و 800 انجمــن علمــی و حــدود 
1000 نشــریه علمــی بــا بیــش از 76 هــزار عضــو هیــات علمــی و همچنیــن شــتاب 
ــون حمایــت از  کنــار فعــال شــدن قان افزایــش ظرفیــت تحصیــات تکمیلــی در 
ــا مجــوز و  شــرکت هــای دانــش بنیــان و افزایــش آنهــا بــه حــدود 3000 شــرکت ب
ــدود  ــاوری و ح ــم و فن ــارک عل ــتقر در 33 پ ــر مس ــاور دیگ ــد فن ــش از 1000 واح بی
کشــور بــا حضــور بیــش از 40 هــزار دانــش آموختــه،  120 مرکــز رشــد در سراســر 
کــه بایــد بــه شــکل صحیــح مدیریــت و فعــال  گنــج عظیمــی اســت  ظرفیــت هــا و 

شــوند. 
اســاس  بــر  رویتــرز  تامســون  ســوی  از   2010 ســال  در  علمــی،  مقــاالت  ازنظــر 
کشــورها در پایــگاه اســتنادی WOS از ســال 1980  مقــاالت تولیــدی ثبــت شــده 
تــا 2009  شــتاب رشــد تولیــدات علمــی ایــران 11.5 برابــر رشــد متوســط جهانــی 
شــد. ضمنــا در ســال 2011 بــرای اولیــن بــار آمــار تولیــد علــم ایــران براســاس 
کــه در منطقــه رتبــه اول  پایــگاه اســتنادی Scopus بالــغ بــر 37 هــزار مقالــه شــد 
یعنــی ترکیــه را پشــت سرگذاشــتیم و درجهــان رتبــه 17 را بــدون لحــاظ مقــاالت 

کــه در داخــل منتشــر مــی شودکســب نمودیــم.  علمــی بــه زبــان فارســی 

1-7-5- ظرفیت های اجتماعی و انسانی

1-7-6- ظرفیت های علمی

کثر  راه حل حدا
استفاده از ظرفیت ها

ح ظرفیت شر  وضعیت
ظرفیت

 ظرفیت
عمده

کان  بهبود مدیریت 
ظرفیت ها

 تقویت ظرفیت های
متوسط و پایین تر

 فرهنگی، اجتماعی و(
)علمی

بسیار باال ***  ظرفیت های
 جغرافیایی و

اقلیمی

تقویت ظرفیت های متوسط و پایین تر ***  ظرفیت های
اقتصادی
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کــه جمهــوری اســامی ایــران در چهــار حــوزه از  بررســی هــا نشــان مــی دهــد 
ــه فــرد در  کان خــود، دارای ظرفیــت هــای منحصــر ب شــش حــوزه توانمنــدی 
گیــرد. ایــن چهــار  کشــورها قــرار مــی  کشــور یــا  دنیــا بــوده، بطوریکــه جــزو برتریــن 

حــوزه عبارتنــد از:
ظرفیت های جغرافیایی و اقلیمی. 1

ظرفیت های اقتصادی. 2
ظرفیت های ژئوپلتیکی. 3
ظرفیت های فرهنگی. 4

همچنیــن جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه ظرفیــت هــای اجتماعــی و علمــی 
نیــز دارای پتانســیل هــای متوســط و قابــل قبــول امــا در ســطحی پاییــن تــر 

نســبت بــه ســایر ظرفیــت هــا قــرار دارد.
کان جمهــوری اســامی ایــران به گونه ای اســت  بررســی مجمــوع ظرفیــت هــای 
کشــورهای جهــان قــرار می دهــد. لــذا  کشــور را در صــدر قوی تریــن  کــه جایــگاه 
بــا توجــه بــه ظرفیت هــای منحصربه فــرد ایــران در چهــار حــوزه و ظرفیت هــای 
کثــر در  متوســط در دو حــوزه دیگــر، بــه نظــر می رســد جایــگاه ایــران را بایــد حدا

کــرد.  کشــور اول پیشــرفته جهــان جســتجو  میــان 10 

کشور       1-8- راهبرد پیشرفت آینده 
ــا به کارگیــری راهبردهــای  گذشــته ب ــران طــی دهه هــای  ــه اینکــه ای ــا توجــه ب  ب
ــه  مختلــف از جملــه جایگزینــی واردات و توســعه صــادرات، نتوانســته اســت ب
ــوم  پیشــرفت و توســعه اقتصــادی در خــور توانایی هــا و شایســتگی های ایــن ب
و بــر و ایــن مــردم بــزرگ دســت بیابــد، بایســتی بــه دنبــال راهبردهــای دیگــری 
کشــور بایســتی بــه یــك انتخــاب بــزرگ و اساســی  باشــد. بنابرایــن، مدیریــت 
کشــورهای مــورد مطالعــه، راهبــرد  دســت بزنــد. بــا عنایــت بــه تجــارب ایــران و 

ح زیــر تبییــن می گــردد: پیشــرفت ایــران به شــر
»انتقال از اقتصاد متکی بر نفت و مواد خام به اقتصاد مقاوم و دانش پایه«

ــر اقتصــاد مقاومتــی، و  محــور ثقــل راهبــرد پیشــرفت اقتصــادی فــوق مبتنــی ب
بــه تبــع آن اتــکای بــه مــردم و تــوان بومــی؛ دانش بنیانــی و توســعه فنــاوری، 
کارآفرینــی؛ توســعه فرهنــگ و مدیریــت جهــادی؛ توزیــع متعــادل  نــوآوری و 
کــه اهــداف زیــر  فرصت هــا؛ و تعامــل ســازنده، مؤثــر و عزتمنــد بــا جهــان اســت 

ــه آنهــا محقــق خواهــد شــد:  ــکا ب ــا ات در فرآینــد پیشــرفت ب
کشور در برابر نوسان ها و تحریم ها	  ارتقای پایداری اقتصادی 

ــاال   *ظرفیــت متوســط و  قابــل  ــه ب ــاال ** ظرفیــت متوســط ب توجــه:  *** ظرفیــت بســیار ب
قبــول

 تقویت زیربخش های
 الزم در برخی

 ظرفیت ها )سرمایه
 انسانی، سرمایه
)...اجتماعی و

)فرهنگی، اجتماعی و علمی( **  ظرفیت های
فرهنگی

استفاده از ظرفیت های سیاسی *  ظرفیت های
اجتماعی

استفاده از ظرفیت های سیاسی *  ظرفیت های
علمی

بسیار باال ***  ظرفیت های
ژئوپلتیکی

کشور، 6 آبان 1388 22 - دیدار با نخبگان علمی 
بــه  و  صاحبنظــران  از  بعضــی  اســت  ممکــن   -  23
آقــا  بگوینــد:  اقتصــادی  تئوریســین های  اصطــاح 
اقتصــادی  پیشــرفت  بــه  بخواهیــد  گــر  ا نمی شــود؛ 
کنیــد، ناچــار بایــد فاصلــه ی طبقاتــی  دســت پیــدا 
کــه مــا عــرض  کنیــد و بپذیریــد! اینجاســت  را قبــول 
کــه  کنیــم  خیــال  نبایــد  »نــوآوری«.  می کنیــم 
نســخه های اقتصــادی غــرب، آخریــن حــد دســتاورد 
بشــری اســت؛ نــه، ایــن هــم یــك نســخه ای اســت، 
دوره ای دارد؛ آن دوره طــی می شــود و فکــر تــازه و 
فکــر نویــی بــه میــدان وارد می شــود؛ بگردیــد آن فکــر 
کنیــد؛ شــاخص بایــد ایــن باشــد. ... مــا  نــو را پیــدا 
کــه در ملتمــان وجــود  بــا ایــن نیــت و عــزم راســخی 
ــاز هــم پیــش ببریــم،  کشــور را ب دارد، می توانیــم ایــن 
مشــروط بــر این کــه مســئوالن نــوآوری را، ابتــکار را، 
گــون ـ بــرای خودشــان  گونا خاقیــت را ـ در روشــهای 
و  زائــران  اجتمــاع  در  )بیانــات  بداننــد  وظیفــه  یــك 

.)1387/01/01 رضــوی  مطهــر  حــرم  مجــاوران 
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کارآفرینی و ارتقای نوآوری 	   ارتقای بهره وری با محوریت توسعه 
جهش در افزایش درآمد و ارتقای رفاه اجتماعی	 
مردم محوری	 
اشتغال زایی  	 
 ارتقای توان مدیریت اقتصادی	 
کشور در سطح بین المللی	  کسب وکارها و   توسعه توان رقابتی 
عدالت اقتصادی و مقابله با نابرابری ها، فسادها و تبعیض ها	 
در تراز جهانی	 

کام، دســتیابی بــه اهــداف اقتصــادی نظیــر رشــد اقتصــادی بــاال و   و در یــک 
خ بیــکاری، توســعه صــادرات از طریــق  کاهــش نــر بــا ثبــات، افزایــش اشــتغال و 
ــا  ــه ب ــادی و مقابل ــت اقتص ــه عدال ــتیابی ب ــی، دس ــوان رقابت ــدرت و ت ــش ق افزای

ــازی آن ــات س ــورم و باثب خ ت ــر ــش ن کاه ــا و  ــادها و تبعیض ه ــا، فس نابرابری ه
در خصوص این راهبرد ذکر نکات زیر حائز اهمیت است:

تحریم هــا  و  نوســان ها  آســیب ها،  انــواع  برابــر  در  بایــد  کشــور  اقتصــاد  الــف- 
مقــاوم و پایــدار شــود.

ناممکــن  دانــش  انــواع  بــدون  را  کشــور  اقتــدار  رهبــری  معظــم  مقــام  ب( 
دانســته اند: »دانــش، اقتــدار مــی آورد« .22 ایشــان در جــای دیگــر، پیشــرفت 
تلقــی  »نــوآوری«  اتخــاذ مفهــوم  بــه صــورت مشــخص مرهــون  را  اقتصــادی 
کــه  ایــن اســت  گــرو  کشــور در  کــه پیشــرفت  کیــد داشــته اند  فرموده انــد و تا
بــرای  ـ  گــون  گونا روشــهای  در  ـ  را  خاقیــت  و  ابتــکار  نــوآوری،  مســئوالن، 
زیربناهــای  و  بنیان هــا  از  یکــی  ایشــان  بداننــد.23  وظیفــه  یــك  خودشــان 
کشــور اســت را در تقویــت  کــه تقویــت درونــی  شــکل گیری اقتصــاد مقاومتــی 
ــه ضمــان  ک کیــد داشــته اند  ــد  و تا ح فرموده ان ــوآوری مطــر علمــی، فنــاوری و ن
کشــور در دنیــا وابســته بــه   حفــظ اســتقال سیاســی و عرض انــدام فرهنگــی 
نــوآوری در بخش هــای مختلــف اســت. 25  ایشــان فعالیــت، ابتــکار، نــوآورى 
روح  نگه داشــتن  زنــده  بــر  و  عنــوان  انســان  پیشــرفت  اســاس  را  خاقیــت  و 
خاقیــت و نــوآوری، موکــداً توصیــه نموده انــد و نهایتــًا خطــاب بــه دولتمــردان، 
کشــور، مدیــران عالی رتبــه و اقشــار مختلــف در هر بخشــی از بخشــها،  مســؤوالن 
کاربســت دانــش، ابتــکار و نــوآورى  کار و  گــرو جدیــت در  رحمــت خداونــد را در 
در آن دانســته اند.26 ایــن مفاهیــم در متــون اســامی )قــرآن 27  و عتــرت 28 ( 
گرفتــه اســت. بــا مطالعــه و تدقیــق در تاریــخ اســام و انبیــا  کیــد قــرار  مــورد تا
کاربســت آن در عرصــۀ عمل در  الهــی، بــا مصادیــق زیــادی از بکارگیــری دانــش و 
کــه ایــن مــوارد دال بــر ضــرورت  قالــب فناوری هــا و نوآوری هــا مواجــه می شــویم 
اســامی  و  توحیــدی  جامعــۀ  پیشــرفت  بــرای  راهبــرد  ایــن  از  بهره منــدی 
قــرآن در  اســت. اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری می فرمایــد: »می بینیــم در 
َمــُه َشــِدیُد اْلُقــوى « )النجــم/5(، 

َ
کــه صحبــت از علــم اســت می گویــد: »َعّل آنجــا 

کــه صحبــت از قــدرت اســت علــم را  َکثیــُر اْلِعْلــم«؛ در اینجــا  َمــُه 
َ
نمی گویــد: »َعّل

ْن 
َ
ــَل أ ــِه َقْب ــا آِتیــَك ِب َن

َ
ــَن اْلِکتــاِب أ ــٌم ِم ــَدُه ِعْل ــِذی ِعْن

َ
بــه میــان مــی آورد: »قــاَل اّل

 ِإَلْیــَك َطْرُفــَك« .  29
َ

َیْرَتــّد
گذشــته ســرمایه گذاری عظیمــی در آمــوزش  از ســوی دیگــرف طــی دهه هــای 
ــوآوری در تولیــد و تجــارت، از یــک  ــه ن گرفتــه اســت. توجــه ب کشــور صــورت  در 
کشــور و  گرفتــه در  طــرف باعــث افزایــش اســتفاده از ســرمایه انســانی شــکل 
ایجــاد اشــتغال مؤثــر و پایــدار مــی شــود و از طــرف دیگــر ظرفیت هــای دانشــگاه 
کشــور بــا محوریــت نــوآوری  بــه صــورت هدفمنــد و متناســب بــا نیــاز تولیــد 
گســترش  اختصــاص خواهــد یافــت. بــا عنایــت بــه توســعه جهانــی شــدن و 

کنیــم؛  را تقویــت  از درون خودمــان  بایــد  24-   مــا 
تقویــت  اقتصــادى،  تقویــت  علمــی،  تقویــت 
نــوآورى و فنــاورى و باالتــر از همــه، تقویــت ایمانــی 

)1388 /02 /22 (
اســتقال  ایــن  بخواهــد  ملــت  ایــن  گــر  ا امــا     -  25
سیاســی را، ایــن عرض انــدام فرهنگــی را در مقابــل 
پایه هــاى  بایــد  کنــد،  حفــظ  عالــم  ســلطه گران 
کنــد؛ ایــن، ریشــه دوانــدن  اقتصــادى خــود را محکــم 
اســت  وابســته  ایــن  و  اســت؛  کشــور  در  اســتقال 
نــوآورى  بــه  کار،  شــکوفائی  بــه  کار،  بــه  تولیــد،  بــه 
و  تحقیقــات  مرکــز  از  کار.  مختلــف  بخشــهاى  در 
تــا  کارگاه هــا،  محیــط  تــوى  تــا  گرفتــه،  آزمایشــگاه 
ایــن  بایســتی  جــا  همــه  در  مزرعــه،  محیــط  تــوى 
کــه  اســت  وقــت  آن  باشــد.  نــوآورى وجــود داشــته 
ایــران  دشــمنان خونخــوار و هتــاك اســتقال ملــت 
کامــی دهانهــاى خودشــان را خواهنــد بســت و  بــا نا
ــران  کارگ ــدار  ــات در دی کنــارى خواهنــد نشســت )بیان

)1387/02/04 کارآفرینــان،  و 
و  علــم  رشــته ى  کــه  می کنــم  توصیــه  مؤکــدًا    -26
روح  کــردن  زنــده  و  دانــش  در  نــوآورى  و  تحقیــق 
ابتــکار و خاقیــت و آفرینــش درونــی و حقیقــی خــود 
را رهــا نکننــد. فعالیــت و ابتــکار و نــوآورى و خاقیــت، 

اســاس پیشــرفت انســان و زندگــی انســانی اســت.
ــه و  ــران عالی رتب ــور، مدی کش ــؤوالن  ــردان، مس دولتم
کــه یــك  اقشــار مختلــف در هــر بخشــی از بخشــها - 
گوشــه ى آن، بخــش صنعــت یــا معــدن اســت - در 
کننــد و ابتــکار  کار را بــا جدیــت دنبــال  کــه  صورتــی 
کار بزننــد و دانــش را در آن بــه کار  و نــوآورى در آن بــه 
بگیرنــد، رحمــت خــدا شــامل حــال آنهــا خواهــد شــد 
کارکنــان مجتمــع مس سرچشــمه،  )بیانــات در دیــدار 

)1384/02/18
مــا َیْخَشــی اهلَل ِمــْن ِعبــاِدِه اْلُعَلمــاُء، از میــان 

َ
27 -   ِإّن

ــوره  ــند. )س ــان از او می ترس ــا عالم ــدا، تنه ــدگان خ بن
فاطــر، آیــه 28(؛

کــه  کیــد شــده اســت   همچنیــن در آیــه 9 ســورۀ زمــر تا
کــه می داننــد  کســانی  در پیــش گاه خداونــد متعــال 
کــه نمی داننــد یکســان نیســتند: »َهــْل  کســانی  بــا 

ذیــَن ال َیْعَلُمــوَن«؛ 
َ
ذیــَن َیْعَلُمــوَن َو اّل

َ
َیْســَتِوي اّل

متعــال  خداونــد  آیــه11  المجادلــة)58(/  ســوره   در 
ِذیــَن 

َ
ِذیــَن آَمُنــوا ِمْنُکــْم َو اّل

َ
می فرمایــد: َیْرَفــِع اهلُل اّل

کــه ایمــان  کســانی را  ــد  ــَم َدَرجــاٍت ؛. خداون ــوا اْلِعْل وُت
ُ
أ

کــه علــم بــه آنــان داده شــده  کســانی را  آورده انــد و 
می بخشــد. عظیمــی  درجــات 

28 -   امــام صــادق )علیه الســام( می فرمایند:»َکَفــی 
ِبَخْشــَیِة اهلِل ِعْلمــا؛ علــم بــراي خشــیت و تــرس از خــدا 

کافــي اســت.« )بحاراألنــوار، ج2، ص27(.
نیــز  علیه الســام  علــي  امــام  امیرالمومنیــن 
می فرماینــد: »لــن یصفــو العمــل حتــی یصــّح العلــم«، 
کیــزه و  پا کــه علــم درســت نشــود، عمــل  تــا زمانــی 

.)255 الحکــم/  )غــرر  شــد  نخواهــد  خالــص 
ــِذي ِعْنــَدُه 

َ
29 -  ایشــان ذیــل آیــل شــریفۀ »قــاَل اّل

ِعْلــٌم ِمــَن اْلِکتــاِب« )نمــل/40( می فرمایــد: خداونــد 
کــه بحــث از قــدرت اســت علــم را بــه میــان  در ایــن آیــه 
ــم اســت  ــه بحــث از عل ک می کشــد، در ســوره والنجــم 
قــدرت را بــه میــان می کشــد. ایــن بــه واســطه تــوأم 
عیــن  قــدرت  و  علــم  اساســا  اســت.  دو  ایــن  بــودن 
یکدیگرنــد، علــم عیــن قــدرت اســت و قــدرت عیــن 
ــم و  ــه انســان میــان عل ک ــم اســت و ایــن تفکیکــی  عل
قــدرت می کنــد یــك اشــتباه اســت؛ اصــا خــود علــم 
لهــذا در ذات  و  قــدرت علــم اســت  و  قــدرت اســت 
پــروردگار هــر دو بــه شــکل واحــد موجــود هســتند. 

)440-439 ص:  ج4،  آثــار،  مجموعــۀ  )مطهــری، 
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مرزهــای رقابــت از ســطح ملــی بــه ســطح بین-المللــی، اقتصادهایــی قــادر 
کــه اواًل بــازار داخلــی خــود را در برابــر رقبــای بین المللــی حفــظ  خواهنــد بــود 
کــه نــوآوری را در  کننــد  کــرده و ثانیــًا از فرصــت هــا و بازارهــای جهانــی اســتفاده 
ابعــاد مختلــف توســعه داده و بتواننــد بــا ارتقــای بهــره وری )بــه منظــور تولیــد 
کمتــر( تولیــد خــود را بهبــود دهنــد. یعنــی  کیفیــت باالتــر و هزینــه  محصــوالت بــا 
نــوآوری منجــر بــه ارتقــای بهــره وری شــده و ارتقــای بهــره وری منجــر بــه توســعه 

تــوان رقابتــی اقتصادهــا می شــود. 
باقــی  زیــادی  کار  اقتصــادی  حــوزه  در  توســعه ها،  و  تاش هــا  علی رغــم  ج- 

مانــده و بایــد وضعیــت معیشــت و رفــاه مــردم ارتقــا یابــد. 
کشــور بــه ارتقــای مدیریــت اقتصــادی و به کارگیــری فرهنــگ و مدیریــت  د- 
کیــد بــر عمــل، تــاش و مجاهــدت در دیــن اســام ،  جهــادی نیازمنــد اســت. تا
کــه بهره وری  کیفــی و بــا بهره وری باال اســت. پرواضح اســت  کار  کیــد بــر  مــازم تا
کارهــا در ادبیــات علمــی امــروزی از نتایــج فنــاوری و بــه تبــع آن نــوآوری  در 
کیــد  کاوی آیــات، احادیــث و روایــات، تا اســت. لــذا نتیجــه منطقــی حاصــل از وا
گام اول و ســپس  گیــری علــم و دانــش و مازمــت بــا آن در همــه شــئون در  بــر فرا
گام بعــدی اســت. عــاوه بــر ایــن دو، توجــه بــه  اقــدام بــه عمــل و مجاهــدت در 
نهایــت بهــره وری مــورد اهتمــام اســناد و متــون اســامی اســت. بــر ایــن اســاس 
ــوص و  ــده از نص ــتندات برآم ــر مس ــی ب ــوآوری مبتن ــاوری و ن ــش، فن ــرد دان راهب

کیــداً مــورد تائیــد اســت. روایــات مــورد اطمینــان تشــیع، تا
کارآمدی ها رنج می برند. ه- مردم از تبعیض ها و نا

و- باید به تعامل مؤثر، پایدار و عزتمندانه با جهان بپردازیم.

      1-9- سیاست ها  و راهکارهای اقتصادی
ــه  ــرای رســیدن ب ــد ب ــه بحــث بدهیــم، بای ــری ب ــر بخواهیــم شــکل عملیاتی ت گ ا

نتایــج مذکــور بــه مــواردی چــون مــوارد زیــر بپردازیــم:

کالن 1-9-1- اقتصاد 

1-9-1-1- ایجاد اشتغال
بیــکاری  اســت.  بــوده  درصــد   12.7 بیــکاری  خ  نــر  1395 ســال  تابســتان  در 
بایــد توجــه داشــت  امــا  بیــان می شــود؛  خ بیــکاری  نــر بــا میانگیــن  معمــواًل 
ــتان ها،  ــن شهرس ــکاری بی ــای بی خ ه ــن نر ــادی بی ــاوت زی ــت تف ــن اس ــه ممک ک
گروه هــای تخصصــی و... باشــد. بنابرایــن عــاوه بــر تعییــن  گروه هــای ســنی، 
خ بیــکاری بــه  کندگــی نــر خ بیــکاری، بایــد بــرای پرا هــدف بــرای میانگیــن نــر
ــذاری شــود.  گروه هــای ســنی و تحصیلــی نیــز هدف گ تفکیــک شهرســتان ها و 
خ بیــکاری در ســال 1389، 13.5 درصــد و انحــراف  بــه عنــوان مثــال میانگیــن نــر
ــه  عبــارت  ــوده اســت. ب ــع بیــن شهرســتان ها هفــت درصــد ب ــار آن در توزی معی
خ بیــکاری بیــن 6.5 درصــد تــا 20.5  دیگــر؛ در 68 درصــد از شهرســتان ها نــر
ــد  ــش از 20 درص ــکاری بی خ بی ــر ــتان ها ن ــد از شهرس ــوده و در 16 درص ــد ب درص

ــوده اســت. ب
خ بیــکاری ســال 1395 در ســنین مختلــف نمایــش داده شــده  در جــدول زیــر نــر

سن خ بیکاری سن نر خ بیکاری  نر

14 - 10 %6.7 44 - 40 %5.0

19 - 15 %25.0 49 - 45 %5.0
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است.
خ بیــکاری اســت(  کــه مبنــای محاســبه نــر در بیــن افــراد شــاغل )بــا تعریفــی 
تمــام  شــامل  ناقــص  اشــتغال  هســتند.  ناقــص  اشــتغال  دارای  تعــدادی 
کــه زمــان اندازه گیــری، حداقــل دو ســاعت در هفتــه شــاغل  شــاغانی اســت 
کار بــا ســاعت  کاری، پیــدا نکــردن  بوده انــد امــا بــه دالیــل اقتصــادی نظیــر رکــود 
ــرده  ک کار  ــاعت  ــر از 44 س کمت ــرکاری و...  ــل غی ــتن در فص ــرار داش ــتر، ق کار بیش
کار بیشــتر هســتند. در واقــع ایــن افــراد را بایــد  و خواهــان و آمــاده بــرای انجــام 
کــرد. بیــش از 2 میلیــون نفــر )9.5% ( از شــاغان در تابســتان  بیــکار محســوب 

1395 دارای شــغل ناقــص بوده انــد. 
کــه بایــد  کشــور اســت  غ التحصیــان، آشــکارترین نمــود بیــکاری در  بیــکاری فــار
غ التحصیــان از یــک طــرف  بــه طــور ویــژه مــورد توجــه باشــد. بــرای اشــتغال فــار
غ  بایــد فرصــت هــای شــغلی و از طــرف دیگــر آمادگــی احــراز مشــاغل را بــرای فــار

راهکارها
بــرای افزایــش اشــتغال، بایــد تولیــد افزایــش یابــد. راهکارهــای افزایــش تولیــد 

ــد از: عبارتن
کاهــش واردات و قاچــاق، . 1 افزایــش تقاضــای محصــول: افزایــش صــادرات، 

افزایــش  نتیجــه  )در  خانــوار  مصــارف  افزایــش  ســرمایه گذاری،  افزایــش 
اشــتغال و درآمــد در دوره هــای بعــدی(

)بهبــود . 2 نهــادی  زیرســاخت های  ارتقــای  محصــول:  عرضــه  افزایــش 
ــاد  ــرای ایج ــذاری ب گ ــی، ســرمایه  ــع مال کار(، تامیــن مناب کســب و  ــای  فض
ک، افزایــش توانمنــدی بنگاه هــای  ظرفیــت هــای جدیــد و جبــران اســتها

اقتصــادی
کار . 3 کارایی بازار  افزایش 
کاهش ضوابط غیر ضروری و اصاح قوانین مرتبط. 4
برنامه ارتقای مهارت. 5
ارتقای آمادگی منابع انسانی. 6

کــز آموزشــی بــرای تربیــت نیــروی انســانی 	  تشــویق دانشــگاه هــا و مرا
کار از طریــق رتبــه بنــدی و اعطــای بودجه  متناســب بــا نیازهــای بــازار 

و امتیــازات بــر اســاس رتبــه
کــز توســعه فــردی )ارایــه دوره هــای آموزشــی تکمیلــی، ارایــه 	  ایجــاد مرا

کســب  کــز یکــی از مولفــه هــای داالن  خدمــات مشــاور و ...( ایــن مرا
کار هســتند.

اهداف
ایجــاد حداقــل ســالی یــک میلیــون شــغل خالــص بــرای تحقــق اهــداف 

برنامــه ششــم 
گروه های سنی و تحصیلی خ بیکاری بین شهرها و  کاهش تفاوت نر

24- 20 %31.9 54 - 50 %5.1

29 - 25 %23.9 59 - 55 %4.9

34 - 30 %13.0 64 - 60 %2.2

39 - 35 %7.0 65 و بیشتر %1.9
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توســط 	  التحصیــان  غ  فــار بکارگیــری  کارمــزد  از  بخشــی  پرداخــت 
دولــت

راهبردهــای اصــاح عرضــه و تقاضــا، بایــد متــوازن باشــند؛ بــرای تــداوم . 7
وجــود  تقاضــا  شــده،  تولیــد  محصــوالت  بــرای  بایــد  اشــتغال،  و  تولیــد 
کاالهــای  داشــته باشــد. بــه عنــوان مثــال، بــا جایگزینــی 5 میلیــارد دالر از 
قاچــاق بــا تولیــد داخلــی، حــدود 350 هــزار شــغل جدیــد ایجــاد می شــود. 

          1-9-1-2- تقلیل وابستگی اقتصاد به نفت خام
کــه نفــت عامــل تأثیرگــذار  کشــور نشــان می دهــد  بررســی شــاخص های اقتصــاد 
کــه در عیــن حــال نوســانات خــود را بــه تمامــی  کشــور اســت  مهمــی در اقتصــاد 

کــرده و ثبــات و پایــداری آن را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.  اقتصــاد تحمیــل 

راهکارها
گرفتــه  نفتــی در نظــر  بــه درآمدهــای  کاهــش وابســتگی  راهکارهــای جهــت 

شــده اند:
تفکیــک درآمــد نفــت از حســاب بودجــه و التــزام بــه هزینه کــرد آن بــرای 	 

کشــور در آینــده پیشــرفت و توســعه اقتصــاد 
کشــور و افزایــش ســرمایه گذاری عمرانــی دولــت 	  توســعه زیرســاخت هــای 

از محــل درآمدهــای نفتــی
 عــدم تخصیــص منابــع حاصــل از درآمدهــای نفتــی بــرای اعتبــارات هزینــه 	 

ای و افزایــش تخصیــص منابــع درآمدهــای نفتــی بــرای پیشــرفت
کارایــی و اثربخشــی بودجــه عمومــی از طریــق 	  افزایــش بهــره وری و ارتقــای 

اصاحــات نهــادی و اصــاح ســاختار نیــروی انســانی بخــش دولــت
و 	  مالیاتــی  فــرار  حداقل ســازی  راســتای  در  مالیــات  سیســتم  مدیریــت 

گســترش پایــه هــای مالیاتــی افزایــش درآمدهــای مالیاتــی دولــت از طریــق 
گاز 	  توسعه و تقویت صنایع پایین دستی نفت و 
کمــک بــه تغییــر راهبــرد تولیــد از ســنتی بــه 	  ارتقــای بنیان هــای تولیــد و 

ــه ــش پای ــاری و دان ــد تج تولی
گاز 	  گازی در راســتای افزایــش صــادرات  توســعه بهره بــرداری از میادیــن 

کشــورها بــه ســایر 

1-9-1-3- مبــارزه بــا فقــر، حرکــت به ســوی توزیــع متعــادل فرصت هــا 
و درآمدهــا و تــوازن و توســعه منطقــه ای

ک،  فقــر بــه معنــای ناتوانــی در تأمیــن نیازهــای اساســی زندگــی از قبیــل خــورا
ک، مســکن و معیشــت خانــواده اســت. فقــر را می تــوان بــه دو ســطح  پوشــا
کســب حداقــل  کــرد. فقــر مطلــق بــه عنــوان ناتوانــی در  مطلــق و نســبی تفکیــک 
کســب یــک ســطح معیــن  اســتاندارد زندگــی و فقــر نســبی بــه عنــوان ناتوانــی در 
کــه در جامعــه فعلــی، الزم یــا مطلــوب تشــخیص داده  از اســتانداردهای زندگــی 

اهداف
کمتر از %30  کاهش سهم بودجه دولت از درآمد نفت به 

کردن بخش غیرنفتی اقتصاد بزرگتر 
باالبردن ارزش افزوده در بخش نفتی
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می شــود، تعریــف می شــود. در فقرنســبی بــه نابرابــری در توزیــع درآمــد و ثــروت 
بیــش از میــزان مطلــق درآمــد افــراد توجــه می شــود.

در ایــران دسترســی بــه امکانــات عمومــی )آب، حمــل و نقــل، آمــوزش، ســامت 
مهم تــر  تغذیــه  و  مســکن  تأمیــن  مســائل  و  و  بــوده  مناســبی  حــد  در   )... و 

هســتند.

افزایش اشتغال. 1
توانمنــد ســازی 3 میلیــون نفــر از افــراد تحــت پوشــش ســازمان های 	 

کســب فرصت هــای شــغلی حمایتــی بــرای 
کشور	  توزیع متناسب فرصت های شغلی در مناطق 

کم توان. 2 ساخت مسکن ارزان قیمت برای 500 هزار خانوار 
کافی برای تأمین نیازهای غذایی فقرا. 3 کمک و یارانه  پرداخت 
فعالیت هــای . 4 در  آنهــا  هماهنگــی  و  مردمــی  مشــارکت های  افزایــش 

صدقــه( پرداخــت  از  )فراتــر  حمایتــی 
اصــاح مأموریت هــا و ســاختار دولــت؛ تجمیــع، بازنگــری و اصــاح ســاختار . 5

کشــور. نهادهــای امدادگر در 
گسترش بیمه )انواع بیمه ها و پوشش آن ها(. 6
بــرای . 7 امکانــات  فرصت هــا،  برابــر  و  متعــادل  توزیــع  بــه  توجــه  ضــرورت 

ــرای همــه در مراحــل  کشــور ب فعالیتهــای اقتصــادی در مناطــق مختلــف 
اقتصــادی  فعالیت هــای  انجــام  از  قبل/حین/بعــد  مختلــف 

کارآمــد تأمیــن اجتماعــی و ایجــاد جامعیــت در ارائــه خدمــات . 8 نهادســازی 
امــور تامیــن اجتماعــی بــه منظــور تمرکــز و یک-پارچه ســازی مدیریــت 
نهادهــای حمایتــی و امــدادی و ارتقــای قــدرت خریــد اقشــار متوســط و 

آســیب پذیــر جامعــه
کارآمــد در جهــت بهبــود توزیــع . 9 طراحــی و اجــرای نظــام مالیاتــی مناســب و 

درآمدها
گــروه هــای هــدف بــرای حمایــت هــای مــورد . 10 شناســایی اقشــارکم درآمــد و 

نیــاز
کــه همــه اقشــار جامعــه بــه . 11 حــذف یارانه هــای مســتقیم و غیرمســتقیم 

صــورت مســاوی از آن بهــره منــد می شــوند و توزیــع هدفمنــد یارانــه بــرای 
اصابــت یارانــه بــه اقشــار آســیب پذیــر

رصــد و پیش بینــی حرکت هــای جمعیتــی، تغییــرات احتمالــی و تدویــن . 12
تدابیــر موثــر جهــت مدیریــت روندهــای جمعیتــی نامناســب

فعالیت هــای . 13 و  اشــتغال  و  تولیــد  فرصت هــای  معرفــی  و  شناســایی 
هســتند.  فرســت  مهاجــر  کــه  روســتا  نظیــر  مناطقــی  در  کارآفرینــی 

متعــادل و متــوازن ســاختن توزیــع جمعیــت در پهنــه ســرزمین با اســتفاده . 14
اقتصــادی،  شــرایط  بهبــود  و  زیرســاخت ها  و  فعالیــت  اســتقرار  ابــزار  از 

کم جمعیــت اجتماعــی و امنیتــی در مناطــق 

اهداف
کمتر از %50 گرفتار فقر مطلق به  کاهش افراد   .1

توسعه عدالت اقتصادی  .2
توسعه و توازن منطقه ای بهتر  .3

توزیع مناسب تر فرصت ها  .4
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تقویت مطالبه مردمی مبارزه با فساد. 7
سرعت عمل و شفافیت دستگاه قضایی در برخورد با فساد. 8
 محدودیت های شغلی برای مقامات دولتی فاسد .9

کاهــش جرایــم  بهبــود وضعیــت معیشــت مــردم تاثیــر قابــل ماحظــه ای بــر 
دارد. 

1-9-1-5- اصاح ساختار بودجه دولت
کشــور دچــار مســائل زیــادی اســت، مســائلی ماننــد: ســهم  ســاختار بودجــه 
کشــور و عــدم نظــارت دقیــق  کل  بــاالی بودجــه شــرکت های دولتــی در بودجــه 
بــر آن هــا، بدهــی بســیار زیــاد دولــت بــه بانک هــا، بانــک مرکــزی و پیمانــکاران، 
انــدک منابــع قابــل مدیریــت در  بــه صــادرات نفــت خــام، ســهم  وابســتگی 
گرایانــه و تبعــات مالــی و  بودجــه، مداخلــه دولــت در بســیاری از امــور تصــدی 

هزینــه ای آن هــا و...

ففففف:

 	

ففففف:

 	

معدنــی، . 15 قابلیت هــای  بــه  توجــه  بــا  صنعتــی  فعالیت هــای  گســترش 
عملکــرد  بــا  ارتباطــی  شــبکه های  چشــم انداز  صادراتــی،  امکانــات 

لمللــی بین ا
کشــور بــه منظــور نیــل . 16 تهیــه و تدویــن و اجــرای برنامــه آمایــش ســرزمین در 

بــه تــوازن و توســعه متــوازن منطقــه ای

کارآمدی و فساد 1-9-1-4- مقابله با نا
کاهــش  کمیتــی و فســادهای اقتصــادی ، باعــث  فســاد در دســتگاه های حا
ــرده  ــن ب ــاد را از بی ــح فس ــه قب ــر اینک ــده و مهم ت ــت ش کمی ــه حا ــردم ب ــاد م اعتم
کمیت،  کمیتــی و غیر حا اســت. شــفافیت اطاعــات و عملکرد ســازمان های حا
کاهــش فســاد  کارایــی، مســئولیت پذیری و اعتمــاد عمومــی و  باعــث افزایــش 
کارامــدی ســامانه ها و مجموعه هــای دولتــی و عمومــی بــه ایــن  می شــود. نا
کشــور شــده  موضــوع دامــن زده و در عیــن حــال، باعــث تــداوم برخــی مشــکات 

اســت.

راهکارها
شفافیت . 1

کمیتــی 	  حا دســتگاه های  معامــات  و  هزینه هــای  عمومــی  انتشــار 
و قضائیــه شــهرداری ها( قــوه مقننــه  نهادهــای عمومــی،  )دولــت، 

ثبــت و اعــام عمومــی دارایی هــا و درآمــد مدیــران )تــا ســطح مدیــران 	 
کل( قبــل و بعــد از مســئولیت

گزارش هــای درخواســتی بــه مــردم دربــاره پروژه هــا، مناقصــات، 	  ارائــه 
وام هــای دولتــی و ...

کمیتــی مبتنــی بــر 	  گــزارش عملکــرد دســتگاه های حا انتشــار عمومــی 
شــاخص های اســتاندارد و قابــل مقایســه بیــن واحدهــای مشــابه در 

مقاطــع رونــد زمانــی
گــزارش پرونــده و احــکام صــادر شــده بــدون 	  انتشــار جریــان رســیدگی، 

کی و متهــم  بیــان مشــخصات شــا
کمیــت شــرکتی )بــرای شــرکت های عضــو 	  کامــل حا اجــرای دقیــق و 

بــورس اوراق بهــادار(
کاهش پیچیدگی و فرصت های رشوه و اختاس. 2

اصاح مأموریت و ساختار دولت	 
کار	  کسب و  داالن 
اصاح عملکرد و ساختار نظام بانکی	 

کنش های مالی. 3 ردیابی ترا
گران. 4 حمایت و حفاظت از افشا
کشف فساد برای عموم داوطلبان. 5 آموزش تخصصی روش های 
تقویت اصول اخاقی در خدمات بخش عمومی و مدیریت شرکت ها. 6

اهداف
گرفتــن در . 1 کمیتــی تــا حــد قــرار  کاهــش فســاد در دســتگاه های حا

ــان ــور اول جه کش ــن 30  بی
شفافیت اقتصادی. 2
کارآمدی. 3 ارتقای 
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تقویت مطالبه مردمی مبارزه با فساد. 7
سرعت عمل و شفافیت دستگاه قضایی در برخورد با فساد. 8
 محدودیت های شغلی برای مقامات دولتی فاسد .9

کاهــش جرایــم  بهبــود وضعیــت معیشــت مــردم تاثیــر قابــل ماحظــه ای بــر 
دارد. 

1-9-1-5- اصاح ساختار بودجه دولت
کشــور دچــار مســائل زیــادی اســت، مســائلی ماننــد: ســهم  ســاختار بودجــه 
کشــور و عــدم نظــارت دقیــق  کل  بــاالی بودجــه شــرکت های دولتــی در بودجــه 
بــر آن هــا، بدهــی بســیار زیــاد دولــت بــه بانک هــا، بانــک مرکــزی و پیمانــکاران، 
انــدک منابــع قابــل مدیریــت در  بــه صــادرات نفــت خــام، ســهم  وابســتگی 
گرایانــه و تبعــات مالــی و  بودجــه، مداخلــه دولــت در بســیاری از امــور تصــدی 

هزینــه ای آن هــا و...

ففففف:

 	

ففففف:

 	

راهکارها
خ ارز. 1 انتشار عمومی هزینه های دولت حذف تاثیر بودجه دولت بر نر

ثبات خدمات دولت و عدم وابستگی به قیمت و مقدار فروش نفت. 2
کاهش هزینه های دولت. 3
کاهش بدهی های دولت به بانک ها. 4
افزایش شفافیت و دقت بودجه. 5

1-9-1-6- مبارزه با قاچاق
کــه حجــم قاچــاق حــدود 18 میلیــارد دالر اســت. البتــه بایــد  بــراورد مــی شــود 
گمــرک نیــز افزوده شــود.  کاالهــای وارداتــی از  کــم اظهــاری قیمــت  بــه ایــن رقــم، 

 راهکارها
کاال؛ ایجاد سامانه اطاعات زنجیره تأمین. 1 ردیابی جابه جایی 

ردیابی مالی . 2
کنش های پولی مشکوک ردیابی ترا  •

ردیابــی معامــات؛ ســامانه مالیــات: اتصــال ارزش اعــام شــده بــه   •
اشــخاص درآمدهــای  بررســی  و  شناســایی  ارزش افــزوده،  مالیــات  و  گمــرک 

تقویت اقتصاد و اشتغال مرزی. 3

اهداف
کمیت . 1  اصاح مأموریت و ساختار حا

کارهــا بــه بخــش خصوصــی و . 2 گــذاری  کاهــش مداخلــه دولــت و وا
ــا ــهرداری ه ش

گذاری اموال مازاد و شرکتهای دولتی. 3 وا
اجرای دقیق بودجهبندی عملیاتی. 4

کاال تا سال 1400 کاهش حداقل 60 درصدی قاچاق  هدف: 
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کسب وکار 1-9-1-7- بهبود محیط 
ــد  ــی مانن ــتند؛ چالش های ــرو هس ــددی روب ــای متع ــا چالش ه ــا ب کاره ــب و  کس
منابــع  ...(؛  و  ســرمایه  جــذب  بانکــی،  تســهیات  )ضمانــت،  مالــی  منابــع 
انســانی )شناســایی و جــذب نیــروی انســانی توانمنــد، تشــکیل تیــم و ...(؛ 
و  قیمت تمام شــده  اولیــه؛  مــواد  تأمیــن  و  کیفیــت  قیمــت،  فنــی؛  اطاعــات 
کیفیــت محصــول؛ تأمیــن تجهیــزات آزمایشــگاهی و تولیــدی؛ نظــارت، ارزیابــی؛ 
تقابل هــا،  رانت هــا،  ثبــت؛  صاحیــت،  احــراز  مجوزهــا،  دریافــت  دادرســی؛ 
ایجــاد  کارهــا  و  کســب  بــرای  زیــادی  ایــن چالش هــا، مســائل   ... و  مافیاهــا 
کارهــا، داخلــی )مربــوط بــه درون بنــگاه( و  کســب و  می کننــد. برخــی از مســائل 

کار اســت. کســب و  برخــی مربــوط بــه محیــط 

راهکارها
پیگیــری 	  و  کســب وکار  فضــای  تســهیل کننده  قوانیــن  تنظیــم  پیگیــری 

همچنیــن  و  کســب وکار  محیــط  مســتمر  بهبــود  قانــون  کــردن  اجرایــی 
حوزه هــای  دادن  قــرار  پوشــش  تحــت  رویکــرد  بــا  قانــون  ایــن  اصــاح 

کســب وکار  محیــط  مختلــف  موضوعــی 
کارآمدســازی قانون هــا و 	  کاهــش هزینــه مبادلــه از طریــق ساده ســازی و 

کســب وکار  ــف فعالیت هــای  ــای مختل ــهیل فرآینده ــرای تس ــررات ب مق
تســهیل بــرای بکارگیــری ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در فناوری های 	 

کــردن مــدت زمــان و فرآیند صــدور مجوز  کوتــاه  نویــن از طریــق 
راهکارهای باثبات سازی فضای اقتصادی	 
کســب وکار 	  محیــط  و  اقتصــاد  باثبات ســازی  راهکارهــای  و  سیاســت ها 

باثبات ســازی  جملــه  از  اطمینــان  عــدم  و  ریســک  کاهــش  به منظــور 
ــوان و  ــش ت ــور افزای ــه منظ ــی ب ــود بانک خ س ــر خ ارز، ن ــر ــا، ن ــطح قیمت ه س

اقتصــادی  عامــان  بــرای  آنهــا  ســاختن  پیش بینی پذیــر 
کســب وکار و مقاوم ســازی آن بــه 	  کارآمــد و موثــر محیــط  تقویــت مدیریــت 

منظــور خنثی ســازی و یــا تقلیــل آثــار منفــی تکانه هــای داخلــی و خارجــی 
در اقتصــاد

کارآمدی بازارهای اقتصادکان	  راهکارهای ارتقای 
کلــی اصــل 44 قانــون اساســی بــرای 	  کامــل سیاســت هــای  پیگیــری اجــرای 

کان توســعه رقابــت در بازارهــای 
کاالهــا 	  کل  کارآمــد دولــت در بازارهــای مالــی، بــازار  کاهــش مداخــات نا

کارکــرد ایــن  کار بــا محوریــت افزایــش انعطاف پذیــری  و خدمــات و بــازار 
کارآمــد دولــت کاهــش مداخــات نا بازارهــا از جملــه 

کسب وکارها	  گسترش بازارهای مالی برای تأمین مالی 

اهداف
کاهش ریسک و عدم اطمینان. 1  باثبات سازی اقتصاد به منظور 

کردن فضای قانونی و مقرراتی. 2 مناسب 
کان. 3 کارآمدی بازارهای  ارتقای 
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1-9-1-8- توسعه رقابت پذیری

راهکارها
کلــی اصــل 44 قانــون اساســی . 1 کامــل و دقیــق قانــون سیاســت های  اجــرای 

بــه ویــژه فصــل نــه )9( ایــن قانــون بــا عنــوان منــع انحصــار و توســعه رقابــت 
در راســتای توســعه فضــای رقابتــی و رفــع موانــع موجــود.

ــور ســرمایه گذاری در . 2 ــه منظ ــان ب کارآفرین ــا و  کســب وکاره ــت رویکــرد  تقوی
راســتای تولیــد و تجــارت بــا نــگاه محلی-جهانــی بــرای حضــور در بازارهای 

جهانــی
کیفــی و بــا دانــش و فنــاوری . 3  تمرکــز بــر تولیــد بــا رویکــرد تولیــد محصــوالت 

بومــی
کاهــش وابســتگی واردات بــه درآمدهــای حاصــل از صــادرات نفتــی بــا . 4

کاالهــای بــا  کیفیــت صــادرات غیرنفتــی و تغییــر ترکیــب آن به نفــع  ارتقــای 
ــاال و فــرآوری شــده فنــاوری ب

به نفــع . 5 واردات  ترکیــب  تغییــر  جهــت  الزم  زمینه هــای  کــردن  فراهــم 
فنــاوری. واردات  راســتای  در  ســرمایه ای  کاالهــای 

نهادهــای مردمــی . 6 بیشــتر  از طریــق نقش آفرینــی  اقتصــاد  مقاوم ســازی 
کاســتن از تصدی هــای  کاهــش انحصــار و دولت محــوری و  در اقتصــاد، 
کاهــش آســیب پذیــری در مقابــل  بخــش دولتــی و شــبه دولتی در راســتای 

تحریم هــا
اصاح قوانین تجاری بواسطه:. 7

کردن تعرفه ها و تغییر تدریجی آن	  زمان دار 
کاال و 	  بکارگیــری سیاســت های حمایتــی هدفمنــد جهــت صــادرات 

خدمــات 
کاال و خدمات از طریق:. 8 کاهش فرآیند صادرات 

کاال بواســطه حمایــت از پنجــره واحــد 	  کاهــش مــدت زمــان صــادرات 
ــوآوری و فنــاوری ــه ن تجــاری و تجهیــز زیرســاخت های اقتصــاد ب

کاهش مجوزهای الزم جهت انجام صادرات	 
تسریع در صدور بیمه نامه های خدمات فنی و مهندسی. 9

گسترش دسترسی به خدمات مالی نوین . 10

1-9-1-9- ارتقای بهره وری

اهداف
توسعه رقابت. 1

مقابله با انحصار. 2

هدف:
کشــور از طریــق  کتســاب 3 واحــد درصــد از رشــد اقتصــادی ســاالنه  ا
)بــا اصــاح نظــام تخصیــص منابــع، تجاری ســازی  ارتقــای بهــره وری 

دانــش، رشــد و پیشــرفت اخاقــی و فرهنگــی، منابــع انســانی(
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راهکارها
راهکارها:

مهمتریــن  ایــران،  در  بهــره وری  بــودن  پاییــن  عوامــل  و  علــل  بــه  توجــه  بــا 
اســت:  زیــر  ح  بهــره وری  شــر ارتقــای  راهکارهــای 

راهکار اصاح نظام تخصیص منابع:. 1
بین المللــی، 	  تولیــدی  تجــاری-  فرصت هــای  معرفــی  و  شناســایی 

از طریــق بانک هــای  کســب وکارهــا  بــه  ملــی، منطقــه ای و محلــی 
جغرافیایــی پهنــه  در  موضوعــی  حوزه هــای  تفکیــک  بــه  اطاعاتــی 

ح هــا 	  ضــرورت ارزیابــی فنــی، اقتصــادی فعالیــت هــای اقتصــادی، طــر
و پروژه هــای خصوصــی و دولتــی بــه منظــور هدایــت منابــع بــه ســمت 
تخصیــص بهینــه و رشــد و توســعه ســرمایه گذاری در فعالیت هــای بــا 
کشــاورزی و  بازدهــی بــاال در بخش هــای مختلــف صنایــع و معــادن، 
ــا محوریــت شناســایی در راســتای ارتقــای قــدرت رقابتــی  خدمــات ب

کشــور 
اتخــاد تدابیــر موثــر بــرای بهره بــرداری از ظرفیت هــا و ســرمایه های 	 

گاز کشــور بــه نفــت و  کاهــش وابســتگی اقتصــاد  کشــور و  موجــود 
راهکارهای تجاری سازی دانش:. 2

تجــاری ســازی 	  فرآیندهــای مختلــف  مقــررات در  و  قوانیــن  اصــاح 
دانــش و فنــاوری بــه ویــژه قانــون حقــوق مالکیــت معنــوی

در 	  نــوآوری  و  فنــاوری  دانــش،  کاربــرد  توســعه  و  رشــد  از  حمایــت 
کارآفرینانــه کســب وکارهای 

بهبــود فرآیندهــای تولیــد از طریــق بکارگیــری رشــد و توســعه فنــاوری 	 
اطاعــات و ارتباطــات در اقتصــاد و بخش هــای تولیــد و فراهــم آوردن 

زمینه هــای الزم جهــت اســتفاده از فناوری هــای نویــن
طراحــی و تدویــن ســازوکارهای تشــویقی الزم بــرای مدیــران و نیــروی 	 

کار جهــت ارتقــای روحیــه خاقیــت و نــوآوری و حمایــت از ایــن قبیــل 
فعالیت هــا

انســانی متخصــص، متعهــد و عمل گــرا و 	  نیــروی  ســرمایه گذاری در 
کاربــردی از پژوهش هــای  حمایــت مســتمر 

راهکارهای رشد و پیشرفت اخاقی و فرهنگی:. 3
کشــور در ســطوح مختلــف در راســتای تطبیــق 	  اصــاح رفتــار مدیــران 

کنــش هــای اخــاق مدارانــه بــه عنــوان رویکــرد عملــی بــرای  و ایجــاد 
رشــد و توســعه اخــاق در جامعــه و میــان مــردم 

تبییــن ســازوکارهای موثــر بــرای رشــد و توســعه ســرمایه های فرهنگــی 	 
و اخاقــی در فضــای اقتصــادی

راهکارهای منابع انسانی: . 4
کشــور بــرای تربیــت نیــروی انســانی متناســب 	  اصــاح نظــام آموزشــی 

کار  بــا نیازهــای بــازار 
ارائــه 	  طریــق  از  ویــژه  بــه  موجــود  انســانی  منابــع  اثربخشــی  بهبــود 

تخصصــی و  کوتاه مــدت  آموزش هــای 
کارآفرینــی بــا رویکــرد انتقــال دانــش از 	  کیــد بــر آمــوزش و توســعه  تأ

کســب وکارهــا کــز تولیــد دانــش بــه درون  مرا
مؤلفــه 	  بــه  توجــه  بــا  دســتمزد  تعییــن  سیاســت های  در  بازنگــری 

بهــره وری
کار جهــت ایجــاد انعطاف پذیری های 	  بازنگــری در سیاســت های بــازار 
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بــازار و فراهــم آوردن زمینه هــای الزم جهــت ســهولت  الزم در ایــن 
کار جابه جایــی نیــروی 

1-9-1-10- توسعه دانش، فناوری و نوآوری

راهکارهای نهادسازی. 1
اصاحــات نهــادی و ایجــاد یــا تقویــت نهادهــای توســعه ای در ســطح 	 

بایــد  نــوآوری  و  دانــش  بــا  مرتبــط  خط مشــی های  واقــع  در  ملــی. 
بــرای  نویــن  نهادهــا  ایجــاد  در  اساســی  ســرمایه گذاری  بــر  مبتنــی 
ایجــاد  ارتبــاط  ایــن  نیــاز باشــد و در  توســعه زیرســاخت های مــورد 
نهادهــای توســعه ای بــرای ســرمایه گذاری در ایجــاد نــوآوری بــرای 

رشــد پایــدار ضــروری اســت.
توســعه نهادهــای علمــی بــه منظــور ایجــاد زیرســاخت های تحقیقاتــی 	 

کــز تحقیقاتــی و  گســترش پیونــد میــان ایــن مرا و تکنولوژیکــی جهــت 
بنگاه هــای اقتصــادی و صنعتــی بــا رویکــرد توســعه ارتبــاط صنعــت و 

دانشــگاه.
مناطــق 	  در  فنــاوری  علمــی  پارک هــای  گســترش  و  کارآمدســازی 

کشــور و تــاش در راســتای خودکفایــی آنهــا. در واقــع صــرف  مختلــف 
کافــی  نــوآوری  توســعه  جهــت  پارک هــا  ایــن  از  مالــی  حمایت هــای 
نیســت و بایــد زمینه هــای الزم جهــت توانمندســازی آنهــا بــرای خلــق 
ــوآوری خــود بــه اصحــاب صنعــت و اقتصــاد فراهــم  و فــروش ایــده و ن

شــود.
فنــاوری 	  دانــش،  انتقــال  بــرای  الزم  بســترهای  آوردن  فراهــم 

جــذب  جملــه  از  مختلــف  اشــکال  بــه  المللــی  بیــن  نــوآوری  و 
فرآینــد  در  اســت  بدیهــی  خارجــی.  مســتقیم  ســرمایه گذاری های 
بومی ســازی دانــش وارداتــی، یکــی از اصــول موفقیت آمیــز بــرای رشــد 
ــور  ــرای ایــن منظ ــود. ب ــی می ش ــی تلق ــرمایه گذاری خارج ــعه س و توس

اســت. الزامــی  مکمــل  توســعه  و  تحقیــق  در  ســرمایه گذاری 
ورود 	  و  پیشــرفته  صنایــع  در  بویــژه  خارجــی  ســرمایه گذاران  ورود   

بــه  کشــورها  بــه  پیچیــده  تکنولوژی هــای  و  جدیــد  فناوری هــای 
ــازی دانــش،  ــی س ــوآوری و بوم ــعه ن ــر توس ــل مؤث ــی از عوام ــوان یک عن

نــوآوری.  و  فنــاوری 
راهکارهای حمایتی. 2

کــه 	  کشــور  کمک هــا بــه ســمت مناطقــی از  جهت دهــی حمایت هــا یــا 
ظرفیــت و پتانســیل های بیشــتری در تحقیــق و توســعه در حوزه هــای 

خاصــی دارند.
حمایت از تولید محصوالت با فناوری باال )های تک( از طریق:	 

بــا 	  محصــوالت  تولیــد  بــرای  تســهیات  ســود  یارانــه  پرداخــت 
بــاال فنــاوری 

اهداف
افزایــش ســهم محصــوالت بــا فنــاوری متوســط بــه بــاال از تولیــد . 1

ناخالــص داخلــی بــه 5 درصــد تــا 1400
کارآفرینی. 2  حمایت از نوآوری و 
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راهکارها
کارآفرینی	  حمایت از توسعه 
کردن زمینه حضور و نظارت بیشتر مردم در اقتصاد	  فراهم 
مشــکات 	  حــل  بــرای  مردمــی  مشــارکتی  نهادهــای  بــرای  فضــا  ایجــاد 

اقتصــادی 
توسعه و توانمندسازی تعاونی ها	 
تقویــت 	  بــرای  تســهیل کننده  مقــررات  و  قانون هــا  تدویــن  و  تهیــه   

همچنیــن  و  زیرســاخت ها  توســعه  در  خصوصــی  ـ  عمومــی  مشــارکت 
در  خصوصــی  بخــش  مشــارکت  بــر  ناظــر  جــاری  قانون هــای  اصــاح 

اولویت بخشــی بــه تولیــد محصــوالت بــا فنــاوری بــاال در پرداخــت 	 
تســهیات از محــل صنــدوق ذخیــره ارزی

 	 )R&D( توســعه  و  تحقیــق  فعالیت هــای  توســعه  بــه  کمــك 
خصوصــی. مؤسســات 

طراحی و استقرار نظام ملی نوآوری بواسطه:	 
بــا حفــظ حقــوق 	  اصــاح و تکمیــل قوانیــن و مقــررات مرتبــط 

معنــوی مالکیــت 
و 	  علــم  رشــد  کــز  مرا اثربخــش  و  شــده  ریــزی  برنامــه  گســترش 

کشــور در  فنــاوری 
گسترش صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر	 

کارآفرینــی بــا رویکــرد انتقــال دانــش از 	  کیــد بــر آمــوزش و توســعه  تأ
کســب وکارهــا کــز تولیــد دانــش بــه درون  مرا

الکترونیــك 	  تجــارت  و  الکترونیکــی  کســب وکار  بکارگیــری  توســعه 
نیــاز  مــورد    )ICT( فــاوا  نهــاد  زیرســاخت های  گســترش  بواســطه 
اطاعــات فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  توســط  تولیــدی  بنگاه هــای 

کسب وکار از طریق:	  حمایت از شکل گیری خوشه های 
و 	  تولیــدی  خوشــه های  توســعه  و  شــکل گیری  از  حمایــت 

برقــراری  تســهیات،  پرداخــت  در  اولویــت  طریــق  از  صادراتــی 
بیمــه ای  پوشــش های 

کوچــک و متوســط توســط 	  حمایــت فنــی و آموزشــی از بنگاه هــای 
دســتگاه های ذیربــط

 	
کــردن اقتصــاد/ توســعه مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی  1-9-1-11- مردمــی 

بــرای توســعه زیرســاخت
کارآفریــن و مؤثــر در عرصــه اقتصــاد را  مــردم زیــادی احســاس مشــارکت فعــال، 
ــرای توســعه زیرســاخت ها  ــد. همچنیــن مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی ب ندارن
ضمــن اینکــه زمینــه جلــب منابــع مالــی بخــش خصوصــی را فراهــم می کنــد، بــر 
کارآیــی و ســرعت بخشــی پروژه هــای زیرســاختی تاثیــر بســزایی دارد.  ارتقــای 

اهداف
کشور. 1 کردن بیشتر مردم در اقتصاد  سهیم 

تقویت حضور بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت ها. 2
کثری از تمامی ظرفیت های موجود. 3 استفاده حدا



ی
ومت

مقا
اد 

تص
ا اق

ل ب
تغا

 اش
د و

ولی
ق ت

رون
د: 

بلن
سر

ن 
یرا

ا

53

کــردن آن بــا الگــوی نویــن توســعه  ح هــای دولتــی در جهــت هــم راســتا  طر
ــرای مشــارکت در اجــرای  ــر بخــش خصوصــی ب ــکای اقتصــادی ب ــزوم ات و ل

بــزرگ ح هــای  طر
ـ 	  عمومــی  مشــارکت  بــرای  راهبــردی  برنامــه  تدویــن  و  تهیــه  ضــرورت 

کــه طــی آن رویکــرد بلندمــدت دولــت  خصوصــی در توســعه زیرســاخت ها 
و حوزه هــای زیرســاختی بــه طــور شــفاف تبییــن شــده باشــد.

مشــارکت 	  بــه  بخشــیدن  ســرعت  بــرای  امــور  متولــی  نهادهــای  ایجــاد 
زیرســاخت ها توســعه  در  خصوصــی  ـ  عمومــی 

ایجــاد تســهیات، امکانــات و خدمــات الزم و مناســب بــرای مشــارکت 	 
اقتصــادی  فعــاالن 

بازنگــری و اصــاح حقــوق اقتصــادی در جهــت تأمیــن شــرایط رقابتــی در 	 
بــازار و تضمیــن حقــوق مالکیــت مــادی و معنــوی بــرای فعــاالن بخــش 

خصوصــی
کارآمدســازی نظــام تأمیــن مالــی و اصــاح ســاختار و عملکــرد   -12-1-9-1

نظــام بانکــی
کشــور بــا چالش هــای متعــددی مواجــه اســت. در حــوزه  نظــام تأمیــن مالــی 
گذشــته بــا چالش هــای  کشــور در طــول ســال های  پولــی و بانکــی، نظــام بانکــی 
پیشــرفت  از  پشــتیبانی  بــرای  انتظــارات  نتوانســته  و  بــوده  روبــرو  متعــددی 
ــپردن  ــل س ــه  دلی ــائل ب ــن مس ــی از ای ــازد. بخش ــرآورده س ــور را ب کش ــادی  اقتص
ــی از ضعــف  ــز ناش ــی نی ــوده و بخش ــی ب ــام بانک ــه نظ ــد ب ــای بیــش از ح نقش ه
ــبت  ــودن نس ــن ب ــوزه، پایی ــن ح ــت. در ای ــی اس ــام بانک ــرد نظ ــاختار و عملک س
ابزارهــا  نقــص  بــودن مطالبــات غیــر جــاری،  بــاال  کفایــت ســرمایه بانک هــا، 
بدهــی  و  مرکــزی  بانــک  بــه  بانک هــا  بــاالی  بدهــی  نظارتــی،  روش هــای  و 
بخــش دولتــی بــه بانک هــا  و انجمــاد بیــش از حــد دارایــی هــا چالش هــای 
کافــی نیافتــه و جذابیــت الزم بــرای  مهمــی هســتند. بــازار ســرمایه نیــز توســعه 
ســرمایه گذاران را نــدارد. ســهم صنعــت بیمــه نیــز در نظــام تأمیــن مالــی علمــی 
ــش از 1250  ــه بی ــال 1395 ب ــی در س ــم نقدینگ ــت. حج ــدک اس ــیار ان ــور بس کش
ــاد  ــای اقتص ــن بخش ه ــی بی ــع نقدینگ ــا توزی ــیده، ام ــان رس ــارد توم ــزار میلی ه
بســیار نامتناســب اســت.و محدودیــت نقدینگــی، مســائل زیــادی بــرای تولیــد 

کــرده اســت.  و ســرمایه گذاری ایجــاد 

اهداف
کامــل هرگونــه شــائبه ربــا از . 1 اصــاح نظــام تامیــن مالــی وحــذف 

کشــور بانکــی  سیســتم 
خ ســود تســهیات بانکــی بــا افزایــش . 2 متناســب ســازی )کاهــش( نــر

کارایــی بــازار مالــی 
کاهــش هزینه هــای جانبــی و زمــان دریافــت تســهیات بانکــی و . 3

جــذب ســرمایه
گردش بنگاه های تولیدی . 4 تأمین سرمایه در 
تأمیــن ســرمایه ثابــت بــرای ایجــاد زیرســاخت ها و ظرفیت هــای . 5

اقتصــادی
افزایش ثبات و شفافیت در نظام مالی. 6
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راهکارها
شکســتن انحصــار بانکــی و ایجــاد فضــای رقابــت  ســالم بیــن بانک هــا )از . 1

خ ســود تســهیات( کاهــش نــر جملــه بــرای 
کاهش تقاضای تسهیات از طریق سامانه حساب اعتباری	 
پرداخــت 	  برنامه ریــزی  الــف(  بانکــی:  تســهیات  منابــع  افزایــش 

ســرمایه  تأمیــن  از  بانک هــا  ســهم  کاهــش  ب(  دولــت  بدهی هــای 
ثابــت  و افزایــش ســرمایه بانــک هــاو مصــرف منابــع آن هــا بــرای تأمیــن 
کمــک بــه تولیــدج (کاهــش مطالبــات غیــر جــاری  گــردش و  ســرمایه در 

ــا ــک ه ــد بان ــای منجم ــی ه ــش دارای ــا د(کاه ــک ه بان
توسعه بازار سرمایه؛. 2

توسعه ابزارهای مشتقه	 
گذار	  تقویت شرکت های تأمین سرمایه و سرمایه 
تقویت شرکت های بیمه	 
شــفافیت عملکــرد شــرکت های خصوصــی بــه ویــژه بــرای ســهامداران 	 

کمیــت شــرکتی( )اجــرای حا
حل مشکل بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی. 3
اصــاح عملکــرد و ســاختار نظــام بانکــی: جایگزینــی جریمــه دیرکــرد بــا . 4

در  بانکــی  خدمــات  کارمــزد  ســهم  افزایــش  اقتصــادی،  محدویت هــای 
بانــک درآمدهــای 

راه اندازی سامانه حساب اعتباری. 5
تسهیل ضمانت. 6
پیگیــری تدویــن و تصویــب قانــون جدیــد بانکــداری بــا هماهنگــی ســه . 7

قــوه
اصاح ساختار بانک مرکزی . 8
اســتفاده از منابــع جدیــد )واریــزی دولــت عــاوه بــر قانــون برنامــه ششــم( . 9

صنــدوق توســعه ملــی بــرای تســهیات قــرض الحســنه ازدواج، تحصیــل، 
مســکن، ضمانــت شــهروندان ایرانــی و ســرمایه گذاری

طریــق . 10 از  مولــد  غیــر  بازارهــای  بــه  مالــی  منابــع  ورود  کــردن  محــدوده 
تنظیمــی  مالیات هــای  دریافــت 

کارمــزد . 11 کاهــش ســهم درآمــد بانک هــا از اعطــای تســهیات، افزایــش ســهم 
خدمــات بانکــی در درآمد هــای بانــک

فعالیــت . 12 ممنوعیــت  بانکــی:  اســتاندارد های  گیرانــه  ســخت  اجــرای 
گــذاری  کفایــت ســرمایه، وا مؤسســات مالــی غیرمجــاز، رعایــت نســبت 
جــز  )بــه  تجــاری  بانک هــای  بــه  متعلــق  شــرکت های  تمامــی  ســهام 

و... مالــی(  خدمــات  شــرکت های 
گسترش تسهیات اعتبار خریدار به  ویژه برای صادرات . 13

1-9-1-13- پایداری ارزی
کشــور نقــش اساســی دارنــد. تغییــرات  خ ارز در عملکــرد اقتصــادی  نوســانات نــر

کاهــش می دهــد. راهکارهــا خ ارز، اطمینــان بــه اقتصــاد ملــی را  گهانــی نــر نا

اهداف
خ ارز بــه صــورت شــناور، بــر اســاس عملکــرد واقعــی . 1 قیمت گــذاری نــر

گهانــی اقتصــاد و حــذف تغییــرات نا
کشور؛ حذف وابستگی به دالر آمریکا. 2 تنوع سبد ارزی 



ی
ومت

مقا
اد 

تص
ا اق

ل ب
تغا

 اش
د و

ولی
ق ت

رون
د: 

بلن
سر

ن 
یرا

ا

55

افزایــش عرضــه ارزهــای خارجــی )از طریــق افزایــش صــادرات غیــر   )1
دالر( میلیــارد   25 تــا  واردات  بــه  نســبت  نفتــی 

مدیریــت درآمــد دولــت از صــادرات نفــت )حــذف تاثیــرات تأمیــن   )2
ارز( خ  نــر دســتکاری  طریــق  از  بودجــه 

برقــراری پیمان هــای ارزی دو و چنــد جانبــه بــرای مبادلــه بــا ارزهــای   )3
دالر حــذف  و  ملــی 

کشور تاش برای جذب ارزهای در دست مردم به چرخه ارزی   )4

1-9-1-14- اصاح نظام مالیاتی
کســب درآمــد، تنظیــم اقتصــاد و یــا تولیــد اطاعــات  دریافــت مالیــات بــا هــدف 
ــد  ــا چن ــک ی ــی، ی ــوع طراح ــه ن ــته ب ــا بس ــک از مالیات ه ــر ی ــود. ه ــام می ش انج
درآمــدی  کاربــرد  بیشــتر  مالیــات  مــا،  کشــور  در  متأســفانه  دارنــد.  را  کارکــرد 
کارکردهــای تنظیمــی و  ــز متکــی اســت و از  ــر درآمدهــای خاصــی نی داشــته و ب
تولیــد اطاعــات آن نیــز غفلــت شــده اســت. هــدف اصلــی از اخــذ مالیات هــای 
تنظیمــی، اجــرای خط  مشــی ها )سیاســت ها( و هدایــت و تخصیــص بهینــه 

کشــور اســت. ــع  مناب

راهکارها:
توسعه پایه های مالیاتی. 1

تکمیل سامانه الکترونیکی مالیات. 2
اتصــال پایگاه هــای مالیاتــی بــه ســایر پایگاه هــا و ایجــاد و یکپارچه  ســازی . 3

ــی  ــای اطاعات پایگاه ه
ــفافیت، . 4 ــدف ش ــا ه ــی )ب ــای تنظیم ــرای مالیات ه ــب و اج ــری تصوی پیگی

ــت( تنظیــم و عدال

کارآفرینی 1-9-1-15- توسعه 
کــه بــا پذیــرش ریســک و نااطمینانــی،  کســی اســت  کارآفریــن  در مفهــوم نویــن، 

کســب وکار راه انــدازی می کنــد.  بــا نــوآوری از فرصت هــا اســتفاده و 
کارآفرینــان بــا مفهــوم نــوآور بــودن، تولید  بــا وجــود اینکــه آمارهــای رســمی بــرای 
کارآفرینــان بــا ایــن مفهــوم، در  و منتشــر نمــی شــود، بایــد اذعــان داشــت ســهم 
کشــور بســیار ناچیــز اســت. بــه همیــن دلیــل ســاختار  تولیــد و تجــارت اقتصــاد 
اقتصــاد ایــران همچنــان ســنتی و غیرقابــل رقابــت باقیمانــده اســت. چــون 
کارآفریــن بــه عنــوان نــوآور، قــادر اســت بازارهــای جهــان را شناســایی و بــه 
کارآفرینــی ضمــن اینکــه  کنــد. بنابرایــن، توســعه  عنــوان فرصــت بهــره بــرداری 
قــادر اســت در حــل چالــش اشــتغال و رشــد اقتصــادی ایفــای نقــش نمایــد، از 
ــد بخشــی از مشــکل  ــوآور، می توان کوچــک و ن کســب وکارهــای  طریــق توســعه 

توزیــع نامتعــادل درآمدهــا را نیــز حــل نمایــد.   

اهداف
برقراری عدالت مالیاتی. 1

ــه . 2 ــتگی ب ــش وابس کاه ــه  ــت و در نتیج ــی دول ــد مالیات ــش درآم افزای
نفــت

کنترل فعالیت های اقتصادی آسیب زا. 3
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راهکارها
کارآفرینانه: توسعه فرهنگ   -1

کارآفرینان موفق و مشهور گاه ساختن مردم از تجربه  آ  •
گسترش تحمل ریسک، پذیرش خطا و شکست  •

گسترش فرهنگ خاقیت  •
در  آن  نقــش  و  نــوآوری  فرهنــگ  و  نــو  اندیشــه  و  تفکــر  گســترش   •

اجتماعــی  و  فــردی  زندگــی  پیشــرفت 
توسعه نهادهای تامین مالی نوین  -2

هــای  فعالیــت  توســعه  بــرای  خطرپذیــر  هــای  صنــدوق  گســترش   •
فناورانــه کارآفرینانــه 

کمــک اعضــای  اســتفاده از ظرفیــت هــای فرهنــگ دینی-ملــی بــرای   •
کارآفرینانــه  کارهــای  کســب و  خانــواده، دوســتان و اقــوام بــرای تامیــن مالــی 
کســب  اســتفاده از ظرفیــت هــای نهــاد بــورس بــرای تامیــن مالــی   •

اجتماعــی کارآفرینانــه  وکارهــای  کســب  ویــژه  بــه  وکارهــا 
توســعه ابزارهــای تامیــن مالــی اســامی بــرای اســتفاده در توســعه   •

کارآفرینانــه   وکارهــای  کســب 
توسعه نوآوری  -3

ارتقــای ســهم تحقیــق و توســعه از تولیــد ناخالــص داخلــی تــا ســه   •
1400 افــق  در  درصــد 

کارآفرینانــه خصوصــی بــرای ایجــاد واحــد  کســب وکارهــای  تشــویق   •

جهانــی  دیدبــان  توســط  آن  گــزارش  کــه  المللــی  بیــن  رتبه بنــدی  در  ایــران 
کارآفرینــی تهیــه و منتشــر می شــود در رتبــه پایینــی قــرار دارد. در ایــن رتبــه 

گــروه زیــر طبقــه بنــدی مــی شــوند: کشــورهای جهــان، در ســه  بنــدی، 
اقتصادهای مبتنی بر عوامل تولید. 1

کارآیی. 2 اقتصادهای مبتنی بر 
اقتصادهای مبتنی بر نوآوری. 3

کارآفرینــی در زمــره اقتصادهــای مبتنــی بــر  ایــران در شــاحص دیدبانــی جهانــی 
عوامــل تولیــد قــرار دارد. 

کارآفریــن بایــد بــا  کــه در حــال حاضــر  بررســی زمینــه ایــران مویــد ایــن اســت 
کارآفرینــان اجتماعــی برای حل  کســب وکارهــای نوآورانــه و 2(   اهــداف 1( ایجــاد 
مشــکات اجتماعــی آمــوزش و توســعه داده شــود و بــه تبــع آن ایــن رویکردهــا 
کارآفرینــی  کنــد. توســعه  مــی توانــد چالش-هــای اقتصــادی و اجتماعــی را حــل 
ــی آن  ــد آموزش ــران فقــط بع ــال حاضــر در ای ــه در ح ک ــل اســت  کام ــته  یــک بس
در حــال توســعه اســت و ابعــاد دیگــر ایــن بســته چنــدان مــورد توجــه قــرار نمــی 

گیــرد. 

اهداف
کارآفرینانه، . 1 توسعه فرهنگ 

توسعه نهادهای تامین مالی نوین، . 2
توسعه نوآوری، . 3
کارآفرینی. 4 شناسایی و توسعه فرصت های 
اصاح های قانونی و مقرراتی. 5
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خودشــان وکارهــای  کســب  در  توســعه  و  تحقیــق 
گاه ســاختن جامعــه و احــاد  گروهــی بــرای آ اســتفاده از رســانه هــای   •
مختلــف مــردم بــه اهمیــت و نقــش نــوآوری در زندگــی فــردی و اجتماعــی و 

مــردم  آســایش  و  آرامــش 
فعالیــت  توســعه  بــرای  دانشــگاه-صنعت-دولت  ارتبــاط  گســترش   •
کاربــرد دانــش و فنــاوری در قالــب نــوآوری هــای مرتبــط بــا تجــاری ســازی و 
کشــور در بخــش  عملیاتــی و اجرایــی ســاختن نقشــه جامــع علمــی   •

تجــاری   و  تولیــدی  و  دانشــگاهی  مختلــف  هــای 
کارآفرینی  شناسایی و توسعه فرصت های   -4

کســب وکار بالقــوه و  ایجــاد بانــک هــای اطاعاتــی از فرصــت هــای   •
کشــور در  موجــود  بالفعــل 

کشــورهای مختلــف بــه ویــژه  شناســایی فرصــت هــای موجــود در   •
تبدیــل  بــرای  جامعــه  بــه  آنهــا  معرفــی  و  منطقــه  کشــورهای  و  همســایگان 

بالفعــل بــه  بالقــوه  کارآفرینانــه 
کشــورهای منطقــه  کیــف تحــوالت جمعیتــی آینــده  کــم و  کــردن  رصــد   •
بــه عنــوان فرصــت هــای موجــود پیــش بینــی پذیــر در بــازار تقاضــا و معرفــی آن 

بــه جامعــه  
اصاح های قانونی و مقررات   -5

کارآمدســازی نهادهــای متولــی اصــاح و اجــرای قوانیــن و مقــررات در   •
مبادلــه  هزینــه  کاهــش  راســتای 

کــم بــر فعالیــت  ســاده ســازی و شفاف ســازی قوانیــن و مقــررات حا  •
کســب وکارهــا از طریــق اصــاح قوانیــن و همچنیــن بانــک هــای اطاعاتــی  هــای 

کســب وکارهــا بــا  نهادهــای مختلــف مرتبــط  قوانیــن و مقــررات در 
کسب وکار اجرا و پیگیری بهبود قانون بهبود مستمر محیط   •

و  اقلیــم  تغییــر  و  گرفتــه  قــرار  خشــک  نیمــه  و  خشــک  منطقــه ای  در  ایــران 
در  اســت.  آورده  پدیــد  مهمــی  بحران هــای  آب،  منابــع  نادرســت  اســتفاده 
ســال آبــی 94- 95 حجــم بــارش ایــران  413 میلیــارد متــر مکعــب بــوده اســت. 

مصــارف آب در ایــن ســال در جــدول زیــر نمایــش داده شــده اســت. 

 قابلیت بازیابی یا
 صرفه جویی )میلیارد

)متر مکعب

مصرف محل مصرف

19  قابلیت بازیابی یا صرفه
 جویی )میلیارد متر

)مکعب

)میلیارد متر مکعب( 

0 48 کشاورزی

1 3 صنعت

100 5 شرب

20 296  تبخیر

1-9-2- آب
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توجــه بــه مبحــث آب مجــازی و ردپــای آب در واردات و صــادرات )بــه ویــژه . 2
کشــاورزی(؛  در بخش 

ح های سدسازی و پروژه های انتقال آب؛ . 3 بازنگری طر
کمتــر بــر روش هــای نمک زدایــی و اســتفاده بیشــتر از روش هــای . 4 تمرکــز 

و  صنعــت  بخــش  در  ویــژه  )بــه  آب  از  مجــدد  اســتفاده  و  بازچرخانــی 
شــهری(: 

کاهش تبخیر آب(. 5 آبخوان داری و آبخیزداری )برای 
تکمیل شبکه آبرسانی پایین دست سدها و شبکه های آب شرب. 6
افزایش بازده آبیاری از 40 درصد به 55 درصد . 7
کشور )بویژه از زیرسطح(. 8 مهار آبهای خروجی از 
کنتــرل برنامه ریــزی شــده برداشــت . 9 جلوگیــری از حفــر چاه هــای غیرمجــاز و 

آب از چاه هــای مجــاز
اصاح مأموریت و ساختار دولت:. 10

آبریــز 	  ایجــاد مدیریــت حوزه هــای  بــا  مدیریــت یکپارچــه منابــع آب 
کشــور 

و 	  تشــکل ها  قالــب  در  مــردم  بــه  آب  منابــع  مدیریــت  گــذاری  وا
قنــات( )مــدل  حقوقــی  مجموعه هــای 

خانه هــای 	  تصفیــه  بهره بــرداری  و  نگهــداری  مالکیــت،  گــذاری  وا
کوچــک بــه بخــش  آب و فاضــاب و خطــوط انتقــال آب و ســدهای 

شــهرداری ها و  خصوصــی 

بخــش آب بــا ســایر حوزه هــا درهــم تنیدگــی بســیار دارد و برنامــه ریــزی در ایــن 
کشــور نیــز می باشــد. بــرای  کان  بخــش مســتلزم نــگاه بــه ســایر حــوزه هــای 
گونــه تغییــر در قیمــت آب اثــر مســتقیم و غیــر مســتقیم بــر قیمــت  مثــال هــر 
کشــاورزی دارد. مهمتریــن چالش هــای ایــن  تمــام شــده محصــوالت صنعتــی و 

حــوزه عبارتنــد از:
نگاه تک بعدی به بخش آب و عدم نگرش جامع نگرانه؛ 	 
عدم نگاه اقتصادی به آب؛ 	 
عــدم توجــه بــه آمایــش ســرزمین و نقــش آب در احــداث صنایــع و اســکان 	 

مردم؛ 
اتخــاذ سیاســت های بومــی و منطقــه ای به خصــوص در بخــش مدیریــت 	 

منابــع آب؛ 
کارامدی مدیریت منابع آب و چند متولی بودن بخش آب؛ 	  نا
کنترل بحران آب	  فقدان مدیریت مصرف در 
تغییر اقلیم و خشکسالی؛ 	 
کید بر راهکارهای مهندسی و سخت افزاری؛ 	  تا
افت سطح آب منابع آب زیرزمینی؛ و بروز پدیده فرونشست زمین 	 
کیفیت منابع آب؛ 	  کاهش 
عدم تخصیص حق آبه زیست محیطی؛ 	 
آب 	  کننــده  مصــرف  مهمتریــن  عنــوان  بــه  کشــاورزی  بخــش  راندمــان 

شــیرین؛ 
اهداف:

کشور با نگاه به آینده کارآمد تعادل منابع و مصارف آب  مدیریت   •
راهکارها:

کشــورهای همســایه حــول محــور آب و اتخــاذ تدابیــر مناســب . 1 کــره بــا  مذا
جهــت وابســتگی آنهــا بــه رابطــه متقابــل )بــرای مثــال تبــادل انــرژی و آب(؛ 
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کشــاورزان و مناطــق  کــردن  کشــاورزی و توانمنــد  11.    مدرنیزاســیون بخــش 
روســتایی

کشــاورزی بــا نــگاه بــه امنیــت غذایــی و  کشــت  12.    تجدیدنظــر در الگــوی 
منابــع بومــی و بــازده اقتصــادی

کشــور غنــی، محصــوالت  ــا وجــود ایــن  ــه ب ک ــه شــرمندگی اســت  ــرای مــا مای »ب
کشــوری  گیاهــی و حّتــی مــواد غذایــی الزم را از دیگــران بگیریــم. درســت مثــل 
ــم  ــام معظ ــدارد« )مق ــاورزی را ن کش ــم  ــخ عظی ــن تاری ــات و ای ــن و امکان ــه زمی ک

ــری( رهب
 

کشاورزی آب 
کشــاورزی می فرماینــد  رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص مشــکات حــوزه آب 
از  می شــود  برویــم،  پیــش  خســتگی ناپذیر  روحیــه  و  تدبیــر  و  عقــل  بــا  گــر  »ا
کــرد. بــا روح جهــادی ممکــن اســت« . 30 براســاس  همیــن آب موجــود اســتفاده 
ــر  ــر، براب ــور 243 میلیمت کش ــارش در  ــدت ب ــن دراز م ــود، میانگی ــای موج آماره
یــک ســوم متوســط بارندگــی جهانــی بــوده و در عیــن حــال میــزان تبخیــر در 
کل آبیــاری  کــه بــازده  ایــران معــادل 3 برابــر متوســط دنیــا می باشــد. در حالــی 
توســعه  درحــال  کشــورهای  در  و  درصــد   65 یافتــه  توســعه  کشــورهای  در 
45درصــد اســت، ایــن شــاخص در ایــران 37-33 درصــد می باشــد. همچنیــن 
کارایــی مصــرف آب )میــزان محصــول تولیــد شــده بــه ازای هــر متــر مکعــب آب( 
کشــورهای  کیلوگــرم بــر متــر مکعــب می باشــد، درصورتیکــه در  در ایــران 0/9 
کیلوگــرم بــر هــر متر مکعــب  پیشــرفته صنعتــی ایــن مقــدار بــه طــور متوســط 2/5 
کشــور بــا توجــه بــه تلفــات ناشــی از  کشــاورزی  اســت. مصــرف آب در بخــش  
تبخیــر در مراحــل مختلــف، نفــوذ عمقــی، تلفــات انتقــال و ســایر هــدر رفت هــا 
ــا افزایــش میــزان بهــره وری و  کــه ب ــرآورد می-شــود،  در حــدود 90-80 درصــد ب
کاهــش می یابــد و ســبب افزایــش حجــم  کارایــی آب در مزرعــه، هدررفــت آب 
کشــور  چالش هــای  مهمتریــن  از  می گــردد.  کشــور  در  اســتحصال  قابــل  آب 
در بخــش آب می تــوان بــه بحــران مدیریــت منابــع آب، بهــره وری پاییــن آب 
کنــد اجــرای عملیات هــای زیربنایــی آب و  ــد بســیار  کشــاورزی، رون در بخــش 

کشــورهای همســایه اشــاره نمــود. ــا  ضعــف دیپلماســی آب ب

کشاورزی 1-9-3- بخش 

کشاورزی کشور در حوزه  مهمترین اهداف برای بخش آب 
کشاورزی به میزان 20 درصد. ارتقای بهره وری آب در بخش   .1

توســعه ســامانه هــای نویــن آبیــاری و احــداث شــبکه هــای فرعــی   .2
هکتــار. میلیــون   4 ســطح  در 

کشــور بــه میــزان 6000  گلخانــه هــای  کشــت  افزایــش ســطح زیــر   .3
هکتــار.

کشــت فراســرزمینی و اســتفاده از سیاســت  کــردن برنامــه  عملیاتــی   .4
31-     رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار بــا جمعــی از آب مجــازی بــا رعایــت اصــل خودکفایــی.

1382/10/14 کشــاورزان 
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راهکارها
کشور.	  طراحی و اجرای الگوی یکپارچه مدیریت منابع آب 
کشاورزی و منابع طبیعی.	  اجرای قانون افزایش بهره وری بخش 
تعریف و تقویت مدیریت مصرف همگام با مدیریت منابع آب.	 
ترویــج و اجــرای روش هــای نویــن آبیــاری حداقــل بــه میــزان یــک میلیــون 	 

هکتــار در ســال.
گلخانه ای تا سطح 50 درصد وضعیت موجود.	  کشت  توسعه 
آب 	  توزیــع  و  انتقــال  شــبکه های  نوســازی  و  ســنتی  ع  مــزار اصــاح 

زی.  کشــاور
ح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی.	  اجرای صحیح طر
کنتورهای هوشمند.	  کشاورزان با  تحویل حجمی آب به 
کم.	  کشت مترا کاشت منطقه ای و توسعه  اجرای الگوی 
کانال ها.	  کاهش تبخیر آب از پشت سدها و بازسازی 
استفاده از سیاست واردات آب مجازی.	 

امنیت غذایی
می فرماینــد:  غذایــی  امنیــت  اهمیــت  خصــوص  در  انقــاب  معظــم  رهبــر 
کشــوری بــزرگ، ُپرجمعیــت و دارای هدف هــای بلنــد،  »امنیــت غذایــی بــرای 
کشــاورزی و دامــدارِی مــا یــک بخــش ویــژه و  بســیار مهــم اســت؛ لــذا بخــش 

کننــد« . 31 اســتثنایی اســت و همــه بایــد بــرای آن تــاش 
کافــی، ســالم و در  کلــی منظــور از امنیــت غذایــی عبــارت اســت از غــذای  بــه طــور 
کشــور جهــت  کان  کل آحــاد جامعــه. بــا توجــه بــه چشــم انــداز  دســترس بــرای 
ــذا برنامه ریــزی در راســتای  خ رشــد جمعیــت طــی ســالهای آتــی، ل ــر افزایــش ن
کشــاورزی ضــروری اســت. بطــور متوســط ســاالنه  افزایــش تولیــد محصــوالت 
حــدود 110-100 میلیــون تــن انــواع محصــوالت زارعــی، باغــی و فرآورده هــای 
انــواع  هــم  تــن  میلیــون   20 و حــدود  تولیــد می شــود  کشــور  و طیــور در  دام 
کشــاورزی  کشــور وارد می-شــود. تــراز بازرگانی بخش  کشــاورزی بــه  محصــوالت 
البتــه در ســال های  کــه  بــوده اســت،  گذشــته همــواره منفــی  در ســال های 
اخیــر بهبــود یافتــه و بــه حــدود منفــی 3 میلیــارد دالر رســیده اســت. متاســفانه 
بــاال بــودن هزینه هــای  بــا مشــکات عدیــده ای از قبیــل:  کشــاورزی  بخــش 
خ پاییــن ســرمایه گذاری، عــدم طراحــی و برنامه ریــزی بــرای اجــرای  تولیــد، نــر
کشــت، پاییــن بــودن ســطح نفــوذ دانــش و فنــاوری، ضایعــات بــاال در  الگــوی 
چرخــه تولیــد تــا مصــرف، قاچــاق و واردات مدیریــت نشــده، وابســتگی شــدید 
نهاده هــا  پاییــن  بهــره وری  و  اراضــی  بــودن  خــرد  فناورانــه،  نهاده هــای  بــه 
کشــاورزی از تســهیات بانکــی در ســال های  روبــرو می باشــد. ســهم بخــش 
کار بخــش  کســب و  اخیــر 10-7 درصــد بــوده اســت، درحالیکــه ارزش افــزوده 
کشــاورزی در ســال 94 بیــش از 32 درصــد اعــام شــده اســت. ســاالنه حــدود 
کشــور تبدیــل بــه ضایعــات مــی  کشــاورزی و مــواد غذایــی  30 درصــد تولیــدات 
کــه معــادل 35 میلیــون تــن اســت و ارزش آن بیــش از 15 میلیــارد دالر  شــود 
کشــاورزی، وابســتگی 85 درصــدی  بــرآورد می شــود. واردات 95 درصــد ســموم 
غ الیــن از انگلســتان، وابســتگی 100 درصــدی در واردات تخــم  در واردات مــر
ماهــی از فرانســه، وابســتگی 100 درصــدی در واردات اســپرم دام از آمریــکا و 
کشــاورزی اســت. کانــادا و... نیــز برخــی از مصادیــق وابســتگی تکنولــوژی بخش 

 

بــا جمعــی از  31-    رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار 
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راهکارها
کشــت مناســب، متناســب بــا پتانســیل تولیــد و 	  طراحــی و اجــرای الگــوی 

کننــده آب. عامــل محــدود 
ک و نهاده ها.	  ارتقای بهره وری عوامل تولید شامل آب، خا
کردن آمایش سرزمین.	  عملیاتی 
اصاح الگوی مصرف و عادات غذایی در جامعه.	 
ــا 	  ــی ت ــهیات بانک ــاورزی از تس کش ــش  ــهم بخ ــردن س ک ــی  ــاء و عملیات ارتق

ســطح 25 درصــد.
در 	  ســرمایه گذاری  امنیــت  ســطح  ارتقــاء  و  کار  و  کســب  فضــای  بهبــود 

بــا قاچــاق. کشــاورزی و مقابلــه موثــر  بخــش 
گســترش صنایــع فــرآوری و بســته بندی، ارتقــای زیرســاخت هــای حمــل 	 

کاهــش ضایعــات  کشــاورزی در راســتای  و نقــل و توســعه مکانیزاســیون 
ــاورزی. کش ــوالت  محص

ــوان 	  ــه ت ــا اعتمــاد و تکیــه ب کشــور ب ــه  ــی ب بومی ســازی فناوری هــای واردات
در  خصوصــی  بخــش  حضــور  تقویــت  همچنیــن  و  داخلــی،  تخصــص  و 

کشــاورزی. اســتفاده از فناوری هــای نویــن و بــه روز دنیــا در بخــش 

امنیت حیاتی )محیط زیست و منابع طبیعی(
ــی  ــع طبیع ــت و مناب ــط زیس ــئوالن محی ــا مس ــدار ب ــاب در دی ــم انق ــر معظ رهب
کشــور می فرماینــد:  کشــور در خصــوص راهــکار حــل مشــکات زیســت محیطــی 
کمبــود آب و  گــرد و غبــار و همچنیــن  »بــرای حــل مســائلی همچــون پدیــده 
پیگیــری  و  جــدی  تــاش  و  کار  بایــد  تبلیغــات،  از  بیشــتر  ک،  خــا فرســایش 

مســتمر انجــام داد« . 32
گســترش ریزگردهــا، خشــک شــدن تاالب هــا و تخریــب  افزایــش بیابان زایــی و 
ــاورزی  کش ــی  ــری اراض کارب ــر  ــب، تغیی ک، تخری ــا ــدید خ ــایش ش ــا، فرس جنگله
ــع طبیعــی، افزایــش ســیاب ها و افــت ســطح ســفره های آب  ــه مناب و تجــاوز ب
کشــور در حــوزه محیــط زیســت و منابــع  زیرزمینــی از مهمتریــن چالش هــای 
ــت.  ــده اس ــل ش ــور تبدی کش ــی  ــکار عموم ــه اف ــه دغدغ ــه ب ک ــد  ــی می باش طبیع
گذشــته بــه طــور متوســط روزانــه  براســاس آمارهــای موجــود، طــی ســالهای 
گرفتــه اســت.  کشــور صــورت  ۴۰ هکتــار جنــگل زدایــی در جنگل هــای شــمال 
ک در ایــران بیــش از 16 تــن در هکتــار اســت، درحالیکــه میانگیــن  فرســایش خــا
کمتــر از 4 تــن در هکتــار می باشــد. براســاس برآوردهــا در هــر 5 ســال  جهانــی 
کشــور از بیــن مــی رود. همچنیــن  ک  معــادل 280 میلیــارد دالر از منابــع خــا
کشــور از قبیــل ارومیــه، بختــگان، هامــون،  بســیاری از تاالب هــا و دریاچه هــای 
یــا  و... در وضعیــت خشــک  گاوخونــی، شــادگان، هورالعظیــم  جازموریــان، 

کشور مهمترین اهداف برای امنیت غذایی 
محصــوالت  در  خودکفایــی  بــه  نیــل  و  غذایــی  امنیــت  تأمیــن   .1

درصــد.  95 میــزان  بــه  آبــزی  و  دامــی  زراعــی،  اساســی 
کشور. کشت بهینه در سطح  اجرای الگوی   .2

کشاورزی. دستیابی به تراز تجاری مثبت در بخش   .3
بــا  کشــاورزی  بخــش  در  ســرمایه¬گذاری  درصــدی   20 افزایــش   .4

ملــی. توســعه  صنــدوق  منابــع  از  اســتفاده 

دیــدار  در  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر    -32
مســؤوالن و فعــاالن حفــظ منابــع طبیعــی، محیــط 

1393/12/17 شــهری  ســبز  فضــای  و  زیســت 
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کشــور  در  کــه  سالهاســت  ریزگردهــا  معضــل  گرچــه  ا هســتند.  نیمه خشــک 
تشــدید شــده و بســیاری از اســتان هــا را درگیــر نمــوده اســت، امــا مشــکات 
کشــور می توانــد صدمــات  کنونــی در  کــه ادامــه رونــد  اخیــر خوزســتان نشــان داد 
کــه مهاجرت هــای  کشــور وارد نمایــد  جبران ناپذیــری بــه اســتان هــای جنوبــی 
و  پتروشــیمی ها  عملکــرد  در  اختــال  گاز،  و  نفــت  تولیــد  کاهــش  گســترده، 
کــز صنعتــی و مهمتــر از همــه تهدیــد ســامت مــردم از جملــه پیامدهــای  مرا
کوتــاه مدتــی بــر ســامت  آن خواهــد بــود. آلودگــی هــوا آثــار زیانبــار بلنــد مــدت و 
کــودکان و ســالمندان بیشــتر از دیگــران از آلودگــی هــوا  انســان ها می گــذارد. 
ــد  ــا و 20 درص ــی از خودروه ــران ناش ــوای ته ــی ه ــد. 80% آلودگ ــیب می بینن آس
ناشــی از ســایر منابــع آالینــده اســت؛ البتــه در زمســتان اســتفاده بیشــتر بخــاری 

ــه جــا می شــود. ــع آالینــده جاب گرمــا ســهم مناب ــرژی و  ــع تولیــد ان و مناب

 

راهکارها
ــردن بنــد )ض( مــاده 	  ک ــی  ــا عملیات ــرد داخلــی ب کنتــرل چشــمه هــای ریزگ

ــعه. ــم توس ــه شش 48 برنام
گــرد 	  کانون هــای  اســتفاده از ظرفیــت بســیج مردمــی بــرای احیــاء و اصــاح 

و غبــار.
ــای 	  ــوزه ه ــگ ح ــد و هماهن ــام من ــه، نظ ــع، یکپارچ ــت جام ــال مدیری اعم

آبخیــز.
حفــظ، احیــا، توســعه و بهــره بــرداری پایــدار از تــاالب هــا و رهاســازی حــق 	 

آبــه تــاالب هــا از پشــت ســدها.
اشــاعه فرهنــگ حفاظــت از منابــع طبیعــی پایــه بــا مشــارکت همــه مــردم و 	 

دســتگاه های دولتــی.
بــه 	  کشــاورزی و تجــاوز  کاربــری اراضــی  بــا تخریــب، تغییــر  مقابلــه موثــر 

طبیعــی. منابــع 
نوســازی خودروهــای عمومــی، خودروهای فرســوده و موتورســیکلت های 	 

آالینده
کیفیت سوخت 	  ارتقای 
کاهش آلودگی 	  گسترش فضای سبز و بکارگیری فناوری های 

محوریت دادن به روستاها
ــوری  ــتا مح ــری، روس ــم رهب ــام معظ ــی )ره( و مق ــام خمین ــات ام ــاس بیان براس
ــتائیان  ــه روس ــه ب ــرد و توج گی ــرار  ــن ق ــوان رک ــه عن ــد ب ــوری بای ــاورزی مح کش و 
بــه عنــوان محــور امنیــت غذایــی بایــد بــه رســمیت شــناخته شــود، درحالیکــه 
کشــور بســیار نگران کننــده اســت. براســاس  وضعیــت موجــود در روســتاهای 
گذشــته  کشــور طــی شــصت ســال  آمارهــای موجــود، ســهم جمعیــت روســتایی 
کاهــش یافتــه و بــه 26 درصــد رســیده اســت و پیش بینــی می  حــدود 45 درصــد 

کشور مهمترین اهداف برای امنیت حیاتی 
کامل چشمه های داخلی ریزگرد. کنترل   .1

اجرای مدیریت جامع حوزه آبخیز.  .2
کشاورزی. کاربری اراضی  کاهش 50 درصدی تخریب و تغییر   .3
کاهش 70% از آلودگی هوا ناشی وسایل نقلیه غیر استاندارد  .4
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کــه ایــن میــزان تــا ســال 2050، بــه 16 درصــد خواهــد رســید. همچنیــن از  شــود 
کشــور رونــد نزولــی داشــته و در  ســال 1370 مقــدار مطلــق جمعیــت روســتایی 
کاهــش یافتــه اســت. اشــاره بــه برخــی  ســال 1395 بــه حــدود 20 میلیــون نفــر 
کشــور قابــل توجــه اســت: طــی 3 دهــه  آمارهــا در خصــوص جامعــه روســتایی 
اخیــر حــدود 40-30 هــزار روســتا تخلیــه و بعضــا تخریــب شــده اســت، بیــش از 
کشــور مهاجــران روســتایی هســتند، 82  70 درصــد جمعیــت حاشیه نشــین در 
ــن  ــد، میانگی ــرار دارن ــر ق ــتانه فق ــر آس ــور زی کش ــتایی  ــای روس ــد از خانواره درص
کشــور 54 ســال اســت، ســاالنه حــدود 50 هــزار نفــر از تعــداد  کشــاورزان  ســنی 
فــرد  هــر  درآمــد   1380-1393 زمانــی  بــازه  در  شــود،  مــی  کاســته  کشــاورزان 
شهرنشــین به طــور متوســط 90 درصــد بیشــتر از هــر فــرد روســتایی بــوده اســت، 
کمتــر از 5 درصــد تســهیات بانکــی  کــه در ســال 1395  و نکتــه جالــب ایــن 
کندگــی مدیریــت امــور روســتایی  جــذب مناطــق روســتایی شــده اســت. پرا
و عــدم برخــورداری از متولــی واحــد در سیســتم دولتــی، مهاجــرت و تخلیــه 
کلــی روســتائیان و عشــایر از بودجــه ســنواتی  روســتاها، پاییــن بــودن ســهم 
کلیــه بخش هــای عمرانــی، بهداشــتی،  کنــد توســعه روســتایی در  کشــور، رونــد 
کشــاورزان، نبــود اشــتغال  رفاهــی، آموزشــی و اشــتغال، افزایــش میانگیــن ســنی 
ــور  کش ــتایی  ــوزه روس ــای ح ــن چالش ه ــی از مهمتری ــای متوال ــالی ه و خشکس
و  کشــاورزی  بخــش  پیــش روی  را  نگران کننــده ای  وضعیــت  کــه  می باشــد 
معیشــت روســتائیان قــرار داده اســت و می توانــد آســیب هــای جبران ناپذیــری 

کشــور در پــی داشــته باشــد.  بــرای 
 

راهکارها
کشــاورزان، 	  اجتماعــی  رفــاه  و  منزلــت  ارتقــاء  و  درآمــد  ســطح  بهبــود 

عشــایر. و  روســتاییان 
کیــد بــر شــکل گیری معیشــت پایــدار و حیــات طیبــه در روســتاها بــه 	  تأ

روســتایی. توســعه  بودجه ریــزی  و  برنامه ریــزی  مبنــای  عنــوان 
کشور.	  ح جامع توسعه و عمران روستایی  تصویب و اجرای طر
ارتقــاء خدمــات عمومــی روســتایی و عشــایری حداقــل تــا ســطح 90 درصــد 	 

وضعیــت مناطق شــهری.
توانمندسازی روستاها با:	 

ایجاد خوشه های صادراتی برای صدور محصوالت روستایی	 
ایجاد فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی محصوالت روستایی	 
حرفه آموزی 100 هزار نفر از روستائیان و عشایر	 

پوشش 100 درصدی بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر.	 
کشــاورزی 	  گــذاری در بخــش  کار و توســعه ســرمایه  کســب و  بهبــود فضــای 

کشور مهمترین اهداف برای توسعه روستایی 
امــور  بــرای مدیریــت و سیاســت¬گذاری  تعیــن متولــی مســتقل   .1

عشــایر. و  روســتائیان 
ارتقاء منزلت اجتماعی روستائیان و عشایر در سطح جامعه.  .2

جمعیــت  ســهم  تثبیــت  و  روســتاها  از  مهاجــرت  رونــد  کنتــرل   .3
کشــور. روســتایی 

بودجــه  از  و عشــایری  روســتایی  توســعه  و  عمــران  ارتقــاء ســهم   .4
درصــد.  15 ســطح  تــا  دولــت  عمرانــی 
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1-9-4- صنعت، معدن و تجارت

بــه  روســتایی  نواحــی  کار  و  کســب  مجوزهــای  صــدور  زمــان  )کاهــش 
روز(.  20 کثــر  حدا

گردشگری روستایی.	  توسعه صنایع در روستاها و توسعه 
کشــاورزی 	  پرداخــت وام هــای ارزان قیمــت بــرای ورود ســرمایه بــه بخــش 

و مناطــق روســتایی.
مناطــق 	  در  جوانــان  مشــارکت  و  پایــدار  اشــتغال  مســکن،  بــه  توجــه 

وســتایی. ر
تهیه و اجرای برنامه فقرزدایی در روستاها.	 

بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت را می تــوان مهم ترین جزء حقیقــی اقتصادی 
کــرد. لــذا هرگونــه ســوء مدیریــت در بخــش هــای پولــی و مالــی و  کشــور قلمــداد 
اقتصــادی بــه صــورت مســتقیم عملکــرد ایــن بخــش را متأثــر خواهــد ســاخت 
کاهــش  کــه ذینفــع اصلــی ایــن بخــش می باشــد  و در نهایــت رفــاه جامعــه 
کشــور دچــار آســیب خواهــد شــد.  اهــم  یافتــه و از طــرف دیگــر اشــتغال و تولیــد 

چالشــهای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت عبارتنــد از:
کم بر تولید و تجارت	  رکود شدید حا
باتکلیفی فعاالن اقتصادی	 
گذاری	  کاهش سرمایه 
عدم رشد متوازن تولیدات صنعتی	 
روند فزاینده بنگاه های غیرفعال و ظرفیت های بااستفاده	 
ح های نیمه تمام زیاد باتکلیف	  وجود طر
وابستگی باالی تولیدات داخلی به واردات و نهاده های مواد اولیه	 
کارآمدی نظام توزیع	  نا
کننده و اصل مشتری مداری	  کم توجهی به حقوق مصرف 
در مقابــل، در در تولیــد و تجــارت ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای قابــل 	 

توجهــی وجــود دارد، از جملــه: 
منابع انسانی مستعد، جوان، تحصیلکرده و توانمند	 
برخورداری رتبه اول هیدروکربوری در جهان	 
موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و دسترسی به آبهای آزاد در جهان	 
کشــور ) 68 نــوع مــواد معدنــی و جــزء 10 	  وجــود ذخائــر غنــی معدنــی در 

ــا ( ــی دنی ــر معدن ــور برت کش
کشــور 	   15  ( در منطقــه  قابــل دســترس  و  رشــد  بــه  رو  بازارهــای  وجــود 

) نفــر  میلیــون   700 بــا حــدود  همســایه 
تــن 	  هــزار   460 فــوالد،  تــن  میلیــون   31 تولیــد  ظرفیــت  بــودن  دارا 

آلومینیــوم، 370 هــزار تــن مــس، 83 میلیــون تــن ســیمان، 62 میلیــون 
تــن محصــوالت پتروشــیمی، 1/9 میلیــون دســتگاه خــودرو، 360 هــزار 
تــن الســتیک و تایــر، 850 هــزار تــن تجهیــزات صنعتــی، 6/3 میلیــون 

دســتگاه لــوازم خانگــی، 970 هــزار تــن انــواع نــخ
هدف: اشتغال پایدار با تولید و تجارت در تراز جهانی

اصول محوری: بهره وری، رقابت پذیری، مشتری مداری
راهکارها: 

کار  کسب و  الف- فضای 
طــرف  از  کــه  کار  و  کســب  فضــای  بــا  مرتبــط  شــاخصهای  وضعیــت  مــرور 
کشــور مــا  ــه رتبــه  ک نهادهــای بیــن المللــی منتشــر مــی شــود نشــان می دهــد 
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کشــور نبــوده و ضروری اســت  متناســب بــا شــرایط، ظرفیتهــا و توانمنــدی هــای 
ــن  ــه ای از ای ــوان نمون ــه عن ــرد. ب گی ــورت  ــل ص ــی عاج ــوص اقدام ــن خص در ای
شــاخص هــا مــی تــوان بــه جایــگاه نامناســب جمهــوری اســامی ایــران در رتبــه 
گزارش ســال 2017 (و شــاخص  کشــور در  کار ) 120 از 190  کســب و  بندی فضای 
گــزارش 2014 ( اشــاره نمــود. در  کشــور در  توانمنــدی تجــارت ) رتبــه 131 از 138 
گــردد: ایــن راســتا پیگیــری و اجــرای برنامــه هــای راهبــردی ذیــل پیشــنهاد مــی 

کامــل و جامــع سیاســتهای اصــل 44 قانــون اساســی و مردمــی 	  اجــرای 
کــردن تولیــد و تجــارت

ســاماندهی، شــفاف ســازی و ثبــات در قوانیــن و مقــررات و حــذف قوانیــن 	 
و مقــررات زائــد

کاال از طریــق فنــاوری هــای نویــن و 	  مقابلــه سیســتماتیک بــا قاچــاق  
کاال و پــول مدیریــت موثــر جریــان 

کاالی 	  فــروش و مصــرف  منــع  و  ایرانــی  کاالی  فرهنــگ ســازی مصــرف 
قاچــاق

ارتقــای زیرســاختهای نــرم مرتبــط بــا تولیــد و تجــارت ) دولــت الکترونیکی، 	 
تجــارت الکترونیکی(

کار و حــذف نظــام مجــوزی در بخــش 	  کســب و  تســهیل فراینــده هــای 
تولیــد و تجــارت

ب- رقابت پذیری و بهره وری
کــه باعــث شــده اســت بهــره وری و رقابــت پذیــری بخــش  مهمتریــن عواملــی 
صنعــت، معــدن و تجــارت وضعیــت نامناســبی داشــته باشــد را مــی تــوان در 
کارامــد مدیریــت و بنــگاه داری ، نامناســب بــودن انــدازه بنــگاه هــا، غیر  شــیوه نا
اقتصــادی بــودن مقیــاس تولیــد، عــدم بهــره بــرداری از دانــش و تکنولــوژی روز 
کــه الزم  کیفیــت و خدمــات نــا مناســب محصــوالت تولیــدی اســت  و درنهایــت 
ــا اتخــاذ راهبردهــا و برنامــه هــای هوشــمندانه و سیاســتهای مناســب  اســت ب
تولیــدی و تجــاری نســبت بــه ارتقــاء شــاخص بهــره وری و رقابــت پذیــری تولیــد 
اقــدام نمــود. در صــورت اجــرای برنامه هــای ذیــل، مــی تــوان نســبت بــه تحقــق 
اهــداف پیــش بینــی شــده در برنامــه ششــم توســعه در خصــوص بهــره وری ) 
کل عوامــل تولیــد در بخــش صنعــت و معــدن 2/4  رشــد ســاالنه بهــره وری 
کشــور (  درصــد ( و ارتقــاء شــاخص رقابــت پذیــری صنعتــی ) رتبــه 66 از 144 

امیــدوار بــود.
اهــم برنامــه هــای راهبــردی و سیاســتهای  مــورد نظــر در ایــن خصــوص عبارتند 

از 
گیــری زنجیــر ه هــای اقتصــادی تولیــد 	  کمــک بــه تجمیــع بنگاههــا و شــکل 

و تجــارت
کشور	  کارامد سازی نظام توزیع 
ــر واردات و اتخــاذ سیاســتهای تجــاری مناســب 	  مدیریــت هدفمنــد و موث

بــرای رقابــت پذیــر شــدن محصــوالت تولیــدی
ح هــای مرتبــط بــا تحریــک تقاضــا و پشــتیبانی از 	  پیگیــری و اجــرای طــر

صــادرات 
تعییــن تکلیــف طرحهــای نیمــه تمــام و در حــال اجــرا و تســریع در تکمیــل 	 

و راه انــدازی آنهــا متناســب بــا وضعیــت مربوطــه
توســعه و ایجــاد واحدهــای جدیــد تولیــدی بــا توجــه بــه مزیــت رقابتــی 	 

بــا اولویــت رشــد بــاال، پایــداری در رشــد، اشــتغال زائــی پایــدار و مولــد، 
گــذاری غیــر دولتــی محصــول صادراتــی و ســرمایه 
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کننده	  توسعه و تقویت انجمنهای غیر دولتی حمایت از حقوق مصرف 
کاهش قیمت تمام شده وارتقاء بهره وری	  راه اندازی نهضت ملی 
ایجــاد توســعه زیرســاختهای تولیــدی و تجــاری )شــامل زیرســاختهای 	 

لجســتیک(
ترویج نام و نشان تجاری )برندسازی( در سطح ملی و بین المللی	 
توسعه آموزشهای مدیریتی و مهارتی در بخش تولید و تجارت	 

ج( تأمین مالی
ســهم بخــش صنعــت و معــدن از تســهیات بانکــی از 32 درصــد در ســال 92 بــه 
کاهــش یافتــه اســت. از طــرف دیگــر دشــواری در  کمتــر از 29 درصــد در ســال 95 
نقــل و انتقــال پــول و هزینــه هــای قابــل توجــه و بســیار بــاالی تأمیــن مالــی در 
کشــور دچــار  اقتصــاد نیــز مزیــد بــر علــت شــده اســت تــا بخــش تولیــد و تجــارت 
رکــود شــود. همچنیــن ناهماهنگــی در نظــام هــای مالــی و پشــتیبانی تولیــد و 
کارآمــدی سیاســتهای  صــادرات )بانــک، بــورس و بیمــه( باعــث شــده اســت نا
اقتصــادی افزایــش یافتــه و عمــًا امــکان پشــتیانی مؤثــر از تولیــد میســر نشــود. 
ــش  ــی در بخ ــن مال ــا تأمی ــط ب ــتهای مرتب ــردی و سیاس ــای راهب ــه ه ــم برنام اه

ــه مــی شــود. ح ذیــل ارائ ــه شــر صنعــت، معــدن و تجــارت ب
صنعــت، 	  بخــش  در  خارجــی  گــذاری  ســرمایه  جــذب  فرآینــد  تســهیل 

تجــارت و  معــدن 
ایجاد تنوع در ابزارهای تأمین مالی بخش	 
بازتعریــف نقــش و جایــگاه صنــدوق توســعه ملــی در پشــتیبانی از تولیــد و 	 

صــادرات
جهــت 	  در  ســرمایه  بــازار  فرآیندهــای  و  ســاختار  در  بازنگــری  و  اصــاح 

تولیــد بخــش  مالــی  تأمیــن  تســهیل 
بازتعریــف نقــش و جایــگاه نظــام بیمــه در پوشــش ریســک تولیــد و ســرمایه 	 

گذاری
کاال در پشــتیبانی مؤثــر از تولیــدو 	  بازنگــری در ســاختار و فرآینــد بــورس 

تجــارت
فعــاالن 	  بــرای  المللــی  بیــن  ســطح  در  پــول  انتقــال  و  نقــل  در  تســهیل 

تجــاری و  تولیــدی 
د- دانش و فناوری

ــی و  ــام فروش ــه خ ک ــد  ــان میده ــور نش کش ــادرات  ــد و ص ــت تولی ــی وضعی بررس
ــوالت  ــادرات محص ــن ص ــهم پایی ــاال، س ــاوری ب ــا فن ــوالت ب ــدک محص ــهم ان س
دانــش بنیــان، مشــکل دسترســی بنــگاه هــا بــه دانــش و فنــاوری روز، ضعــف در 
تحقیــق و توســعه بنــگاه هــا، تــوان پاییــن بنــگاه هــا بــرای جــذب، بکارگیــری و 
نگهداشــت متخصصیــن، نفــوذ انــدک فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات در تولیــد 
کارآمــدی مدلهــای قــراردادی بــرای انتقــال و جــذب دانــش فنــی از  و تجــارت، نا
مهمتریــن چالــش هــای ایــن حــوزه اســت. بــه عنــوان نمونــه میتــوان بــه ارزش 
کــه 350 دالر بــوده و مقایســه آن بــا ارزش  کاالی صادراتــی در ســال95  هــر تــن 
کــه  کــرد  کــه 1300 دالر مــی باشــد اشــاره  کاالی وارداتــی در ســال 1395  هــر تــن 
کشــور و  نشــان دهنــده خــام فروشــی و انــدک بــودن ارزش افــزوده صــادرات 
کــم دانــش و فنــاوری در تولیــد اســت.  اهــم برنامــه هــای راهبــردی و  نفــوذ 

گــردد: سیاســت هــای اجرایــی در ایــن خصــوص ارائــه مــی 
حمایت از تجاری سازی اختراعات و ابتکارات	 
و 	  هــا  نمایشــگاه  در  بنیــان  دانــش  کاالهــای  عرضــه  و  حضــور  تســهیل 

خارجــی بازارهــای 
ــدی و 	  ــای تولی ــگاه ه ــائل بن ــل مس ــرای ح ــا ب ــگاه ه ــوان دانش ــری ت بکارگی
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ــاری تج
کاالهای با فناوری باال	  حمایت از تولید 
ــا 	  ــه محصــوالت ب ــرای تبدیــل مــواد خــام ب گــذاری ب پشــتیبانی از ســرمایه 

ــه ویــژه در بخــش معــدن ــر ب ارزش افــزوده باالت
کیــد بــر پژوهشــهای 	  افزایــش ســهم پژوهــش از تولیــد ناخالــص داخلــی بــا تا

کاربــردی و مســئله محــور
واحدهــای 	  بــرای  مشــترک  توســعه  و  تحقیــق  کــز  مرا ایجــاد  از  حمایــت 

متوســط و  کوچــک 
کز نوآوری	  حمایت از ایجاد مرا
اختصــاص واحدهــای صنعتــی و معدنــی بــه دانشــگاه هــا و ایجــاد پیونــد 	 

ســاختاری بیــن صنعــت و دانشــگاه
ه( صادرات غیرنفتی

ُکنــد  متأســفانه در طــی ســالهای اخیــر رونــد رشــد صــادرات غیرنفتــی بــه شــدت 
کاهــش یافتــه اســت. ایــن در حالــی اســت  شــده و حجــم تجــارت خارجــی ایــران 
کــه قابلیــت  کــه ظرفیــت هــای بااســتفاده ای در بخــش تولیــد وجــود دارد 
صــادرات دارد و دولــت نتوانســته بــا برنامــه و تدبیــر مناســب از ایــن  ظرفیــت هــا 
کــه شــرایط فعلــی نامناســب تجــارت  اســتفاده نمایــد. از جملــه دیگــر مــواردی 
کافــی از بازارهــای هــدف و ســایق  خارجــی را رقــم زده مــی تــوان بــه شــناخت نا
ــرای حضــور و بقــا در بازارهــای بیــن المللــی، بهــره  مشــتریان، ضعــف راهبــرد ب
بــرداری نامناســب از مزیــت هــای منطقــه ای و ترانزیتــی، متنــوع نبــودن بازارهــا 
کشــور اشــاره نمــود و محدودیــت هــای بیــن  المللــی  کاالهــای صادراتــی  و 

همچنــان باقــی اســت.
به منظور رفع  چالش های فعلی و با رشــد متوســط ســاالنه دو رقمی صادرات 
ــا  کشــاورزی و خدمــات ب کاالهــای صنعتــی و  ــر صــادرات  کیــد ب ــا تأ غیــر نفتــی ب
ارزش افــزوده بــاال  و تحقــق برنامــه ششــم توســعه در بخــش صنعــت، معــدن و 
تجــارت، تأمیــن ارز مــورد نیــاز تولیــد از محــل ارز حاصــل از صادرات)اســتقال 
ارزی بخــش(، ارتقــای 5 پلــه ای صــادرات صنعتــی و معدنــی ایــران و ارتقــای 
بایــد در  برنامه هــای ذیــل  زیــر 100؛  بــه  از 131  توانمندســازی  رتبــۀ شــاخص 

گیــرد. دســتورکار قــرار 
ــب دیپلماســی صنعتــی- تجــاری و 	  ــرۀ تولیــد وتجــارت در قال ــد زنجی پیون

کار ملــی؛ ــا تقســیم  اجــرای آن ب
قرارگرفتن تولید در ریل صادرات یا همان تولید صادراتگرا؛	 
کاالهــا و خدمــات ایرانــی بــا هــدف تحریــک تقاضــا و در نتیجــه 	  بــازار رســانی 

تکمیــل ظرفیت هــای خالــی بنــگاه هــا، افزایــش تولیــد و اشــتغال؛
توســعه لجســتیک و زیرســاخت های تجــاری بــا هــدف تســهیل صــادرات 	 

کاال و خدمــات صادراتــی؛ کاهــش هزینه هــای  و 
گــذاری امــور بــه بخــش غیردولتــی 	  توســعه تعامــل بــا بخــش خصوصــی و وا

در حــوزۀ صــادرات از طریــق راه انــدازی هلدینــگ هــای بــزرگ صادراتــی و 
اعــزام رایزنــان صنعتــی بازرگانــی؛

توجــه بــه حــوزه هــای متنــوع خدمــات دارای مزیــت در صــادرات و توســعه 	 
کیــد بــر خدمــات فنــی و مهندســی؛ صــادرات خدمــات بــا تأ

کشور؛	  ج از  استفاده از توان سفارتخانه های ایران در خار
کشــورها و ســازمان هــای 	  بــا  توســعه تعامــات مؤثــر دو و چنــد جانبــه 

اقتصــادی؛
ــذاری خارجــی و توســعه 	  گ ــرای جــذب ســرمایه  اســتفاده از مناطــق آزاد ب

ــادرات. ص
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کشــورما بــا دارا بــودن بیــش از 158میلیــارد بشــکه ذخایــر نفــت خــام ، دارای 
گاز  رتبــه ســوم اوپــک و چهــارم جهــان وبــا 34تریلیــون متــر مکعــب ذخایــر 
طبیعــی  دارای رتبــه نخســت جهــان در ایــن بخــش اســت. ایــران بــا تولیــد 
روزانــه بیــش از 4 میلیــون بشــکه نفــت خــام و بیــش از151 میلیــارد متــر مکعــب 

گاز جهــان را برعهــده دارد. گاز بــه ترتیــب 4  و 5/6  درصــد از تولیــد نفــت و 
کریدور  کونومیــک بــه عنــوان قلب منطقــه و  کشــور مــا بــه لحــاظ ژئوپلتیــک و ژئوا
کــه در صــورت اســتفاده از  انتقــال انــرژی ، از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. 
ایــن مزیــت و ســایر ظرفیــت هــا و مقــدورات داخلــی مثــل وجــود نیــروی انســانی 
جــوان ، بــا انگیــزه ومتخصــص ، فرصــت درخــور توجهــی بــرای توســعه درون 
کشــور فراهــم خواهــد آمــد. عمــده چالــش هــای ایــن بخــش  گــرا بــرای  نگروبــرون 
کامــل  ــی مثــل ؛عــدم توجــه  ــه ناشــی از عوامــل داخلــی هســتند در موضوعات ک
بــه سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی،   تغییــر سیاســت هــای اجرایــی در حــوزه 
ــن  ــد در ای کارام ــف و نا ــت ضعی ــادی ومدیری ــه جه ــدان روحی ــتی ، فق ــاال دس ب
کلیــه فرایندهــا ، خــام فروشــی و  بخــش ، عــدم بهــره وری و وجــود ضایعــات در 
ضعــف در زیرســاختهای صنعــت پتروشــیمی و صــادرات بــا ارزش افــزوده بــاال ، 
کشــوردر تعامــات بیــن المللــی  عــدم اســتفاده از مزیــت هــای و ظرفیــت هــای 
و توســعه داخلی)بخــش خصوصــی و مردمــی (  ، ضعــف دیپلماســی انــرژی ،  
کــه  توســعه نامتــوازن بخــش و رویکــرد غیــر آمایشــی   دســته بنــدی می شــوند 
بایــد تحریــم هــای ظالمانــه غــرب را نیــز بــه عنــوان یــک چالــش مهــم خارجــی 

کــرد. بــه آنهــا اضافــه 
اهداف

بیــن . 1 فرایندهــای  کشــوردر  مقتدرانــه  تاثیرگــذارو  جایــگاه  بــه  دســتیابی 
گاز المللــی و منطقــه ای در حــوزه نفــت و 

و . 2 اوپــک  در  نفــت خــام  کننــده  تولیــد  حفــظ جایــگاه ظرفیــت دومیــن 
طبیعــی گاز  تولیــد  ظرفیــت  در  جهانــی  دوم  جایــگاه 

دســتیابی بــه جایــگاه اول منطقــه بــه لحــاظ ظرفیــت پاالیشــی و ارزش . 3
کاالهــای پتروشــیمیایی بــا ارزش افــزوده بــاال تولیــد مــواد و 

گاز در منطقه. 4 نیل به جایگاه اول فناوری نفت و 
ــه . 5 ــن نفــت خــام ب ــر از 0.3 )معــادل ت کمت ــه  کشــور ب ــرژی  کاهــش شــدت ان

ازای هــزار دالر تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمــت ثابــت ســال 2000(
از . 6 درصــد   7 تأمین کننــده  جایــگاه  بــه  کشــور  نفــت  صنعــت  دســتیابی 

گاز  تقاضــای بــازار جهانــی نفــت و ســهم 8 تــا 10 درصــد از تجــارت جهانــی 
گازی بــا اولویــت ایفــای نقــش ویــژه در تامیــن انــرژی شــرق  و فرآورده هــای 

و جنــوب آســیا
راهکارها: 

اصــاح ســاختار و ســازمان نیــروی انســانی در ســطوح مدیریتــی بــا رویکــرد . 1
گاز مدیریــت جهــادی در صنعــت نفــت و 

گاز بــا رویکــرد اســتفاده از تمامــی . 2 مردمــی ســازی اقتصــاد و صنعــت نفــت و 
کشــور، و اجــرای برنامــه هــای حمایتــی  مقــدورات مالــی و فنــی داخــل 
وتقویتــی بخــش خصوصــی و اشــتغال پایدارجوانــان و فعالیــت در صحنــه 

هــای داخلــی و بیــن المللــی
جــذب ســرمایه خارجــی بــا رویکــرد جایگزینــی تدریجــی بــا امکانــات مالــی . 3

داخلــی    
جــذب و انتقــال فــن آوری خارجــی و الــزام بــه بومــی ســازی فــن آوری هــای . 4

گاز    1-9-5- نفت و 
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کشــوردر  ج از  کاهــش وابســتگی بــه خــار مــورد نیــاز صنعــت نفــت بارویکــرد 
یــک بــازار رقابتــی و تجــاری

بــا . 5 بــاال  افــزوده  ارزش  بــا  صنایــع  توســعه  و  فروشــی  خــام  از  جلوگیــری 
آمایشــی اساســی  ماحظــات 

گاز طبیعــی و . 6 کاهــش ضایعــات و تلفــات در بخــش تولیــد، انتقــال و توزیــع 
افزایــش ضریــب بازیافــت و بهــره وری در همــه فراینــد هــای نفــت وگاز

کثری از میادین مشترک. 7 اجرای برنامه های برداشت حدا
گاز و ...(و تقویــت . 8 ایجــاد ظرفیــت هــای ذخیــره ســازی ســوخت ) بنزیــن ، 

کشــور کلیــه مناطــق  زیرســاختهای  تامیــن پایــدار آن در 
گاز بــا اولویــت انعقــاد . 9 اجــرای برنامه هــای احــداث خطــوط لولــه صــادرات 

کشــورهای منطقــه خلیــج فــارس ، شــرق  گاز بــه  قراردادهــای صــادرات 
ــه شــانگهای آســیا و اتحادی

اســتفاده از قیمــت هــای واقعــی و پلکانــی حامــل هــای انــرژی در راســتای . 10
انــرژی  مصــرف  شــدت  کاهــش  رویکــرد  بــا  کننــده  مصــرف  از  حمایــت 

والگــوی مصــرف )خانــوار ، خدمــات وصنایــع انــرژی بــر(
کشــوردر حــوزه . 11 برنامــه ریــزی و پیگیــری قاطــع اســتفاده از مزیــت هــای 

ــه  ــه عنــوان قلــب منطقــه وتبدیــل شــدن ب کونومیــک ب ــو ا ژئوپلتیــک و ژئ
ــی  ــه در مجامــع بیــن الملل ــرژی همچنیــن نقــش آفرینــی مقتدران هــاب ان

مثــل اوپــک

1-9-6-  انرژی الکتریکی

ــه  ــکا ب ــی ارزان و قابل ات ــر، دسترس ــورهای دیگ کش ــیاری از  ــه در بس ک ــی  در حال
منابــع اولیــه )ســوخت های فســیلی؛ آب هــای جــاری و یــا دیگــر شــکل های 
انــرژی تجدیدپذیــر( چالــش اصلــی حــوزه انــرژی الکتریکــی ســنتی اســت، در 
کشــور مــا، بــا افزایــش روزافــزون تقاضــا و تغییــر بهــای انــرژی اولیــه و نگهــداری 
زیرســاخت ها در عیــن ثبــات نســبی قیمــت، چرخــه اقتصــادی فعالیت هــای 

گردیــده اســت. ــرو  ــا مشــکل روب ایــن بخــش ب
کــه چالــش اساســی ایــن حــوزه، ماموریت محــور  گفــت  از دیــدی دیگــر می تــوان 
بــودن آن اســت. فعالیت هــای تولیــد و ارائــه انــرژی الکتریکــی به طــور ســنتی 
تزریــق  بــا  تنهــا  و  نداشــته  را  کار  و  کســب  یــک  خصوصیت هــای  کشــور،  در 

بودجه هــای عمومــی ســر پــا ایســتاده اســت.
ــه  در بخــش برق آبــی ایــن حــوزه نیــز از ســویی تناقــض بیــن توقعــات مربــوط ب
تامیــن آب و تامیــن بــرق، به صــورت معضلــی اساســی جلوه گــر شــده و تکیــه 
ــی  ــاورزی و در برخ کش ــت محیطی،  ــات زیس ــه معض ــی در آن، ب کّم ــعه  ــر توس ب

مــوارد مناقشــه های اجتماعــی منجــر شــده اســت.
اهداف

کیفیت. 1 خودکفایی در تامین برق قابل اطمینان و با 
خودکفایی و اصاح سبد سوخت نیروگاه ها. 2
افزایش سهم فناوری های نیروگاهی پربازده. 3
کاهش شدت مصرف انرژی الکتریکی. 4
افزایش سهم بخش خصوصی در زنجیره تامین انرژی الکتریکی. 5
ک در تولید انرژی الکتریکی. 6 گسترش استفاده از فناوری های پا

راهکارها:
توســعه ظرفیــت هــای نیروگاهــی بــر اســاس شــاخص هــای علمــی و مبتنــی . 1

بــر توســعه پایــدار و آمایــش ســرزمین
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چرخــه . 2 واحدهــای  تکمیــل  اولویــت  بــا  پربــازده  هــای  نیــروگاه  احــداث 
ناتمــام ترکیبــی 

بــرق . 3 تولیــد  فناوری هــای  از  اســتفاده  و  نیروگاه هــا  توســعه  برنامه ریــزی 
مبتنــی بــر خودکفایــی در تامیــن ســوخت

کاهش شدت انرژی الکتریکی. 4 نظام مندسازی یارانه ها در جهت 
کامل بازار برق. 5 راه اندازی 
اســتفاده از ظرفیــت هــای بخــش خصوصــی و ایجاد شــرکت هــای خدمات . 6

ح هــای افزایــش راندمان نیــروگاه ها انــرژی بــه منظــور اجــرای طــر
گــذاران بــه مشــارکت در تولیــد . 7 تســهیل امــور، راهنمایــی و تشــویق ســرمایه 

ک و دوســتدار محیط زیســت انــرژی الکتریکــی از طریــق انرژی هــای پــا
ک و پشــتیبانی از توســعه فناوریهــای و . 8 افزایــش ســهم نفــوذ انرژی هــای پــا

نوآوری هــا در ایــن حــوزه

1-9-7- مسکن

مســکن بــه عنــوان اساســی ترین و ابتدایی تریــن نیــاز خانــوار، ســهمی عظیــم از 
کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت و در اصــل ســی و یــک  ســرمایه ثابــت 
ــوان  ــه عن ــکن، ب ــه مس ــی ب ــران، دسترس ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس قان
حــق اصلــی هــر خانــواده ایرانــی تلقــی شــده اســت. تولیــد مســکن بــر ســه جــزء 
گــذاری و اشــتغال، تأثیــر عمــده دارد؛ در  اصلــی اقتصــاد ملــی: تولیــد، ســرمایه 
کان،  کــه از اقتصــاد ملــی نیــز تأثیــر مــی پذیــرد. از دیــدگاه اقتصــاد  عیــن حــال 
کشــور در چنــد دهــه ی  مســکن، پرتحــرك تریــن و پویاتریــن بخــش اقتصــاد 

اخیــر بــوده اســت. 
گــذاری هــای  کل ســرمایه  در ســه دهــه ی اخیــر، همــواره بیــن 20 تــا 40 درصــد از 
کشــور، در ایــن بخــش انجــام شــده اســت. بیــن 4 تــا 8 درصــد تولیــد ناخالــص 

ملــی تنهــا بــه بخــش مســکن، اختصــاص داشــته اســت. 
گرفتــن یــک ســوم درآمــد خانــوار بــرای  شــاخص دسترســی بــه مســکن بــا درنظــر 
خریــد واحــد مســکونی بــه عنــوان اســتاندارد جهانــی، رقــم شــاخص مذکــور در 

کشــور برابــر 36 و در تهــران 45 ســال مــی شــود کل  ســال 94 بــرای 
ــه ارزش واحــد مســکونی)در ســال 94  ــودن نســبت مبلــغ تســهیات ب پاییــن ب
برابــر 15 درصــد(، از مشــخصه هــای بــارز و نقــاط ضعــف سیســتم تامیــن مالــی 

کشــور می باشــد. مســکن در 
 ســهم مســکن در ســبد هزینــه خانــوار شــهری بــا بیش تریــن ســهم هزینــه  ای بــا 
کاال هــا و َخدمــات دارد و رتبــه دوم در  ــا ســایر  عــدد 35 درصــد را در مقایســه ب

کــی اختصــاص دارد. ســبد هزینــه ای خانــوار بــه مــواد خورا
اهداف

کرامــت؛ برنامه ریــزی مســکن ارزان و مناســب بــرای اقشــار محــروم . 1 مســکن 
جامعه 

ساخت واحدهای مسکونی با دوام باال. 2
ایجاد بازار باثبات زمین و مسکن. 3
تولیــد حرفــه ای، انبــوه و صنعتــی مســکن متتناســب بــا شــرایط زیســت . 4

ــرژی. ــرف ان ــش مص کاه ــای  ح ه ــر ــر ط ــد ب کی ــا تا ــور ب کش ــی  محیط
راهکارها

کــه وعــده مســئوالن مربوطــه بــر اتمــام . 1 تکمیــل باقیمانــده از مســکن مهــر 
ح تــا پایــان ســال 94 بــوده اســت ایــن طــر

ایجــاد نظــام جامــع مالــی جهــت اعطــای وام هــای بلنــد مــدت مؤثــر بــرای . 2
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ســاخت و عرضــه واحــد هــای مســکونی 
ایجــاد زمینــه بــرای ورود بخــش خصوصــی بــه منظــور تولیــد مســکن اجــاره . 3

ای
تدویــن . 4 و  ایرانــی در معمــاری  اســامی-  فرهنــگ  ترویــج  و  گاه ســازی  آ

مســکن و  ســاختمان  اســتاندارد  بیمــه/  نظــام 
اصاح ساختار نظام درآمدی شهرداری ها. 5
گــذاری در . 6 انبــوه ســازان داخلــی و خارجــی جهــت ســرمایه  از  حمایــت 

کشــور مســکن 
احیای بافت فرسوده در مناطق شهری. 7
حمایت از نوسازی و بهسازی مسکن روستایی. 8

1-9-8- حمل و نقل

مصرف کننــده  بخــش  بزرگتریــن  و  کشــورها  توســعه  زیرســاخت  حمل ونقــل 
کشــور مــا اســت.  از منظــر اشــتغال جمــع راننــدگان حمل ونفــل درون  انــرژی در 
کمــك راننــدگان قریــب بــه 3.5  میلیــون  نفــر اســت  شــهری و برون شــهری و 
ــر  ــون نف ــر  1.1 میلی ــغ ب ــایل نقلیه بال ــدگان وس کنن ــن  ــازندگان و تامی ــع س و جم

اســت.
انــرژی، محیــط زیســت و هزینه هــای خارجــی مصــرف ســوخت در  از منظــر 
کشــور تــا قبــل از ســهمیه بندی ســوخت هــر دو ســال یکبــار دو برابــر می شــد )در 
دنیــا هــر 50 ســال یکبــار مصــرف ســوخت دو برابــر می شــود(. توجــه بــه افزایــش 
می کنــد.  معنی دارتــر  را  عــدد  ایــن  خودروهــا  پیمایــش  و  تعــداد  ســاالنه ی 
کشــور را مصــرف می کنــد و بیــش از 85  حمل ونقــل  حــدود 60 درصــد انــرژی 
درصــد مصــرف انــرزی بخــش حمل ونقــل متعلــق بــه حمل ونقــل جــاده ای 

اســت. 
کامیــون فرســوده ســاالنه چهــار میلیــارد لیتــر ســوخت  وجــود بیــش از 100 هــزار 
کشــور تحمیــل می نمایــد.  اضافــی و به عبارتــی دو میلیــارد دالر هزینــه اضافــی بــر 
جابجایــی شــدن هــر ســفر بــا وســیله نقلیه شــخصی بــه حمل ونقــل همگانــی، 

کربــن می کاهــد. کســید  گاز منــو ا گــرم از غلظــت   755
اهداف: 

ــه خدمــات در حمل ونقــل . 1 ارتقــای ایمنــی و بهینه ســازی فرآیندهــای ارائ
جــاده ای و وضعیــت نــاوگان

ارتقــای ترانزیــت )افزایــش میــزان حمــل و نقــل بــار از طریــق ایــران بــه ســایر . 2
کریدورهــا و شــبکه بــه مرزهــا و نقــاط مهــم تولیــد و  کشــورها( وتوســعه 

ــار و مســافر جــذب ب
بکارگیری فنآوری های نوین توسعه حمل ونقل هوشمند و شفاف . 3
ارتقــای زیربناهــای حمل ونقــل) ماننــد بنــادر، جــاده هــا، ریــل و متــرو . 4

کیــد بــر مشــارکت بخــش خصوصــی وســایر زیربناهــا( بــا تا
کشور . 5 جذب سرمایه و توسعه بنادر 
مدیریت توسعه فرودگاه امام خمینی )ره( برای هاب  هوایی منطقه. 6
مدیریــت توســعه ترانزیــت هوایــی بــه عنــوان امن تریــن فضــای هوایــی . 7

منطقــه 
راهکارها: 

تکمیل فرودگاه امام به عنوان هاب منطقه. 1
کــردن شــبکه و اتصــال بــه . 2 کامــل  اولویــت دادن بــه حمل ونقــل ریلــی بــا 

تجــاری اســکله های 
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1-9-9- فناوری اطالعات و ارتباطات

از  کشــور مهاجــرت  اقتصــادی، اجتماعــی، و فرهنگــی  رفــع مشــکات  بــرای 
اقتصــاد منبــع پایــه بــه اقتصــاد دانش بنیــان الزامــی و اجتناب ناپذیــر اســت. 
از  از فســاد دســتگاهها، برخــورداری  ایجــاد شــفافیت اطاعــات و جلوگیــری 
کاهــش هزینــه هــای جــاری  کارآمــد و چابکــی درفرآیندهــای اداری و  نظــام 
نــوع  ایــن  از  مــواردی  و  ضــروری  غیــر  ســفرهای  و  ترافیــک  کاهــش   ، کشــور 
کشــور  فنــاوری اطاعــات وارتباطــات اســت. ورود  اســتفاده  گــرو  همگــی در 
گرچــه نســبتًا بــه موقــع در مقاطــع مختلــف  بــرای بکارگیــری ایــن فنــاوری نیــز 
تحقــق یافتــه اســت، لیکــن رونــد حرکتــی آن مطابــق پیشــرفت جهانــی نبــوده 
اســت. در مجمــوع چالش هــای موجــود فــاوا را مــی تــوان در محــور چالش هــای 
کشــور،  عمومــی،  توســعه بــی هــدف فــاوا و عــدم بهره بــرداری مناســب از آن در 
ح هــا و ســندهای ملــی و بخشــی ، ضعــف ســاختاری در حــوزه  عــدم اجــرای طر
کارآمــد، مشــکات  مدیریــت و تولیــد محتــوا، فقــدان نهادهــای حمایتــی مالــی 
بخــش خصوصــی و بین المللــی نشــدن شــرکت هــای داخلــی، عــدم وجــود 
ــرای آن، و ســوء  کارت هوشــمند و ســخت افــزار بومــی ب سیســتم عامــل بومــی 
اســتفاده شــبکه های تروریســتی، جاسوســی از نفــوذ شــبکه های اجتماعــی 
کشــور، ضعــف نگاشــت ســاختاری، به کارگیــری منابع انســانی  مجــازی غربــی در 
، امنیــت ســایبری ، ضعــف قوانیــن و مقــررات و چالــش هــای  فعــال نشــدن 
کارت هوشــمند و  شــبکه ملــی اطاعــات ،  چالش هــای موجــود در به کارگیــری 

ــرد.  ک اینترنــت اشــیاء دســته بنــدی 

اهداف
کاربــرد، اشــتغال  و صــادرات فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات در  ارتقــاء صنعــت، 

کشــور مبتنــی بــر نیازهــای جهانــی و توانایی هــا، اولویت هــا و فرهنــگ بومــی

راهکارها
کشور؛. 1 تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطاعات و ارتباطات 

کشور به داخل؛. 2 ج  کز داده خار انتقال مرا
دیجیتالــی . 3 شــکاف  کاهــش  و  کشــور  ســایبری  قــدرت  و  تــوان  افزایــش 

سایرکشــورها؛ بــا  و  داخلــی 
کارآفرینــی در حــوزه فــاوا و تســهیات قانونــی در ایــن . 4 توجــه بیشــتر بــه 

زمینــه؛
کشور )شبکه های اجتماعی(؛. 5 ساماندهی فضای مجازی 
کــردن . 6 توســعه و بــروز رســانی زیرســاخت شــبکه های ارتباطــی و برخــوردار 

کشــور از خدمــات نویــن و متنــوع آن کلیــه نقــاط 
کاربردهــای فنــاوری اطاعــات در حــوزه هــای . 7 گســترش  توجــه بیشــتر بــه 

کــز داده، داده هــای عظیم،  مختلــف تجــاری، پزشــکی ،خدماتــی و ... )مرا
اینترنــت اشــیاء و ...(.

 

ایجــاد مرکــز ملــی بــار بــه عنــوان ســامانه اطاعاتــی مدیریــت و برنامــه ریــزی . 3
کنتــرل  و 

کاهش آالیندگی های محیط زیستی. 4 استفاده از فناوری های نوین در 
ــه . 5 ــعه هم ــر توس ــد ب کی ــا تا ــران  ب ــواحل مک ــت س ــع مدیری ح جام ــر ــه ط تهی

جانبــه و حفاظــت محیــط زیســت
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علم نافع
کرامــت آفرین کار و  فنــاوری ثــروت ســاز و دانشــگاه 
ســال 1400 تــا  فنــاوری  و  علــم  عملیاتــی  برنامــه 
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کشــور در ابعــاد علمــی، فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصادی،  پیشــرفت همه جانبــه 
کــه زمینه ســاز اقتــدار  کــز علمــی و دانشــگاهی اســت  مســتلزم توجــه ویــژه بــه مرا
در  دانشــگاهیان  فعــال  مشــارکت  بــود.  خواهــد  ابعــاد  همــه  در  کشــور  ملــی 
ایــن فراینــد نه تنهــا زمینه ســاز تحــوالت اساســی در ابعــاد شــخصیت فــردی و 
کرامــت  اجتماعــی آحــاد جامعــه و ارتقــای جایــگاه ایشــان متناســب بــا شــأن و 
ــی ،  ــاد علم ــه ابع ــور در هم کش ــرفت  ــرای پیش ــه را ب ــه زمین ــت ، بلک ــانی اس انس
فرهنگــی ، اجتماعــی و اقتصــادی  فراهــم می ســازد .ازایــن رو در مکتــب امــام 

راحــل عظیــم الشــان )ره( دانشــگاه مبــدأ همــه تحــوالت اســت.
کشــور مســتقل از نظــام ســلطه از دو دهــه قبــل   ایــران اســامی به عنــوان یــک 
ــا  ــه ایــن حرکــت ب ک ــرد  ک مســیری نویــن را در عرصــه علــم و فنــاوری خــود آغــاز 
)مدظله العالــی(  خامنــه ای  امــام  اهلل  آیــه  حضــرت  معظــم  رهبــری  هدایــت 
کســب رتبــه اول در  صــورت پذیرفتــه و نتیجــه آن رشــد پرشــتاب علمــی  و 
کســب رتبــه شــانزدهم جهانــی و رتبــه اول منطقــه  شــتاب بروندادهــای علمــی، 
و جهــان اســام در تعــداد بروندادهــای بین المللــی نمایــه شــده در میــان دیگــر 
کــه مــورد اذعــان همــه نهادهــای پایشــگر علــم و فنــاوری جهانــی  کشورهاســت 
نیــز می باشــد. دســتاوردهای ملمــوس در فناوری هــای هســته ای صلح آمیــز 
می تــوان  نیــز  را  نانــو  فنــاوری  و  بنیــادی  ســلول های   ، فضایــی  ،فنــاوری 
گــذار از آمــوزش عالــی  به عنــوان جنبــه محصولــی آن برشــمرد. از طــرف دیگــر 
کــه در  گیــر اقــدام تحســین برانگیز دیگــری بــود  محــدود بــه آمــوزش عالــی فرا
جمهــوری اســامی ایــران رقــم خــورد و ایــران در ایــن شــاخص نیــز به عنــوان 
گردیــد  گســتردگی آمــوزش عالــی تبدیــل  کشــور برتــر جهــان در شــتاب  یکــی از 5 
کشــور برتــر در جمعیــت آمــوزش عالــی  و تــا چنــد ســال آینــده همچنــان جــز 10 
گــردد ســرمایه ای  گــر به خوبــی از آن بهره بــرداری  خواهــد بــود. ایــن پتانســیل ا

کشــور و اقتصــاد دانش بنیــان اســت. بی نظیــر در پیشــرفت علمــی 

و  مدیریتــی  مشــکات  ازجملــه  مختلــف  دالیــل  بــه  اخیــر  ســال های  در 
کشــور آهنــگ رشــد منفــی  ــد پرشــتاب علمــی  سیاســت های ناهماهنــگ، رون
گرفتــه اســت. ازایــن رو اغلــب شــاخص های علــم و فنــاوری رونــدی  بــه خــود 
کاهشــی را نســبت بــه شــرایط پــر شــتای قبلــی نشــان می دهنــد،  ایــن درحالی که 
ــد  ــد رش ــادی نیازمن ــق اقتص ــتقال و رون ــاع از اس ــرای دف ــا ب ــور م کش ــه  ــت  ک اس

پرشــتاب علمــی اســت.
علــم،  تولیــد  میــزان  نظیــر:  شــاخص هایی  اجمالــی  نــگاه  یــک  در 
ســرمایه گذاری های پژوهشــی، دســتاوردهای پژوهشــی، ارتبــاط دانشــگاه و 
کــز علمــی،  کان ملــی، همــکاری بیــن دانشــگاهی و مرا ح هــای  صنعــت، طر
نشــاط،  و  امیــد  روحیــه  اختــراع،  ثبــت  پروانــه  تعــداد  جــذب هیئت علمــی، 

می دهنــد. نشــان  را  کاهــش  و  رکــود  شــرایط 
هرچنــد بــر اســاس اســناد موجــود تعــداد شــرکت های دانش بنیــان دارای مجــوز 
کــه بخــش عمــده ای از  بــه 2975 مــورد رســیده اســت لکــن واقعیــت آن اســت 
ایــن شــرکت ها قبــًا وجــود داشــته و صرفــًا تغییــر وضعیــت داده انــد تــا از مزایــای 
قانونــی برخــوردار شــوند. ایــن شــرکت ها دارای 53.538 نفــر شــاغل بــا درآمــد 
ســاالنه حــدود 14 هــزار میلیــارد تومــان در ســال 95 بوده انــد و ایــن در حالــی 
کــه ســاالنه حــدود یک میلیــون نفــر دانش آموختــه جدیــد دانشــگاهی  اســت 

برنامه عملیاتی علم و فناوری تا سال 1400

چالش ها و مشکالت پیش رو
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کشــور . 1 بــاور نداشــتن و عــدم پایبنــدی بــه چشــم انداز و اســناد باالدســتی 
ــی و  ــدی علم ــای توانمن ــی در ارتق ــرد علم ــردی و رویک ــر راهب ــف تفک و ضع

ــی ــدار مل ــه اقت ــوان مؤلف ــور به عن کش ــاوری  فن
تفکــر وابســته، نــگاه بــه بیــرون و عــدم بــاور بــه توانمندی هــای داخلــی در . 2

ــه ــرفت همه جانب پیش
و . 3 دانشــگاه  بــه  سیاســی  و  حزبــی  غیرعملیاتــی،  و  تشــریفاتی  رویکــرد 

علمــی شــور  و  تــاش  به جــای  عوامانــه  اقدامــات  جایگزینــی 
از ایده هــا و توانمنــدی  اســاتید، دانشــمندان . 4 کافــی  عــدم بهره منــدی 

برجســته و نخبــگان جــوان در فرایندهــای برنامه ریــزی آمــوزش عالــی

عوامل مؤثر در پیدایش و تقویت چالش ها و مشکالت

کار هســتند. لــذا عملکــرد تناســبی بــا اهــداف برنامــه ای و تقاضــای  جویــای 
خ بیــکاری  فزاینــده موجــود نــدارد. از ســوی دیگــر بــر اســاس آمارهــای رســمی نــر
کشــور در پایــا ن  ســال1395 برابــر 12.4 درصــد بــوده اســت، درحالی کــه همیــن 
خ بیــن دانش آموختــگان حــدود 20 درصــد می باشــد. عــاوه بــر این هــا عــدم  نــر

تناســب بیــن شــغل و شــاغل نیــز خــود یــك مســئله مهــم می باشــد.
در ادامــه شــماری از مهم تریــن چالش هــای موجــود پیرامــون نظــام آمــوزش 

ــت: ــده اس ــور بیان ش کش ــی  عال
بیکاری فزاینده دانش آموختگان دانشگاهی و اشتغال غیر مؤثر ایشان. 1

رشــد مشــکات و ناهنجاری هــای اجتماعــی در میــان قشــر تحصیل کــرده . 2
و دانشــجویان

ضعف ساختاری در ارتباط دانشگاه با صنعت و نیازهای جامعه. 3
اثرگذاری وسیع رکود اقتصادی بر پژوهش های دانشگاهی. 4
کــرد نامناســب منابــع تخصیص یافتــه بــه امــور پژوهشــی و . 5 کمبــود و هزینــه 

زیرســاخت های مرتبــط
پاســخگو نبــودن محتــوای دروس، مراجــع درســی و برخــی رشــته های . 6

دانشــگاهی بــا نیازهــای جامعــه
کیفیــت پاییــن آمــوزش و عــدم ســازوکار مناســب بــرای مهارت آمــوزی و . 7

شکوفاســازی خاقیــت و ابتــکار دانشــجویان
پژوهش هــای . 8 در  دانشــگاهی  ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  در  ضعــف 

جامعــه نیــاز  رفــع  و  کاربــردی 
نامناســب بــودن ســازوکارهای موجــود بــرای ارتقــا انگیــزه و نشــاط علمــی . 9

دانشــجویان و اســاتید
کافی در تولید علم و تولید محتوا در علوم انسانی اسامی. 10 عدم تحرک 
شــبکه ای نبــودن فعالیت هــای تحقیقاتــی و عــدم وجــود ســازوکار مناســب . 11

بــرای تحقیقات مشــترک دانشــگاهی
انجام فعالیت های سطحی و قشری تحت عنوان برنامه های فرهنگی. 12
کاهش شتاب رشد علمی. 13
کارآمــد ســازی . 14 غلبــه روحیــه سیاســت زدگــی در مدیریــت آمــوزش عالــی و نا

کان  در حــوزه علــم و فنــاوری نهادهــا و شــوراهای تصمیم گیــری 

ــا  ــاالی آن ه ــیار ب ــیل بس ــم پتانس ــور علیرغ کش ــگاه های  ــر، دانش ــع حاض در وض
در انجــام وظایــف محولــه بــه لحــاظ عــدم به کارگیــری از تــوان آنــان، اثربخشــی  

راهبردهای جهش و تحول علمی به معنای واقعی
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الزم را در توانمندســازی دانش آموختــگان و انجــام پژوهش هــای تقاضامحــور 
گام نخســت به  کشــور نــدارد. ایــن دانشــگاه ها بایــد در  در ایفــای نقــش مولــد در 
کارآفریــن متحــول شــوند یعنــی در چرخــه اقتصــادی و پیشــرفت  دانشــگاه های 
کارآفرینــی و حفــظ  کلیــدی داشــته باشــند.  کشــور نقشــی حیاتــی و  عمومــی 
کرامــت حداقــل انتظــار جامعــه از دانشــگاه ها می باشــد ولــی نبایــد فرامــوش 
بــه  بایــد تبدیل شــدن  کشــور  کــه در واقــع هــدف غایــی دانشــگاه های  کــرد 
دانشــگاه اســامی یــا دانشــگاه تمــدن ســاز باشــد. بــرای دســتیابی بــه دانشــگاه 
کرامــت آفریــن بایــد تحولــی اساســی در وضعیــت حاضــر بــا جلــب مشــارکت  کار و 
اســاتید و دانشــجویان و به کارگیــری روش هــای مدیریتــی توانمنــد و خــاق و 
گیــرد. مدیریــت تحــوالت اساســی در حــوزه آمــوزش عالــی  تحول آفریــن شــکل 
مســتلزم توجــه بــه ابعــاد مختلــف، پژوهــش و فنــاوری، تربیــت و آمــوزش نیــروی 
بین المللــی،  علمــی  ارتباطــات  و  همــکاری  اجتماعــی،  و  فرهنگــی  انســانی، 
کارکنــان، تأمین زیرســاخت ها  دانشــجویان و نخبــگان، اعضــای هیئت علمــی و 
و منابــع، نظــارت و ارزیابــی می باشــد. ازایــن رو الزم اســت راهبردهــای اساســی 
گــردد. اهــم  به منظــور حرکــت از  وضــع موجــود بــه وضــع مطلــوب تدویــن و اجــرا 

ح زیــر اســت: راهبردهــای الزم بــه شــر
ارتقــای باورمنــدی مســئولین بــه نقــش و جایــگاه علــم و فنــاوری در اقتــدار ملی و . 1

کــز تحقیقاتــی بــا بهره گیــری از روحیــه  تقویــت تــوان مدیریتــی آمــوزش عالــی و مرا
کثــری از تــوان و قابلیت هــای نخبــگان و خبــرگان جهــادی و به کار گیــری حدا

ایجــاد قــرارگاه جهــادی پیشــرفت علمــی جهــت انســجام مدیریتــی و پشــتیبانی . 2
بازیگــران  و  دانشــجویان  جــوان،  نخبــگان  دانشــمندان،  اســاتید،  حضــور  بــا 

سیاســت گذاری اصلــی 
توســعه و خلــق فرصت هــای جدیــد بــرای اشــتغال دانش بنیــان در جــذب و . 3

سیاســت های  تحقــق  راســتای  در  دانشــگاهی  دانش آموختــگان  به کارگیــری 
اقتصــاد مقاومتــی کان 

شناســایی و بهره گیــری از قابلیت هــای موجــود و خلــق ظرفیت هــای جدیــد . 4
کــز  مرا و  دانشــگاه ها  ورود  انگیــزه  و  دانشــگاه ها  تحقیقاتــی  تــوان  جملــه  از 

بــه حــوزه فنــاوری تحقیقاتــی 
طراحی و ایجاد سازوکار پایش جهت مدیریت هوشمند تحوالت. 5
گفتمانــی در راســتای . 6 بهره گیــری از ســرمایه اجتماعــی و ایجــاد فرهنــگ و فضــای 

جریــان ســازی، تعمیــق و پایبنــدی بــه اهــداف و سیاســت های باالدســتی علــم 
و فنــاوری

بــر مدیریــت دانــش و دانش بنیــان نمــودن . 7 کیــد  بــا تأ نــوآوری  اســتقرار نظــام 
کان پژوهــش و فنــاوری  ح هــای  ســازمان های اصلــی بــا تمرکــز بــر اجــرای طر

کشــور اولویــت دار متناســب بــا نیــاز حــال و آینــده 
کــز تحقیقاتــی و دانشــگاهی، صنایــع، بخش هــای . 8 از مشــارکت مرا بهره گیــری 

کان ملــی  ح هــای  اقتصــادی اعــم از دولتــی و غیردولتــی در تعریــف و اجــرای طر
و برنامه هــای علمــی

کشــف منابــع مالــی جدیــد به منظــور حفــظ و ارتقــای . 9 پایدارســازی منابــع مالــی و 
کان پیشــرفت علمــی کشــور در شــاخص های  جایــگاه 

اســاس . 10 بــر  تحقیقاتــی  کــز  مرا و  عالــی  آمــوزش  نظــام  در  ملــی  تقســیم کار 
مأموریت هــای محــول منطبــق بــا اســناد باالدســتی به ویــژه نقشــه جامــع علمــی 

کشــور
و . 11 تربیــت  راســتای  در  بین المللــی،  علمــی  تبــادالت  و  تعامــات  ســطح  ارتقــا 

محصــوالت  صــادرات  از  حمایــت  و  متخصــص  انســانی  نیــروی  تأمین کننــده 
ــی و  ــن جهان ــش نوی ــذب دان ــن ج ــی و همچنی ــای بوم ــان و فناوری ه دانش بنی

برتــر فناوری هــای 
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اهداف 
پایان نامه هــای . 1 و  علمــي  مقــاالت   %90 نمــودن  کاربــردي  و  هدفمنــد 

تکمیلــي  تحصیــات 
افزایــش ســهم تأمیــن اعتبــارات پژوهشــي دانشــگاه ها از محــل ارتبــاط بــا . 2

صنعــت. اختصــاص عمــده ظرفیت هــای پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه ها 
ــع نیازمندی هــای جامعــه در راســتای اقتصــاد مقاومتــی و ارتقــای  ــه رف ب

تــوان رقابــت تولیــد ملــی در ســطح جهــان
ــانی . 3 ــگاهی و به روزرس ــته های دانش ــون و رش ــاح مت ــری و اص ــداوم بازنگ ت

کثــر پنج ســاله  ــا قدمــت حدا آن هــا ب
کاهش انحراف از سند مصوب . 4 اصاح آمایش آموزش عالی و 
کارورزی به منظــور ارتقــای مهارت هــای . 5 کارآمــوزی و  توســعه دوره هــای 

ــه  ــگاه و جامع ــاط دانش ــت ارتب ــغلی و تقوی ش
کشــور بــا دو دانشــگاه . 6 ارتبــاط علمــی و پژوهشــی هرکــدام از دانشــگاه های 

یــا مرکــز علمــی، پژوهشــی بین المللــی
توســعه عضویــت و فعالیــت دانشــجویان در تشــکل های مختلــف قانونــی . 7

دانشــجویی بــرای تحقــق اهــداف واالی انقــاب اســامی
ح هــای . 8 ایجــاد حداقــل یــک آزمایشــگاه یــا پژوهشــکده پیشــرفته بــا طر

ــا  پیشــرو بــرای فعالیت هــای علمــی نخبــگان و اســتعدادهای درخشــان ب
مشــارکت دانشــگاه های برتــر در هــر اســتان.

راهکارها
برنامــه اقدامــات اساســی بــرای تحقــق تحــوالت بنیادیــن در حــوزه آمــوزش 
کارآمــد  ــا راهبردهــای فــوق مســتلزم ســازمان دهی نیروهــای  عالــی متناســب ب
کــز تحقیقاتــی ، تعامــل مناســب بیــن ارکان آمــوزش عالــی، ایجــاد زمینــه  در مرا
فهــم مشــترک و همراهــی عمومــی می باشــد. از ســوی دیگــر اجــرای ایــن برنامــه 
مســتلزم حضــور مدیــران جهــادی، خــاق، شــجاع و باتجربــه و حمایــت  ســایر 
ــی  ــارت و ارزیاب ــت نظ ــت. درنهای ــازی آن هاس ــا و پیاده س ــئولین از برنامه ه مس
و  برنامــه  ایــن  موفقیــت  ضرورت هــای  حلقــه  آخریــن  پیگیرانــه  و  اثربخــش 
اقدامــات آن می باشــد. مهم تریــن اقدامــات، برنامه هــا و ماحظــات در ایــن 

فراینــد عبارت انــد از:
به کارگیری مدیران شایسته )انقابي، جهادي و دانا( در سطوح عالی.. 1

انســجام و یکپارچگــی در مدیریــت و هدایــت راهبــردی جریــان علمــی . 2
کشــور

تهیــه برنامــه جامــع اقــدام در چارچــوب اهــداف و سیاســت های مصــوب . 3
و اباغــی و پایبنــدی جــدی مســئولین بــه آن در عمــل

کان پژوهــش و فنــاوري و محوریــت . 4 ح هــای  پیگیــري و اجــراي جــدي طر
کشــور آن هــا در پیشــرفت اساســی 

حمایــت از ایجــاد صنایــع نویــن و پیشــرفته فنــاوري محــور، مبتنــي بــر . 5
دانشــگاهی دانش آموختــگان  اشــتغال  جهــت  پژوهشــي  دســتاوردهاي 

تأمیــن ســهم اعتبــارات پژوهــش و فنــاوری از تولیــد ناخالــص داخلــی برابــر . 6
قانون

تحــول اساســی در نظــام و محتــوای آموزشــی متناســب بــا نیــاز حــال و . 7
ح آمایــش آموزشــی کشــور مبتنــی بــر طــر آینــده 

تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت به صورت جهشي و واقعي. 8
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)مقــاالت، . 9 تکمیلــی  تحصیــات  دوره هــای  از  حمایــت  و  هدایــت  
کشــور پژوهشــی  نیازهــای  ســمت  بــه  پایان نامه هــا( 

نشــر . 10 و  اشــاعه  و   مستندســازی  در  دانشــگاهیان  کرامــت  حفــظ 
علمــی   دســتاوردهای 

و . 11 نشــریات  علمــي،  انجمن هــای  علمــي،  قطب هــای  نقــش  تقویــت 
جامعــه نیازهــاي  و  کان  ح هــای  طر در  علمــی  همایش هــای 

کــز رشــد و پارک هــای علــم و فنــاوري به منظــور توانمندســازي و . 12 تقویــت مرا
افزایــش جهشــي شــرکت های دانش بنیــان و عملکــرد علمــي و اقتصــادي 

آن ها
اســتقرار نظــام ملــي نــوآوري و ارتقــاي بهــره وری پژوهشــي مبتنــی بــر نقشــه . 13

کیــد بــر مدیریــت دانــش کشــور بــا تأ جامــع علمــی 
و . 14 عالــی  آمــوزش  هوشــمند  و  ارزیــاب  خــود  نظــام  اســتقرار  و  طراحــی 

علمــی  جامــع  نقشــه  سیاســت های  و  اهــداف  بــا  منطبــق  دانشــگاه ها 
کشــور

کارآمــد در خلــق منابــع مالــی جدیــد و به کارگیــری . 15 تعییــن ســازوکارهای 
منابــع مالــی در جهــت ارتقــا فعالیت هــای پژوهشــی

تکمیلــی . 16 تحصیــات  دانشــجویان  و  جــوان  پژوهشــگران  از  حمایــت 
علمــی پیشــرفت  فعــال  کنشــگران  به عنــوان 

تسهیل و تقویت فرایند جذب محققین و اساتید جوان و نخبگان. 17
کشور. 18 طراحی و استقرار رصدخانه علمی 
گســترش شــبکه های تحقیقاتــی و ایجــاد زیرســاخت های الزم به منظــور . 19

شبکه ســازی فعالیت هــای تحقیقاتــی در ســطح ملــی بیــن دانشــگاهی 
ــبکه  ــاعا و ش ــت ش ــات، تقوی ــی اطاع ــبکه مل ــتر ش ــر بس ــاوا و ب ــر ف ــی ب مبتن
کشــور و همچنیــن در ســطح فراملــی به منظــور هم افزایــی  پرســرعت علمــی 

کارایــی و ارتقــای بهــره وری در فعالیت هــای علمــی و افزایــش 
توجه جدی به آمایش آموزش عالی. 20
کز تحقیقاتی. 21 اهتمام جدی به تجدید ساختار و ساماندهی مرا

گفتمانی در دانشگاه ها. 22 شفاف سازی، ایجاد و تقویت فضای 
طراحــی، تصویــب و پیاده ســازی نظــام پژوهشــگری بــرای هویــت بخشــی . 23

توســعه  و  تحقیــق  و  علمــی  کــز  مرا در  پژوهشــگری  شــغل  بــه  مســتقل 
ــذب مخترعیــن، مبتکریــن، صاحب نظــران، نخبــگان و  ــور )جهــت ج کش

دانشــگاهی( دانش آموختــگان 
ارتقا منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانش پژوهان . 24
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ارتقای آموزش و پرورش با معلمان پرنشاط
ــا ســال 1400  برنامــه عملیاتــی آمــوزش و پــرورش ت
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ــم؛ »یرفــع اهلل الذیــن آمنــوا  کری ــه بیــان قــرآن  ــدگاه دیــن مبیــن اســام و ب از دی
و  عالــم  هــای  انســان  خمیرمایــه  امــا  درجــات«،  اوتواالعلــم  والذیــن  منکــم 
کــه خداونــد تبــارک و تعالــی وعــده ترفیــع آنهــا وبالطبــع، عزتمنــدی  هرکــس 
از  کــه  دارد  بنیان  هایــی  در  ریشــه  اســت،  داده  را  آنهــا  از  متشــکل  جامعــه 
کله  کــه همچــون نهالــی قاعــده رشــد و شــا جملــه مؤثرتریــن آنهــا دورانــی اســت 
وجودشــان را بــر  آن دوران بنــا می  نهنــد. نقــش تربیــت و تعلیــم اینچنیــن در 
گــر  کــه ا فرآینــد زندگــی و رشــد انســان هــا مؤثــر اســت و بــر ایــن اســاس اســت 
بــه عــزت مــادی، ســعادت معنــوی، ســیطره سیاســی،  جامعــه  ای بخواهــد 
کنــد بایــد  پیشــرفت علمــی و آبادانــی زندگــی دنیــا و هــر آرزوی دیگــر دســت پیــدا 
کار بنیــادی و راهبــردی  بــه تعلیــم و تربیــت و آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان یــک 
کــه هرگونــه هزینــه  ای در آن، ســرمایه  گذاری تلقــی شــده  بنگــرد و از ایــن روســت 

ــود. ــر آن اســتوار خواهــد ب کشــور ب و آینــده 

کند؛	  کشور باید دستیابی به اهداف زیر را دنبال  در این راستا 
آینده  ســازی 	  در  پــرورش  و  آمــوزش  نظــام  و  مدرســه  مؤثــر  نقش  آفرینــی 

آحــاد جامعــه.
ارتقــاء منزلــت معلمــان و افزایــش احســاس رضایــت شــغلی آنــان بــه عنــوان 	 

پرچــم  داران تعلیــم و تربیــت و نقش  آفرینــان اصلــی در ایــن حــوزه.
و 	  فــردی  زندگــی  و  شــغلی  کاری،  توانمندی  هــای  و  مهارت  هــا  ارتقــاء 

گی  هــای  ویژ و  نیازهــا  بــا  آن  مطابق  ســازی  و  دانش  آمــوزان  اجتماعــی 
آنهــا. بومــی 

کشور.	  ارتقاء جایگاه اجتماعی آموزش و پرورش در بین نهادهای 

کامل سند تحول بنیادی آموزش و پرورش.. 1 پیگیری اجرای 
جامــع . 2 نقشــه  ســند  مطابــق  معلمــان  رتبه  بنــدی  نظــام  کامــل  اجــرای 

کان. سیاســت  های  و  بنیــادی  تحــول  ســند  کشــور،  علمــی 
اهتمــام ویــژه بــه حضــور اندیشــمندان و فرهیختــگان در آمــوزش و پــرورش . 3

و ایجــاد فضــای مناســب انگیزشــی بــرای آن.
اجرای برنامه  های حمایتی ویژه معیشتی و منزلتی برای معلمان.. 4
در . 5 هنــری  پرورشــی،  تربیتــی،  فعالیت  هــای  بــه  نســبت  ویــژه  اهتمــام 

مــدارس. در  ســامت  نظــام  و  ورزش  بــه  توجــه  و  مــدارس  محیــط 
برنامه  هــای . 6 اهــداف  بــا  فنــی و حرفــه  ای منطبــق  آموزش  هــای  توســعه 

ــع دوم  ــوزان مقط ــد دانش  آم ــزان 50 درص ــه می ــل ب ــم )حداق ــم و شش پنج
متوســطه(.

تدویــن و اجــرای برنامــه جامــع و اثربخــش قرآنــی، برگــزاری برنامه  هــای . 7
فناوری  هــای  از  اســتفاده  بــا  فرهنگــی  تهاجــم  از  و مصون  ســاز  معرفتــی 

رســانه  ها. و  نویــن 
اهتمام ویژه به آموزش ابتدایی و پیش دبستانی.. 8
بازنگــری موضوعــات درســی و محتوایــی دروس از مباحــث غیــر ضــرور در . 9

ــف. ــته  های مختل ــطوح و رش س

برنامه عملیاتی آموزش و پرورش تا سال 1400

اهداف

راهکارها

3
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ــانه های  ــت، رس ــداری، معنوی اخالق م
کارآمد و هنر متعالی همراه با ارتقای ورزش
کشور تا سال 1400 برنامه عملیاتی فرهنگی 
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مدیریــت  یــک  اعمــال  فرهنــگ،  زمینــه  در  مهــم  و  کلیــدی  نــکات  از  یکــی 
کشــور اســت تــا نــه تنهــا  کان فرهنگــی  هماهنــگ و منســجم بــرای مســائل 
کنــده یــا متعــارض بــا یکدیگــر نباشــد بلکــه همــه، در راســتای رســیدن  کارهــا پرا
بــه یــک هــدف ســازماندهی شــده و بــا ایجــاد یــک نظــام اطاعاتــی جامــع و 
ــه فرهنــگ  ک ــه طــوری  ــد ب ــد آی شــفاف در ایــن زمینــه، هم افزایــی الزم نیــز پدی
عمومــی جامعــه در زمینــه نظــم و انضبــاط اجتماعــی، قانون مــداری، صداقــت، 
کاری و سخت کوشــی، رعایــت  امانتــداری، وفــا بــه عهــد و پیمــان، وجــدان 
گردیــد. و همــه نهادهــای  اعتــدال و دیگــر مســائل ضــروری و حیاتــی تقویــت 
گســترش فضائــل و مــکارم انســانی و تقویــت ارزش هــای  فرهنگــی در راســتای 

اســامی در جامعــه تــاش نماینــد.

کلــی نظــام اســامی، تــاش  ــا رعایــت مصالــح و منافــع  دولــت دوازدهــم بایــد ب
ــه،  ــد. در نتیج ــش یاب ــی افزای ــائل فرهنگ ــردم در مس ــی م ــش آفرین ــا نق ــد ت نمای
و  مشــارکت  بــا  فرهنگــی  کان  سیاســتهای  و  یافتــه  افزایــش  کارهــا  ســرعت 
کمتــر اجــرا می گــردد؛ بســط و  کارآتــر و بــا هزینــه  همــکاری مــردم بــه صورتــی 
گســترش ارزشــهای فرهنــگ اســامی و نهادینــه شــدن نظــارت عمومــی بــا امــر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر، دولــت را در ایــن زمینــه  یــاری می  نماینــد. بدیهــی 
اســت ارتقــاء جایــگاه مســاجد و محوریــت بخشــی بــه ایــن نهــاد مقــدس در 
حــل مســائل و مشــکات فرهنگــی و اجتماعــی و اســتمداد از نیروهــای فکــری و 

معنــوی حوزه هــای علمیــه در ایــن مســیر راهگشاســت.

ارایــه هنرمندانــه و مســئوالنه معــارف دینــی و ســاخت برنامه هــای هنــری مــورد 
نیــاز، جــزء اولویت هــای برنامــه ســازی و مســئولیت اصلــی برنامــه ســازان مــی 
ــر اســاس محتــوای  ــا برنامــه ریــزی صحیــح و هدفمنــد و ب باشــد و الزم اســت ب
غنــی اســامی بــه تهیــه و تولیــد برنامــه و پیــام ارزشــی و تاثیرگــذار جهــت نیــل بــه 

اهــداف و آرمان هــای نظــام و مــردم ایــران اســامی اقــدام نمــود.

شناســاندن شــیوه های ریشــه دار و مســتحکم زندگــی ایرانــی و اســامی یــک 
آینــده مهــم در حــوزه فرهنگــی اســت و هــر فــرد ایرانــی صاحب ســبک بــه مثابــه 
کشــور خواهــد بــود. ایــن امــر بــه معنــی طراحــی و ابتــکار و  کل  یــک الگــو بــرای 
ــبک  ــه س ــازی و... ب ــرگرمی، ب ــح و س ک، تفری ــورا ک، خ ــا ــه پوش ــد در عرص تولی
کــه در عیــن حــال جنبــه اقتصــادی نیــز خواهــد داشــت. ایرانــی و اســامی اســت 

مهمتریــن و موثرتریــن منبــع و  ســند بــرای تدویــن ســبک زندگــی اســامی 
کبــر و یکــی از دو امانــت پیامبــر  کریــم بــه عنــوان ثقــل ا قــرآن اســت. زیــرا قــرآن 

کشور تا سال 1400 برنامه عملیاتی فرهنگی 
کشور کالن فرهنگی  هماهنگی و انسجام  بخشی به مدیریت 

توانمند سازی مردم در نقش آفرینی فرهنگی بر اساس ارزش های 
اسالمی-ایرانی

افزایش تولید برنامه های هنری سالم، فاخر و ارزشی

ترویج سبک زندگی اسالمی- ایرانی

گسترش و نهادینه کردن قرائت و تدبر در قرآن در میان همه افراد جامعه 
و حضــور آموزه هــای آن در عرصــه زندگــی و همــه برنامــه هــا  و فعالیتهــا 
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کــرم  )ص( در میــان امــت اســامی اســت  لــذا افــراد یــک جامعــه اســامی بــرای  ا
دســتیابی بــه ســعادت و خوشــبختی دنیــا و آخــرت خــود بایــد بــا قــرآن مانــوس 
کرامــت مقدمــات و زمینــه هــای مناســب  کار و  باشــند.  بدیهــی اســت در دولــت 
کــه قــرآن  و  ــه طــوری  ــه ایــن هــدف مهــم را فراهــم مــی آورد  ب ــرای رســیدن  ب ب
ــه قــرآن  گشــته  و عمــل ب ــه صــورت عینــی  وارد زندگــی مــردم  آمــوزه هــای آن ب
کریــم وجــه همــت  همــه نهــاد هــا و ســازمان هــای حکومــت اســامی باشــد  و 
حضــور قــرآن در میــان دولــت و ملــت از  حالــت تشــریفاتی و ظاهــری در آیــد. 
بــرای ایــن دســتیابی بــه ایــن اهــداف، راهکارهــای آموزشــی و تربیتــی ویــژه 
کــه نتیجــه آن  در حــل مشــکات فــردی اجتماعــی بــا  گرفتــه شــده  ای در نظــر 

گــردد. ســرعت آشــکار مــی 

کــه  گاهــی و بصیــرت افــراد جامعــه را چنــان افزایــش دهیــم   گــر مــا ســطح آ ا
کشورشــان  پایبنــدی و ترویــج حجــاب و  عفــاف را بــه مصلحــت خــود و جامعه و 
گاهــی و بصیــرت عمومــی پدیــد آیــد.  قریــب بــه اتفــاق  بداننــد و در مقابــل ایــن آ
افــراد جامعــه بــه طــور خــودکار نــه تنهــا آمــوزه هــای  اســامی را در زمینــه حجــاب 
و عفــاف رعایــت  مــی نماینــد بلکــه خــود مــروج ایــن فرمــان الهــی خواهنــد بــود 
ــل اخاقــی و انســانی  ــی هــا و فضائ ک ــه پا ــه طــور فطــری ب ــه انســان هــا ب ک چــرا 
کرامــت موظــف اســت بــا ظرافــت و تدبیــر عقایــی  کار و  گرایــش دارنــد. دولــت 
کــه دغدغه بســیاری  همــراه بــا جدیــت بــا آنهــا  رفتــار نمایــد و ایــن مطلبــی اســت 

از خانــواده هــای متدیــن و انقابــی جامعــه اســامی ماســت.

و  تربیــت  عوامــل  مؤثرتریــن  و  مهمتریــن  از  یکــی  رســانه ها  امــروزه  بی تردیــد 
بالندگــی در هــر جامعــه می باشــند. رســانه ها بــا وســعت دامنــه خــود، در حکــم 
کــه بــا همــه اقشــار جامعــه ســروکار دارنــد لــذا در  دانشــگاه عمومــی هســتند 
ــا رســانه ملــی و  کرامــت هم افزایــی دســتگاه هــای دولــت ب کار و  برنامــه دولــت 
ارتقــاء روابــط عمومــی دســتگاه هــا بــه معاونــت فرهنــگ و ارتباطــات و توســعه 
کیفــی رســانه هــای فرامــرزی بــا زبان هــای رایــج بین المللــی و نیــز ارتقــاء  کمــی و 
ــگاه  ــه منتقدیــن از جای ــا مــردم و احتــرام ب ــت ب ســازوکار ارتباطــی دوطرفــه دول

ویــژه ای برخــوردار اســت.

گســترش آموزه هــای اســامی بــرای  امــروزه یکــی از بهتریــن راههــای تبلیــغ و 
گاهــی و بصیــرت عمومــی و تربیــت صحیــح نســل جــوان  ارتقــاء ســطح دانــش، آ
و ترویــج ســبک زندگــی اســامی اســتفاده از شــاخه های مختلــف هنــر اســامی 
کــه ابــزار و تجهیــزات مــدرن تبلیغاتــی عمدتــًا در دســت  اســت ولــی از آنجــا 
گرچــه بعــد از انقــاب  اســتکبار جهانــی و صهیونیســم بین الملــل می باشــد. 
گرفتــه ، امــا هنــوز تــا رســیدن بــه وضعیــت  کارهــای هنــری ارزشــمندی صــورت 
ــمت  ــن قس ــا در ای ــف م ــتی و ضع کاس ــده  ــم و عم ــادی داری ــه زی ــوب فاصل مطل
مربــوط بــه تربیــت نیروهــای متخصــص و متعهــد در ایــن زمینــه می باشــد، 
کرامــت اســتفاده بهینــه از نیروهــای موجــود در جهــت  کار و  لــذا برنامــه دولــت 
نســل  صحیــح،  برنامه ریــزی  بــا  و  اســت.  اســامی  نظــام  مقــدس  اهــداف 
گســترش ارزشــهای انقــاب اســامی  جدیــدی از هنرمنــدان متعهــد بــه حفــظ و 

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 

بازآفرینی رسانه ای

کید بر تربیت  ترویج و تقویت شاخه های مختلف هنر اسالمی با تا
نیروی انسانی متعهد
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گردنــد تــا ایــن نظــام مقــدس بــه عنــوان امانــت الهــی، بــه صورتــی ســالم  تربیــت 
ــد را فراهــم آورد. ــی نســل جدی ــا، زمینــه رشــد و تعال و پوی

فرهنــگ از زیربنایــی تریــن بخش هــا ی هــر جامعــه اســت و واســطه تمــدن و 
ــه معنــای تنظیــم  اندیشــه در جوامــع بشــری می باشــد. مهندســی فرهنگــی ب
ــد.  ــگ می باش ــون فرهن گ گونا ــا ی  ــر و مولفه ه ــاد، عناص ــن ابع ــط بی ــه رواب بهین
پیوســت فرهنگــی در راســتای مهندســی فرهنگــی حامــل پیــام ویــژه ای بــرای 
کــردن  ایده هــا ،  سیاســت ها و برنامه هــا ی فرهنگــی در فضــای عمــل  عملیاتــی 
ــه  ــی ب ــت فرهنگ ــر پیوس ــد ب کی ــت تا کرام کار و  ــت  ــذا در دول ــت. ل ــی اس اجتماع

ــت. کار اس ــتور  ــا در دس ح ه ــک طر ــزء الینف ــوان ج عن

ارایــه هنرمندانــه و مســئوالنه معــارف دینــی و ســاخت برنامه هــای هنــری مــورد 
نیــاز، جــزء اولویت هــای برنامــه ســازی و مســئولیت اصلــی برنامــه ســازان مــی 
ــر اســاس محتــوای  ــا برنامــه ریــزی صحیــح و هدفمنــد و ب باشــد و الزم اســت ب
غنــی اســامی بــه تهیــه و تولیــد برنامــه و پیــام ارزشــی و تاثیرگــذار جهــت نیــل بــه 

اهــداف و آرمان هــای نظــام و مــردم ایــران اســامی اقــدام نمــود.

و  فرهنگــی  ظرفیــت  ایرانیــان  میهمان پذیــری  روحیــه  و  ایــران  موقعیــت 
کــه مــی توانــد از ابعــاد مختلــف مــد نظــر قــرار  کــرده  اقتصــادی مناســبی را فراهــم 
که در برنامه دولت  گیرد و برای جمهوری اســامی ایران منفعت داشــته باشــد 
گســترش ایــن رویکــرد بــه دنبــال ممکن ســازی امــر  کرامــت عــاوه بــر ترویــج  کار و 
ــذا تکمیــل  ــد، ل ــز می باش ــز نی ــرای هموطنــان عزی ــام ســال ب ــردش در همــه ای گ
زیرســاخت هــا بــا مشــارکت مردمــی، بســیج ظرفیــت هــای مردمــی و دولتــی در 

ایــام ســفر و فراهــم آوردن شــرایط نــو از جملــه برنامه هــای دولــت اســت.

پرورشــی،  ورزش  دســته   4 بــه  دادن  اهمیــت  کرامــت  و  کار  دولــت  برنامــه 
ــان رســاندن 4 هــزار  همگانــی، قهرمانــی و پهلوانــی اســت بــه همیــن دلیــل پای
ورزشــگاه نیمــه تمــام، پیونــد دادن اقشــار مختلــف بــا ورزش از طریق تخصیص 
بیشــتر امکانــات دولتــی، افزایــش فرهنگ ســازی در جهــت امــر ورزش و روحیــه 
جوانمــردی، برنامه ریــزی اســتفاده از فضاهــا همچــون مــدارس، راه انــدازی 
کاری دولــت قــرار  نظــام غربالگــری در جهــت قهرمــان پــروری و... در برنامــه 

دارد.

تقویــت نــگاه فرهنگــی دولــت  و تهیــه پیوســت فرهنگــی  بــرای 
طرحهــا بــر اســاس نقشــه مهندســی فرهنگــی

ــتاندارد  ــی و اس کالن فرهنگ ــای  ــاخص ه ــی ش ــام ارزیاب ــاد نظ ایج
ــی ــوالت فرهنگ ــازی محص س

گردشگری رونق تفریح و 

ورزش
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غ از آسیب جامعه متحد، بانشاط و فار
برنامه عملیاتی رفع مشکالت اجتماعی کشور تا سال 1400
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اســت.  دولــت  توجــه  مــورد  حوزه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  اجتماعــی  حــوزه 
بخشــی مهــم از وظایــف و مســولیتهای رئیــس جمهــوری، تــاش در جهــت 
کــه در نصــوص قانونــی جمهــوری اســامی بــه  تحقــق حقــوق اجتماعــی اســت 

صورتــی مشــخص و روشــن، بیــان و تبییــن شــده اســت.

حّق برابری. 1
کرامت انسانی . 2 حّق برخورداری از عزت، حرمت و 
حــّق بهــره منــدی از آزادی: قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، بــر . 3

کیــد دارد: ســه وجــه بنیــادی آزادی تا
آزادی جان و مال و حیثیت 	 
آزادی بیان فکر، اندیشه و عقیده؛ 	 
آزادی در اجرای عدالت قضایی.	 

حق برخورداری از شغل مناسب. 4
حّق آحاد جامعه در انتفاع از مساعدت و حمایت اقتصادی دولت. 5
حق برخورداری آحاد مّلت از مزایای تامین اجتماعی. 6
حق داشتن مسکن مناسب. 7
 تأمیــن  اســتقال  اقتصــادی  ، محــو  فقــر و محرومیــت  و تامیــن  نیازهــای  . 8

کرامــت و آزادی  او فــرد  بــا حفــظ عــزت، 

ارایــه هنرمندانــه و مســئوالنه معــارف دینــی و ســاخت برنامه هــای هنــری مــورد 
نیــاز، جــزء اولویت هــای برنامــه ســازی و مســئولیت اصلــی برنامــه ســازان مــی 
ــر اســاس محتــوای  ــا برنامــه ریــزی صحیــح و هدفمنــد و ب باشــد و الزم اســت ب
غنــی اســامی بــه تهیــه و تولیــد برنامــه و پیــام ارزشــی و تاثیرگــذار جهــت نیــل بــه 

اهــداف و آرمان هــای نظــام و مــردم ایــران اســامی اقــدام نمــود.

جامعــه ســالم محصــول خانواده هــای ســالم اســت؛ خانــواده تنهــا یــک نهــاد 
کانــون اصلــی رشــد و تعالــی انســان اســت. اساســا  عمومــی صــرف نیســت بلکــه 
گــرم و پــر از محبــت خانوادگــی اســت. بــا  کانــون  کرامــت، تربیــت یافتــه  انســان بــا 
ایــن حــال، در ســال هــای اخیــر تزلــزل بنیــاد خانــواده یکی از مهمترین آســیبهای 
کاهــش آمــار ازد  واج، افزایــش  کشــور بــوده اســت. افزایــش آمــار طــاق،  اجتماعــی 
ســبک زند  گــی مجــرد  ی و افزایــش ناهنجاری هــای اخاقــی از عناصــر متزلــزل 
ــه ایــن موضــوع  ــم توجهــی ب ک ــد  . ادامــه  ــه شــمار می رون ــواد  ه ب کننــده نهــاد   خان
کانــون تربیــت عاطفــی انســانی  مهــم اجتماعــی، موجــب از بیــن رفتــن مهمتریــن 

و در نتیجــه افتــادن در سراشــیبی ســقوط اخــاق در جامعــه خواهــد بــود.

 برنامه عملیاتی رفع مشکالت اجتماعی کشور تا سال 1400

5-1- حقوق اجتماعی در قانون اساسی

5-2- مهم ترین برنامه های حوزه اجتماعی

5

5-2-1- حمایت از خانواده 

اهداف
تقویت بنیان های خانواده و خانواده محوری در جامعه . 1

خ طاق . 2 کاهش نر
کرامــت و بنیــه اقتصــادی زنــان سرپرســت خانــوار و زنــان بــی . 3 تقویــت 

سرپرست
حمایــت از افــراد آســیب دیــده بــه منظــور جلوگیــری از بــروز آســیب هــای . 4

بعــدی
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راهکارها:
کلــی خانــواده اباغــی رهبــر معظــم . 1 تهیــه نقشــه راه پیــاده ســازی سیاســتهای 

انقــاب اســامی و اجــرای آن
پیگیری سیاست گذاری و برنامه ریزی خانواده محور در تمام ارکان کشور. 2
ایجــاد تحــول ســاختاری بــه منظــور هم افزایــی در موضــوع مدیریت خانــواده . 3

در ســطح کشــور از طریــق تمرکــز مدیریتــی نهادهــای ذیربط
تهیــه بانــک اطاعاتــی جامــع از وضعیــت خانــواده هــا، زنان سرپرســت خانوار . 4

و توانمنــدی هــای زنــان سرپرســت خانوار.
حفــظ و تقویــت خانــواده از طریــق بســط تولیــد و اشــتغال و افزایــش میــزان . 5

درآمــد خانــوار از طریــق توزیــع عادالنــه تــر ثــروت.
ترویج سبک زندگی اسامی و خانواده محوری در جامعه. 6

توجه جدی به ارتباط ضابطه مند مدرسه، مسجد و خانواده 	 
ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر 	 
اصاح رفتار گروه های مرجع و برجسته سازی رفتارهای شایسته آنها 	 
کرامت همســری، نقش مادری زنان و توانمندســازی 	  حمایت از عزت و 

اعضــای خانــواده در مســؤولیت پذیــری، تعامــات خانوادگــی و ایفــاء 
نقــش و رســالت خــود.

گاه سازی عمومی 	  آ
گیــر ملــی بــرای ترویــج و تســهیل ازدواج آســان و موفــق؛ و . 7 ایجــاد نهضــت فرا

نفــی تجــرد در جامعــه 
تامین مسکن ارزان قیمت برای زوج های جوان 	 
مبارزه جدی با اشرافی گری و تجمل گرایی 	 
ســاماندهی نظــام مشــاوره ای و آمــوزش قبــل، حیــن و پــس از تشــکیل 	 

ــواده  خان
کارهــای الزم بــرای ارتقــاء ســامت همــه جانبــه خانواده هــا 	  ایجــاد ســاز و 

بویــژه ســامت بــاروری 
ــرای تکریــم ســالمندان در . 8 اتخــاذ روش هــای حمایتــی و تشــویقی مناســب ب

ــان. ــی از آن ــی و عاطف ــمی و روح ــای جس ــت مراقبت ه ــواده و تقوی خان
بازنگــری، پیگیــری، اصــاح و تکمیــل نظــام حقوقــی و رویه هــای قضایــی در . 9

حــوزه خانــواده متناســب بــا نیازهــا و مقتضیات جدیــد و حل و فصــل دعاوی 
در مراحل اولیه توســط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل 
انتظامــی، دادرســی و اجــرای احــکام در دعــاوی خانــواده بــا هــدف تثبیــت و 

تحکیم خانــواده.

موضــوع ســامت و تامیــن عدالــت محــور اجتماعــی در اســناد بــاال دســتی نظــام 
کار دولــت هــای مختلــف  گرفتــه و در دســتور  جمهــوری اســامی مــورد توجــه قــرار 
کشــوردرحوزه های  نیــز بــوده اســت . قابلیــت هــا و ظرفیت هــای درخــوری نیــز در 
خدمــات ، فنــاوری ســاخت تجهیــزات پزشــکی و دارو ســازی ، آمــوزش و پژوهــش 
بخــش ســامت )پیشــگیری و درمــان( و در حــوزه رفــاه وتامیــن  اجتماعــی ایجــاد 
کشــور  شــده اســت، ضمن اینکه امکان توســعه آن با وجود ظرفیت های بالقوه در 
و هــم فرصــت هــای موجــود بیــن المللــی  با وجــود متخصصین وامکانات پزشــکی 
، ســابقه طــب اســامی و ســنتی ، وهــم فرهنــگ غنــی ایرانــی- اســامی مــردم در 
حــوزه هــای کســب علــم ، اخاق پزشــکی و مســاعدت نیازمنــدان و آســیب پذیران 

5-2-2- توسعه سالمت و تامین اجتماعی                                                                
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کامل مشــکات این  وجــود دارد . لیکــن علیرغــم همــه تــاش هــا هنــوز توفیق حل 
بخــش حاصــل نشــده و اجــرای نظــام هــای تحولــی درعین داشــتن مزایــا به بعضی 
از مشــکات موجــود دامــن زده اســت. طــرح اخیــر تحــول نظــام ســامت و پوشــش 
کــه در قلــوب محرومیــن ایجــاد  کشــور علی رغــم امیــدواری اولیــه  بیمــه ای اقشــار 
کــرد، بدلیــل عــدم تــوان دولــت در تامیــن بودجــه و سیاســت های غیــر هماهنــگ با 
گرفتن  اهــداف،  پیامــدی جــز افزایــش پرداخــت از جیــب مــردم و در نتیجــه فاصله 
کــه طــی  کمــا ایــن  قشــر آســیب پذیــر از فراینــد هــای بهداشــتی و .. .نداشــته اســت. 
ســالهای اخیــر تــورم بخــش بهداشــت 11 درصــد بیــش از تورم عمومی کشــور بــوده ، 
تعرفــه هــا بصــورت تصاعــدی افزایــش یافتــه و پرداخت ازجیــب مردم به حــدود 58 

الــی 60 درصــد هزینه هــای ذیربــط رســیده اســت . 
کننــده  از طــرف دیگــر، عــدم وجــود یــک نهــاد منســجم و قدرتمنــد سیاســتگذار و نظــارت 
گذشــته باعــث ایجــاد نارضایتــی عمومــی  در حــوزه تامیــن اجتماعــی در ســال هــای 
ــده  ــتائیان ش ــر و روس ــیب پذی ــار آس ــا در اقش ــوزه خصوص ــن ح ــت در ای کمی ــت و  کیفی از 
کار و رفــاه اجتماعــی انتظــار می رفــت  کــه بــا تشــکیل وزارت  اســت. ایــن در حالیســت 
کمیــت نــگاه جناحــی بــه شــرکت هــای  کــه ایــن خــاء پــر شــود امــا ضعــف مدیریتــی، حا
زیرمجموعــه تامیــن اجتماعــی و پســتوهای تــو در تــو و شــرکت هــای پیچیــده در هــم 
کنــون  انتظــارات بــرآورده نشــود و مشــکات مــردم نیــز  کــه تا آن باعــث شــده اســت 
ــت  ــع و دس ــر مناب ــارف ب ــن مص گرفت ــی  ــوارد پیش ــن م ــار ای کن ــد. در  ــی باش ــان باق همچن
کســری بودجــه،  انــدازی مدیــران دولتــی بــه ذخائــر ســازمان تامیــن اجتماعــی بــرای رفــع 
ــدان  کســری بودجــه ســازمان تامیــن اجتماعــی، مــوج متول ــداری درآمدهــا و رشــد  ناپای
۱۳۶۰ و افزایــش جمعیــت غیرفعــال در بخــش تولید )گســترش جمعیت بیــکاران(، ضعف 
نظــام ارزیابــی محاســبات بیمــه ای ادواری، نارســایی ســاختار نظــام تأمیــن اجتماعــی و 
گیری، ضعف نظام ارزیابی محاســبات بیمــه ای و فقدان  کفایــت و فرا فقــدان جامعیــت، 
کارآمــدی سیاســت های یارانــه ای در  گزارش هــای مالــی بلندمــدت تأمیــن اجتماعــی و نا
اجــرای سیاســت های بازتوزیعــی بــرای اقشــار زیرخــط فقــر باعث شــده که عما نظــام رفاه 
گــردد. چالشــهای مهــم ایــن  کارآمــدی تبدیــل  کشــور بــه نمــادی از نا و تامیــن اجتماعــی 
بخــش عبارتنــد از: تداخــل وظایــف نهادهــای دســت انــدرکار و مشــخص نبــودن تولیــت 
در تعریــف تعرفه هــا و سیاســتگذاری های  حــوزه ، مشــکل تأمیــن منابــع دولتــی و  لــزوم 
ــود  ــت و نب کیفی ــش  کاه ــی ،  ــات درمان ــدارک خدم ــکل ت ــردم  ، مش ــه م ــت عادالن پرداخ
کاران ، عــدم پاســخگویی ، فــرار بیمــه ای  کنتــرل واقــدام مؤثــر از طــرف دســت انــدر  امــکان 
اقشــار ثروتمنــد و نابرابــری در بهــره منــدی، تاثیــر مواضــع سیاســی در تصمیــم گیری هــای 
بخــش، شــوک های اقتصــادی ، نــرخ بــاالی بیــکاری ، تغییــر در ترکیــب و ســاختار ســنی 

کار و تأثیرپذیــری صندوق هــا و عــدم پایــداری آنهــا.  جمعیــت 

اهداف
ارتقــاء عدالــت اجتماعــی در ایــن حــوزه و ایجــاد فرصتهــای برابــر بــرای . 1

آحــاد مــردم در دسترســی بــه ســامت و رفــاه و ارتقــاء شــاخص های آن
حقــوق . 2 از  حمایــت  بــرای  اجتماعــی  تأمیــن  جامــع  نظــام  ایجــاد 

مســتضعفان و  محرومــان 
حمایت و ارتقاء فعالیت نهادهای عمومی ، مؤسسات و خیریه های . 3

مردمی در حمایت از حقوق محرومان و مســتضعفان و مبارزه با فقر 
ایجــاد تــوازن در درآمــد و هزینــه هــای صنــدوق تامیــن اجتماعــی و . 4

ســایر صنــدوق هــای بازنشســتگی
بــا ســوء عملکــرد در شــرکت هــای زیــر مجموعــه . 5 گســترده  مبــارزه 

ق هــا و صند
ایجاد شفافیت بیشتر در نظام ارزیابی و محاسبات بیمه ای. 6
جلوگیــری از دســت درازی هــای دولتــی بــه منابــع صنــدوق هــای . 7

بازنشســتگی و تامیــن اجتماعــی
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راهکارها:
تقــّدم بخشــی بــه اصــل عدالت اجتماعــی در نظام تصمیم گیــری رفاه اجتماعی . 1

و تقویــت معیارهــای عادالنــه در ســازماندهی فعالیت هــا و ارائــه خدمــات در 
بخش هــای بیمــه ای و حمایتــی.

تــاش در جهــت اصــاح قوانیــن فعلی رفاه و تامین اجتماعی منطبق بر شــرایط . 2
اقتصادی کشــور)مانند نرخ تورم( و در راســتای بهبود وضعیت مســتمری  بگیران 

در دســتور کار قــرار دادن اســتقرار یــک نظــام بهــم پیوســته، منســجم و کان رفاه . 3
گیــری، جامعیت و  و تامیــن اجتماعــی با لحاظ داشــتن اصولی اساســی نظیر فرا

کفایت خدمــات.
انسجام بخشی به روابط میان کارگران و کارفرمایان. 4
 افزایــش نظــارت و شــفاف ســازی وضعیــت مالــی صندوق هــای بیمــه ای و . 5

بازنشســتگی
ثبات وضعیت و تولیت در تعریف تعرفه ها و سیاستگذاری های  حوزه. 6
گسترش بیمه های درمانی و بیمه های اجتماعی. 7
اولویــت دادن بــه فقــرا و گروه هــای آســیب پذیــر و تدویــن بســته هــای حمایتــی از . 8

آنها
کاهش پرداخت از جیب. 9
مبارزه با بی عدالتی توزیعی و محور قراردادن روستاها. 10
کاهــش . 11 جهــت دهــی رفتارهــای جامعــه در جهــت ارتقــای امنیــت اجتماعــی و 

ســوء اســتفاده هــا
برقراری نظام مستمری الیه بندی شده . 12
گســترش پایگاه هــای خدمــات اجتماعــی بــا رویکــرد غیردولتــی و تعریف شــرکای . 13

اجتماعــی در برنامــه اصاحــات بــاز نشســتگی و تامین اجتماعی
گروه های . 14 توانمندســازی افراد قابل بازتوانی از طریق ســازمان های مردم نهاد و 

خودیار فعال در حوزه توانمندسازی
اصــاح شــیوه شناســایی گــروه هــای آســیب پذیــر واقــع در الیــه صفــر بــه تفکیــک . 15

شــهر و روســتا، زن ومــرد )عدالــت جغرافیایــی و عدالــت جنســیتی(
کامــل خانوارهــای آســیب دیــده از رویدادهــای غیرمترقبــه و حــوادث . 16 پوشــش 

طبیعی
نگاشــت نهــادی وظایــف واصــاح ســاختار و فرایندهــای تصمیم گیــری در همه . 17

مولفــه هــای مربوطــه ایــن بخش با رویکــرد مدیریــت جهــادی و افزایش تعامل و 
هماهنگی درون بخشــی و بین بخشــی نهادهای مســئول

 گســترش فرهنگ خرید و اســتفاده از بیمه های عمر توســط مردم و حمایت از . 18
کارکنــان دولــت در این بخش

ــرای یکســان ســازی مزیــت هــای حمایتــی از . 19 پیــاده ســازی برنامــه هــای الزم ب
بازنشســتگان و خدمــات ارائــه شــده توســط صنــدوق های بازنشســتگی در طی 

یــک مــدت ده ســاله

 ارتقــاء شــاخصهاى ســامت هــوا، امنیــت غــذا، محیــط و بهداشــت . 8
جســمی و روحــی بــرای آحــاد جامعــه )انســان ســالم و ســامت همــه 

جانبــه(
کننــده ســامت و رفــاه . 9 کاهــش مخاطــرات و آلودگی هــاى تهدیــد   

اجتماعــی
 اصاح الگوى تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سامت مواد غذایی. 10
کاهــش ســهم مــردم از . 11 کیفــی بیمه هــاى ســامت و  کمــی و   توســعه 

هزینه هــاى ســامت
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راهکارها:
اولویت دادن به سیاست اتحاد ملی و انسجام اسامی . 1

به کارگیری مدیران متعهد و متخصص بومی	 
رسیدگی به وضعیت مناطق کم برخوردار از طریق رونق تولید و اشتغال	 
کشــور و ســایر مذاهــب 	  احتــرام بــه مظاهــر اعتقــادی مذاهــب رســمی 

کشــور خصوصــا در میــان مســولین 
کمیت و جامعه	  تعمیق وحدت میان ارکان حا
برجسته نمودن نقش وحدت بین خواص و نخبگان در بازتولید هویت 	 

اسامی ایرانی
نمایش تاریخ مشترک فرهنگی همه گروههای قومی در ایران	 
ــت 	  ــات براســاس یــک الگــوی عدال بهینــه ســازی و توزیــع مناســب امکان

محــور
گفتمان هویتی برای پاســخگویی به نیازهای نوین جامعه ایرانی-. 2 بازســازی 

اسامی 
حمایــت از نویســندگان و هنرمنــدان ســینما بــرای تولیــد محتــوا مبتنــی 	 

بــر عناصــر هویــت بخــش بومــی و مذهبــی از طریــق اختصــاص یارانــه هــا و 
حمایــت هــای دولتــی بــه ایــن تولیــدات

گفتمان ســازی در موضوع مهم هویت ایرانی- 	  حمایت معنوی دولت از 
اســامی و بررســی و چــاره جوئــی آثــار بلنــد مــدت وکوتاه مدت آســیب های 

کشور هویتی در 
نمایــش عــدم تضــاد هویــت اســامی ایرانــی بــا عناصــر مشــترک هویتهــای . 3

گــون در جامعــه  گونا
ــق . 4 ــرای رون ــانه ب ــگاه و رس ــوزه ، دانش ــان ح ــی می ــم اندیش ــل و ه ــش تعام افزای

ــی ــا تقویــت هویــت اســامی- ایران فعالیــت هــای مرتبــط ب

اهداف
ــای . 1 ــوزه ه ــا در ح ــت ه ــا و قومی ــگ ه ــرده فرهن ــت خ ــتفاده از ظرفی اس

مختلــف
حمایت از زیست فرهنگی- اجتماعی اقوام، نژادها، مذاهب )رسمی( . 2

گون ایرانی گونا و زبانهای 
نمــاد ســازی، الگــو ســازی و اســطوره پــردازی با حمایــت از ظرفیت های . 3

هنری
تولیــد محتــوای بومــی )بــه عنــوان عامــل حفــظ میــراث معنــوی و . 4

فرهنگــی و یادگیرندگــی ملــی(

گــون  گونا  جامعــه ایــران مجموعــه ای از اقــوام، نژادهــا، مذاهــب و فرهنــگ هــای 
ــر پرچــم  ــه زی ک ــان هــا و لهجه هــای مختلــف، قرنهاســت  ــا داشــتن زب ــه ب ک اســت 
کنند. از ســوی  وحــدت بخــش ســرزمین ایرانــی در مســالمت با یکدیگــر زندگی می 
دیگر جهانی شــدن و آثار و تبعات گســترش ارتباطات در ســطح جهان با اســتفاده 
از رســانه هــای نوظهــور ســبب »کاهــش تدریجــی تــوان عناصــر هویــت ســاز ســنتی، 
گریــزی و چالــش تکثــر  رشــد شــکلهای جدیــد بیگانگــی در جامعــه، افزایــش مرکــز 
فرهنگی« از ســویی و شــناخت« عناصر مفید فرهنگی، رشــد فرهنگی و اجتماعی 
گیــری از تــوان رشــدیافته فرهنگــی و اجتماعــی ســایر جوامــع و  ســایر جوامــع، بهــره 
...« از ســوی دیگــر شــده اســت. حمایــت از زیســت فعاالنــه قومیت هــا، نژادهــا و 
مذاهــب رســمی در تطابــق بــا هویــت واحــد ملــی یــک وظیفــه مهــم دولــت اســت.

5-2-3- ارتقای هویت ایرانی -اسالمی
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اهداف
احیای حق زیست بهتر طبقات حاشیه نشین. 1

ــا . 2 کشــور ب کــردن رشــد جمعیــت حاشــیه نشــین در ســطح  متوقــف 
الویــت 5 اســتان اول حاشــیه نشــین پذیــر

افزایش خدمات آموزشی و بهداشتی به مناطق حاشیه نشین . 3
کشــور بــه . 4 تهیــه برنامــه آمایشــی بــرای ایجــاد اشــتغال در ســطح 

اشــتغال کندگــی مطلــوب فرصــت هــای  ایجــاد پرا منظــور 

ــر اســاس آمــار اعــام شــده از ســوی رییــس ســازمان بهزیســتی، جمعّیــت حاشــیه  ب
نشــین در ایران بالغ بر 12 میلیون نفر تخمین زده شــده اســت. اســتان های خراســان 
رضوی، خوزســتان، البرز، تهران، فارس، آذربایجان شــرقی و اصفهان در صدر لیســت 
ــد و بیــش از نیمــی از حاشــیه نشــینان در ایــن اســتان هــا  حاشــیه نشــینی قــرار دارن
ســکونت دارنــد. ایــن آمــار بــه وضــوح نشــان میدهــد که این مشــکل بزرگ نــه به خاطر 
گیــر مهاجرت از روســتاها و شــهرهای  مســاله تنظیــم جمعیت بلکه بــه خاطر موج فرا
کارشناســان علــت اصلــی  کشــور پدیــد آمــده اســت.  کوچــک بــه شــهرهای بزرگتــر 
مهاجرت را در بیکاری و جستجوی فرصت های پیشرفت در کانشهرها می بینند.

5-2-4- مدیریت معضل حاشیه نشینی

راهکارها
بــه . 1 بخشــیدن  رســمیت  طریــق  از  نشــین  حاشــیه  فضاهــای  بهســازی 

کنین در بهســازی و  کیــد بــر خودیــاری ســا مالکیــت حاشــیه نشــین و تأ
نیــز پرداخــت تســهیات دراز مــدت و اخــذ طوالنــی مــدت هزینــه هــای 

بهســازی
نوسازی فضاهای حاشیه نشین )در صورت عدم بهسازی(:. 2

کید بر خودیاری مردم الف: استفاده از مساعدتهای دولت با تأ
ب: استفاده از پتانسیلها و منابع مالی بخش خصوصی جهت بلندمرتبه سازی

ــه از دیگــر . 3 ک ــه وطــن اصلــی  ــراد ب ــرای بازگشــت اف ایجــاد زمینه هــای الزم ب
کــرده انــد از طریــق  کشــور بــه محــل ســکونت فعلیشــان مهاجــرت  مناطــق 
وامهــای  پرداخــت  یــا  مســکن  ســاخت  طریــق  از  افــراد  مســکن  تأمیــن 

ــا بهــره بلندمــدت ب
تغییــر نــگاه و رویکــرد مدیــران بــه موضــوع حاشــیه نشــینی و توجــه جــدی . 4

بــه روش هــای علمــی بــرای حــل ایــن مســاله

اعتیاد هم خود ویرانگر است و هم عوارض و آثار ویرانگری دارد. بسیاری از آسیبهای 
کاهــش ســامت روانــی جامعــه، طاق هــا و جــرم ناشــی از اعتیــاد  اجتماعــی ماننــد 
کــودکان خیابانــی و حــدود 55 درصــد از زندانیــان در ارتبــاط  اســت. بخــش مهمــی از 
کــودک از مادرانــی متولــد  مســتقیم بــا اعتیــاد و موادمخدرنــد. ســاالنه حــدود 70 هــزار 
می شــوند کــه بــه مــواد مخــدر اعتیــاد دارنــد. در میــان زنــان مبتــا بــه اعتیــاد، بــاالی 20 
درصــد آنهــا مبتــا بــه ایــدز هســتند. در ایــن میــان آن چیــزی که نگــران کننده تر اســت 
کنون بالغ بر  تغییر الگوی مصرف مواد از ســنتی به صنعتی و روانگردان هاســت. هم ا

25% از معتــادان کشــور بــه مــواد صنعتــی و روانگردان هــا اعتیــاد پیــدا کرده انــد.

5-2-5- مدیریت پدیده اعتیاد 

اهداف
کاهش معتادان . 1

افزایش 5 تا 10 درصدی آمار تثبیت شدگان ترک اعتیاد. 2
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راهکارها:
تدوین و اجرای »برنامه ملی حفاظت از فرزندان«. 1

گاهی ملی . 2 گســترش آموزشــهای شــهروندی در بــاب مخاطــرات اعتیــاد و بســط آ
در بــاب اعتیاد 

مبارزه قاطع، گسترده و مستمر با عرضه وایجاد مانع در  دسترسی به مواد مخدر. 3
 کاهش اصولی فشارهای نامتعارف تحصیلی بر نوجوانان و جوانان . 4
افزایش اشتغال پایدار و کاهش بیکاری در جامعه. 5
خانــواده درمانــی و توجــه اساســی بــه نقــش آمــوزش خانواده هــا در پیشــگیری و . 6

کاهــش معضل اعتیــاد. 
حمایت درست مدرسه و  جامعه از نوجوانان و جوانان . 7
تقویــت دیپلماســی منطقــه ای و بیــن المللــی در زمینــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر . 8

سنتی و صنعتی و در صورت عدم همکاری مناسب بین المللی تجدید نظر در 
جلوگیــری از ترانزیــت مــواد مخــدر بــه غــرب

گاهی اجتماعی از آثار و تبعات اعتیاد. 3 افزایش آ
پیشــگیری از بــروز عوامــل منجــر بــه اعتیــاد ماننــد بیــکاری، فقــر و .... 4
ترویج ورزش و ایجاد تفریحات سالم برای جوانان. 5

اهداف
کاران از طریــق . 1 مبــارزه ریشــه ای بــا افزایــش تعــداد زندانیــان و بــزه 

کنتــرل تــورم رونــق تولیــد، ایجــاد اشــتغال پایــدار و 
حمایت مسوالنه و هدفمند از زندانیان متنبه آزاد شده. 2
جایگزینــی و ترویــج رویکــرد پیشــگیری در آســیب هــای اجتماعــی . 3

خصوصــا معضــل بزهــکاری

کشــور دارای پیامدهــای مختلفــی از جملــه »رشــد  رشــد جمعیــت زندانیــان در 
ج در میــان آنهــا، مســتعد  خانــواده هــای بــی ســامان و افزایــش عســر و هــر
شــدن فرزنــدان ایــن خانــواده هــا بــه انجــام بــزه و اعمــال خشــونت، رشــد حــّس 
انتقــام جویــی در جامعــه، افــول عفــت عمومــی و فزایندگــی بــار مالــی هزینــه 

هــای انتظامــی و قضایــی در جامعــه« می باشــد. 

راهکارها:
کیــد بــر رونــق تولیــد و ایجــاد  اشــتغال بــه عنــوان راهــکار مهــم پیشــگیری از . 1 تأ

کاهــش آســیبهای اجتماعــی و بازگشــت محکومیــن بــه جامعــه ارتــکاب جــرم، 
کیفــری از طریــق ایجــاد سیســتم حمایــت از . 2 کاهــش هدفمنــد جمعیــت 

محکومیــن پــس از آزادی از زنــدان و تســهیل زمینــه بازگشــت آنهــا بــه زندگــی 
شــرافتمندانه

حمایــت از رســیدگی بــه امــور خانــواده هــای زندانیــان و جلوگیــری از عســر و . 3
حــرج ایــن قشــر آســیب پذیــر

مداخله در وضعیت پیش از جرم و کاهش انگیزه های مجرمانه. 4
کــه در زمینه پیش . 5 ایجــاد هماهنگــی میــان بخش هــای عمومی و خصوصی 

گیــری از وقــوع جــرم فعالیــت دارنــد؛ بــه منظــور اجــرای برنامــه عملــی پیــش 
گیرانــه و هماهنگــی بیــش تــر

حل تدریجی معضل حاشیه نشینی به عنوان یکی از بسترهای شکل گیری بزه. 6
ایجــاد . 7 و  حقوقــی  مســائل  عمومــی  هــای  آمــوزش  و  ســازی  فرهنــگ 

الزم زیرســاخت های 

5-2-6- اصالح وضعیت بزهکاری
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عــزت، اقتــدار و دیپلماســی اقتصــادی
برنامــه عملیاتــی سیاســت خارجــی تــا ســال 1400
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گانــه ترســیمی رهبــر معظم  در حــوزه سیاســت خارجــی، بــا توجــه بــه اصــول ســه 
انقــاب )عــزت، حکمــت و مصلحــت( محورهــای اساســی، عبــارت خواهــد بــود 

از:
امنیت از موضع اقتدار. 1

صلح از موضع قدرت. 2
کره و دیپلماسی از موضع عزت و منفعت. 3 مذا

غــرب  و  آمریــکا  رفتــار  و  صداقــت  راســتی آزمایی  هــدف  بــا  و  گاهانــه  آ کشــور 
کــرد. برخــاف آنچــه مــردم مــا انتظــار  کــرات هســته ای« ورود  بــه »رونــد مذا
کنــون علیرغــم عبــور از برخــی  کــرات هســته ای از ســال 92 تا داشــتند نتیجــه مذا
گشــایش وعــده داده شــده را در هزینه هــای زندگــی و  خطــوط قرمــز نتوانســت 
کنــد؛ بالعکــس مــردم شــاهد تحمیــل تحریم هــای مــازاد  معیشــت مــردم ایجــاد 

کار خــود هســتند. کســب و  ــی و  ــر شــدن وضــع زندگ ــه و بدت و ظالمان

کــه نتوانســت  کــره بــدون نتیجــه  مــا مثــل قاطبــه مــردم ایــران بــا ایــن نحــوه مذا
کنــد  را محقــق  مــردم  رفــع مشــکات و دغدغه-هــای  ایــران و  منافــع ملــی 
گــرو التــزام و تعهــد عملــی،  موافــق نبوده ایــم، امــا تــداوم ایــن معاملــه را تنهــا در 

ــم. ــام می دانی ــده برج کنن ــره  ک ــای مذا ــه طرف ه ــر هم ــؤالنه و براب مس

و  مــازاد  تحریم هــای  وضــع  در  آمریــکا  جانــب  از  بویــژه  غیرقانونــی  اقدامــات 
کرات را مخدوش  نامربــوط تــا ایــن مرحله پایبندی طرف پیشــنهاد دهنده مذا
کــرده اســت.  نمــوده و انگیزه هــا و مقاصــد بدخواهانــه آنهــا را بــرای مــردم آشــکار 
آنهــا نــه تنهــا خواهــان برســمیت شــناختن حقــوق فنــاوری و اقتصــادی ایــران 
کــرات هســته ای فقــط  کــه هدفشــان از مذا کنــون روشــن شــده  نبوده انــد بلکــه ا
خلــع یــد از ایــران و تحمیــل خواســته های مــازاد و نامشــروع بــر مــردم مــا بــوده 
اســت. در صــورت اعتمــاد مــردم در انتخابــات بــه مــا، در دفــاع از حقــوق ملــت 
کــه خــاف متــن و روح توافــق و معاهــدات  ایــران قویــا ایــن »نقــض عهدهــا« را 
بین المللــی اســت پیگیــری می کنیــم و هیچگونــه تعهــدی را نیــز در قبــال ســایر 
توافقــات مکتــوب و غیرمکتــوب پنهــان و فرابرجامــی دولــت یازدهــم نخواهیــم 
ــای  ــاده خواهی ه ــه زی کنــش متناســب ب ــام و وا پذیرفــت. اجــرای درســت برج

کار ماســت، لــذا: هــر طــرف خارجــی دســتور 

گرداند.. 1 ما برجام را به مسیر اصلی آن بازخواهیم 

اجــازه نمی دهیــم برجــام بــه ابــزار زیاده خواهــی و باج گیــری از ملــت ایــران . 2
تبدیــل شــود.

ــا . 3 کــه انجــام تعهداتمــان ب ــه نحــوی مدیریــت می کنیــم  اجــرای برجــام را ب
کنــد؛ متــوازن شــود. ــری  گرفتــن حق مــان براب

کنــد هزینه هــای مــازاد . 4 کــه برجــام را نقــض  بــر هــر طــرف یــا طرف هایــی 
می کنیــم. تحمیــل 

کــه همزمــان هــم . 5 کشــور اجــازه نمی دهیــم  بــه دشــمنان مــردم ایــران و 
مســیر »تعامــل« و هــم مســیر »فشــار« را پیــش ببرنــد.

کنــون شــاهد آن بوده انــد یــک . 6 کــه مــردم تا سیاســت »تعامــل و فشــار«ی 

 برنامه عملیاتی سیاست خارجی تا سال 1400

6-1- برجام

6
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ــه  ــیر را ب ــا ایــن مس ــم زده اســت؛ م ــا رق ــرای ملــت م ــازی »برد-باخــت« ب ب
نفــع مردممــان بــاز می گردانیــم.

ایــران . 7 مــردم  حقــوق  و  شــدنی  تحمیــل  برجــام  پیشــبرد  و  اجــرا  نحــوه 
نیســت. خوردنــی 

بیگانــه . 8 بــه  ایــران  مــردم  جیــب  از  یکجانبــه  امتیــازات  گــذاری  وا دوران 
بــرای حفــظ بقــای سیاســی دیــری نمی پایــد و خیلــی زود بــه پایــان خــط 
کــه ایــن مســیر بــا ماهیــت ظلــم ســتیز انقــاب اســامی و روح  می رســد، چرا

عزت خــواه ملــت ایــران در تعــارض اســت.

قــدرت و نفــوذ منطقــه ای ایــران آیینــه  انقــاب اســامی و روح عزت خــواه و عدالــت 
که بر پیوندهای قوی و ارزش های مشترک معنوی، فرهنگی  طلب مردم ما است 
و دینــی ملت هــای منطقــه اســتوار اســت. ایــن نفــوذ معنــوی و سیاســی امنیت ملی 
و روح دوســتی و مــودت را در منطقــه اســامی مــا حفــظ و تقویــت نمــوده و بویــژه از 
ســوی ملت های زخم دیده از خنجر تروریســم صهیونی و به ظاهر تکفیری همواره 

مــورد اســتقبال قــرار گرفته اســت.

و . 1 بــوده  مــا  مــردم  و  کشــور  رفــاه  و  امنیــت  ایــران ضامــن  نفــوذ منطقــه ای 
ــرای آســایش امــروز و  ــدان ایــن ملــت در آن ســوی مرزهــا ب کاری هــای فرزن فدا

فــردای ایــن ســرزمین اســت.

کره نیست.. 2 قدرت بازدارندگی ایران )اعم از موشکی( قابل مذا

صلــح، ثبــات و هم زیســتی پایــدار در منطقه ما در ســایه انســجام ملــت و قدرت . 3
نیروهــای مســلح ما بدســت می آید.

ســالهای قبــل از برجــام، ایــن دســتاوردهای بــزرگ دفــاع هشــت ســاله بــود . 4
کــه بــا قــدرت بازدارندگــی و حضــور مؤثــر منطقــه ای خــود از تهدیــدات خارجــی 

ــره آورد. ک ــکا و غــرب را ســر عقــل و میــز مذا ــرد و آمری ک اعتبارزدایــی 

کــه . 5 ایــن حضــور مــردم و قــدرت و نفــوذ ثبات ســاز ایــران در منطقــه بــوده 
سالهاســت ســایه جنگ را از ســر ملت ایران برداشــته و دشــمن را از قلمروهای 
گســترش نفــوذ معنــوی و سیاســی  کنــون ایــن  مــا دور نگــه داشــته اســت؛ ا
کــه صلــح و ثبــات را در مقابــل هجمــه بــی  همیــاری جویانــه در منطقــه اســت 

ــرده اســت. ک امــان غــرب و صهیونیــزم همچنــان حفــظ 

نفوذ و حضور منطقه ای ایران مهمترین عامل درهم کوبی تروریســم تکفیری . 6
و آزاد ســازی سرنوشت ســاز شــهرهای بزرگــی همچــون حلــب و موصل بــوده که 
همواره مورد اســتقبال و حمایت همســایگان و ملت های منطقه بوده اســت.

توانمندی هــای اساســی منطقــه ای ایــران در نقش ظرفیتی بــرای همکاری ها . 7
و ترتیبــات دســته جمعی امنیــت منطقــه ای اســت، در عیــن حــال در مقابــل 
دشــمنی های راهبردی و ائتاف ســازی های خصومت آمیز ســدی نفوذناپذیر 

است.

مــا هــر دســت دوســتی بــرای همکاری هــای منطقــه ای و امنیت دســته جمعی . 8
گرمــی می فشــاریم و در راســتای صلــح و ثبــات منطقــه ای از آن اســتقبال  را بــه 

می کنیــم.

6-2- نفوذ منطقه ای ایران
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برخــورداری از یــک دیپلماســی فعــال و پویــا ضــرورت حــل مشــکات اقتصــادی 
بــه  هدفمنــد  بخشــیدن  تحــرک  بــا  اقتصــادی  دیپلماســی  اســت.  داخلــی 
از  کشــورهای برخــوردار  بــا همــه  مــراودات و مناســبات متــوازن و متناســب 
ظرفیــت هــای فنــی، تجــاری، اقتصــادی و علمــی بایــد بتوانــد بــه عنــوان یــک 
ــا هــدف رشــد صــادرات ملــی بویــژه از  ــازوی اقتصــاد مقاومتــی تولیــد محــور ب ب
کشــورهای  کنــد. اولویــت بخشــی بــه  جانــب بخــش خصوصــی و مردمــی عمــل 
همســایه و در حــوزه پیرامونــی بویــژه در آســیا از ضروریــات فعــال ســازی بخــش 
کشــور و حرکــت همه جانبــه بــرای خــروج از رکــود، بیــکاری و تــورم  اقتصــادی 
ــژه  ــیا بوی ــا و آس ــا اروپ ــاری ب ــادی و تج ــبات اقتص ــوازن در مناس ــاد ت ــت. ایج اس
کــره، ژاپــن، چیــن، روســیه و هنــد بســیار  روابــط بــا قطبهــای آســیایی مثــل 

مهم انــد.

کار اقتصــادی مشــخص و منســجم دولــت در ســالهای . 1 فقــدان دســتور 
ــرای حــل مشــکات مــردم، سیاســت خارجــی و روابــط اقتصــادی  اخیــر ب
کــرده و روابطــی نامتــوازن و نامتناســب را  خارجــی را نیــز عمــا در خــا رهــا 

کشــور رقــم زده اســت. ــرای  ب

فقــدان برنامــه عمــل اقتصــادی و یــک دیپلماســی اقتصــادی فعــال عمــا . 2
زمینــه را بــرای جنــگ اقتصــادی مالــی آمریــکا و شــرکایش علیــه مــردم 
ــذارده و همزمــان عملیــات نفــوذ دشــمن  ــه آنهــا بازگ ــی روزان ــران و زندگ ای

ــت. ــرده اس ک ــدید  را تش

کشــورهای . 3 در حــال حاضــر ظرفیت هــای اقتصــادی و تجــاری بســیاری بــا 
بخش هــای  بــا  ایــران  اقتصــادی  مناســبات  و  مانــده  مغفــول  گــون  گونا

ــت. ــده اس ــا ش ــویه ره ــوازن و یکس ــان نامت ــف جه مختل

در . 4 همســایگان مان  بــا  تجــاری  و  اقتصــادی  هــای  همــکاری  ظرفیــت 
منطقــه نــه تنهــا عاملــی بــرای تثبیــت صلــح و ثبــات جمعــی اســت بلکــه در 
کار  کســب و  جهــت رفــع رکــود، بیــکاری و تــورم داخلــی و بهبــود معیشــت و 

کنــد. مــردم نقــش مهمــی ایفــا مــی 

گســترش همــکاری هــای اقتصــادی و تجــاری متقابــا ســودمند . 5 مــا بــا 
ــت  کشــور را از حال ــا قــدرت هــای اقتصــادی آســیایی، روابــط اقتصــادی  ب
کــه عمدتــا بــه  یکســویه، تحمیلــی و پنهــان کار )قراردادهــای محرمانــه( 

بیــرون می آوریــم. ســود طرف هــای خارجــی اســت 

دیپلماســی فعــال اقتصــادی الزمــه یــک اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد محــور و . 6
کنــد. کــه مــی توانــد و بایــد مزیت هــای نســبی ایــران را نقــد  صادراتــی اســت 

موافقتنامــه هــای اقتصــادی تجــاری ترجیحــی خصوصــا بــا همســایگان و . 7
کنونــی  کشــورهای آســیایی، آمریــکای التیــن و آفریقایــی بــرای شــرایط  بــا 
مــا فرصــت آفریــن اســت و ســدی در برابــر جنــگ اقتصــادی و تحریم هــای 

فعلــی و آتــی آمریــکا و شــرکا علیــه ایــران اســت.

کار بــا خیــل عظیــم بازیگــران . 8 فقــدان دیپلماســی اقتصــادی، غفلــت از 
روابــط  عامــل  برجــام  کاذب  دلمشــغولی های  بــا  کشــور  وقــت  اتــاف  و 
کننــده بســیاری از مشــکات مضمــن  خارجــی نامتــوازن موجــود و تشــدید 
کــه در حــال حاضــر مــردم مــا بــا آن دســت و پنجــه  معیشــتی و رفاهــی اســت 

نــرم می کننــد.

6-3-  دیپلماسی اقتصادی



ی
اد

تص
ی اق

اس
لم

دیپ
 و 

دار
اقت

ت، 
عز

97

کوچــک الزمه یک  ارتباطــات و مــراودات هدفمنــد بــا همــه قــدرت هــای بزرگ و 
گفتگوهــای  گیــر اســت. پیشــبرد  دیپلماســی بــا دســتاوردهای محســوس و فرا
مســتمر بــا همــه بازیگــران منطقــه ای و جهانــی جهــت پیشــگیری از خطــرات، 
ــه از طریــق  ک ــدات و بهــره جویــی از فرصت هــا و ایجــاد شــرایط مغتنمــی  تهدی
اقدامــات پیشــگیرانه و پیش دســتانه راهبــرد محــور بتوانــد امنیــت و منافــع 
کنــد نیــاز امــروز و  ملــی و حقــوق و رفــاه شــهروندان مــا را بیــش از پیــش تامیــن 

کشــور اســت. فــردای سیاســت خارجــی 

ــازی دراز  ــایگان و بسترس ــه همس ــا هم ــودمند ب ــا س ــک و متقاب ــکاری نزدی هم
مــدت بــرای آن بــا هــدف حفــظ دســتاوردها و تعمیــق صلــح و ثبــات منطقــه ای 
کاری بــا  کلیــه ســطوح  اولویــت اول اســت. ارتباطــات هدفمنــد خارجــی در 
کــه برجــام و تعامــل ســازنده بــا غــرب نتوانســت انجــام دهــد و نتیجــه  کشــورها 
معکــوس بــه بــار آورد، می توانــد ضمــن تامیــن منافــع ایــران در جهــت برخــورد 

کنــد. بــا ایــران هراســی و اســام هراســی بــه نفــع مؤثــری عمــل 

کوچــک و چــه بــزرگ نبایــد  کشــوری چــه  در مناســبات هدفمنــد خارجــی هیــچ 
ج شــود و هرکــدام دارای ســهمی بــه  و نمی توانــد از جــدول محاســباتی مــا خــار

کنــش متقابــل ســودمند اســت. کنــش و وا تناســب از 

سیاســت خارجــی بــدون راهبــرد و بــدون شــناخت از ماهیــت سیاســت . 1
کنونــی مــا را بــه متغیــری از اقدامــات و سیاســت هــای  بین الملــل ســیال 
کنــش و اغلــب ســکوت  کــرده و در وضعیــت انفعــال، وا دیگــران مبــدل 
کشــانده تــا تنهــا ســیمای مبــادی آداب بودنمــان را بــه هزینــه همــه مــردم 

کنیــم. ایــران حفــظ 

گفتگــو و لبخنــد را نمی تــوان بــدون درک شــرایط متحــول . 2 صــرف تمــاس، 
زیســت بین المللــی و تبعیــت از یــک اســتراتژی هدفــدار ملــی دیپلماســی 
کارآمــد بــا دســتاوردهای محســوس  کارآمــد بــه حســاب آورد؛ دیپلماســی 

ــرای همــگان شــناخته می شــود. آن ب

مــا ضمــن حفــظ روابطمــان بــا اروپــا و مجموعــه غــرب همزمــان آن را بــا . 3
کشــورها و قــدرت هــای متــوازن  گســترش همه جانبــه روابــط مــان بــا ســایر 

و فعــال خواهیــم ســاخت.

کشــورهای دوســت . 4 کار و مــراوده بــا همســایگان و  اولویــت راهبــردی مــا 
خواهــد بــود، مــا ظرفیــت هــای همســایگی را در یکــی از راهبردی تریــن 
مناطــق جهــان از نــو احیــا می کنیــم، ایــن رویکــرد هــم امنیــت و هــم منافــع 

کــرد. ــه نفــع مؤثرتــری تامیــن خواهــد  اقتصــادی و تجــاری ایــران را ب

کــه . 5 کار و تبلیغــات دیگــران  ارتباطــات خارجــی مــا نــه تاثیرپذیــر از دســتور 
مبتنــی بــر اولویــت منافــع اقتصــادی و امنیتــی ایــران خواهــد بــود.

تعامــات سیاســی و همپوشــانی و هم افزایــی ظرفیــت هــای اقتصــادی . 6
تجــاری بــا مجموعــه هــا و بلــوک هــای اقتصــادی منطقــه ای و آســیایی 
کــز تصمیم گیــری جهانــی از غــرب بــه شــرق را بــا  آنهــم در شــرایط انتقــال مرا

کنیــم. جدیــت و بــا هــدف ارتقــاء منافــع ملــی دنبــال مــی 

ــران هراســی و اســام . 7 گرایشــات ای ــا هــدف رفــع  ــران را ب روابــط خارجــی ای
کــه توطئــه مشــترک صهیونیــزم و غــرب افراطــی اســت را از نــو بــاز  هراســی 

6-4-  مناسبات هدفمند خارجی
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کشــورها موضــع تخاصــم راهبــردی علیــه  کــه  تعریــف می کنیــم. دورانــی 
کننــد و یــا بــه فضــای ایــران هراســی و اســام هراســی بــه  ایــران اتخــاذ 
طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم دامــن بزننــد و همزمــان از منافــع ناشــی 
اســت؛  آمــده  ســر  بــه  شــوند  بهره منــد  ایــران  بــا  اقتصــادی  تعامــات  از 
کشــوری بــرای ســواری رایــگان دیگــران  جمهــوری اســامی ایــران دیگــر 

نخواهــد شــد.
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حضور مردم، دولت »کار و کرامت« پاسخگو
کشــور برنامــه ارتقــای سیاســت داخلــی 
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کلمــه« رمــز اقتــدار جمهــوری اســامی  در حــوزۀ سیاســت داخلی،»وحــدت 
همــه  بیــن  همدلــی  اســت.  اســامی  انقــاب  حیــات  همیشــگی  ضــرورت  و 
زمینه ســاز  مــردم،  اعتمــاد  بــه  پاســخ  در  آنهــا  حداقلــی  دیــن  مقامــات، 
بــه حقــوق همــه  احتــرام  نشــانه  از خــرد جمعــی حکومتگــران،  بهره منــدی 
کننــده انســجام  ــوده، فراهــم  کشــور ب ج از  ــی در داخــل و خــار شــهروندان ایران
کشــور  ملــی و بســیج و هماهنگــی همــه توانمندیهــای ســرمایه های انســانی 
کــه زمینــه ایجــاد شــکافهای سیاســی و اجتماعــی را از بیــن بــرده  می باشــد 
ــیر،  ــن مس ــد. در ای ــدود می کن ــت مس ــوف مل ــه صف ــمنان ب ــه دش ــای رخن راه ه
کشــور بــر مبنــای فهــم و اقــدام در همــه عرصه هــای مدیریتی  اداره امــور اجرایــی 
کشــور بــا دیدگاهــی اعتقــادی و شــناخت و عمــل بــه تکلیــف می باشــد. فهــم 
و بــاور بــه جایــگاه رفیــع والیــت فقیــه حلقــه اول نــگاه »معنویــت محــور« بــه 
کافــی مدیریــت  کشــور می باشــد. ایــن نــگاه، حصــار تنــگ و منابــع نا مدیریــت 
کشــور و  ــرای ارتقــاء فرهنــگ مدیریتــی  »مادیــت محــور« را شکســته زمینــه را ب
ــا آحــاد مــردم فراهــم می کنــد. ارزش ایمــان، ســاده زیســتی،  صبــر  انتقــال آن ت
کــرده، خاقیــت،  و مقاومــت، قناعــت و پرهیــز از تفاخــر و تکاثــر را برجســته تر 
تولیــد همــه جانبــه و بهــره وری را افزایــش داده و اســراف و هزینه هــای ملــی را 
کــردن رابطــۀ بــا مــردم از نقــش  نقصــان می بخشــد. لــذا در ایــن زمینــه نهادینــه 

ــت.  ــوردار اس ــزائی برخ ــه س ب

در این حوزه راهکارها عبارت خواهند بود از:

حفــظ و دفــاع از دســتاوردهای ج.ا.ا در دفــاع از حقــوق ملــت و آزادی های . 1
فردی

خــرد . 2 از  اســتفاده  قــوا،  مقامــات  بیــن  همدلــی  براســاس  ملــی  انســجام 
جمعــی، احتــرام بــه حقــوق همــه شــهروندان ایرانــی و مقابلــه بــا ایجــاد 

اجتماعــی  و  سیاســی  شــکافهای 

ــرای . 3 ــوب ب ــررات خ ــن و مق ــه قوانی ــال در تهی ــارکت فع ــداری و مش قانون م
کشــور تحقــق اهــداف و اســناد فرادســتی 

کشــور و ارتقــاء شــاخصه های اقتــدار ملی. 4 اداره معنویــت محــور امــور اجرایــی 

کشــور بــه . 5 کــردن رابطــه مســتقیم مــردم مقامــات در همــه نقــاط  نهادینــه 
ــت کار مهــم نقش آفرینــی مــردم در تصمیم ســازی دول عنــوان یــک ســاز و 

مســئولیتهای . 6 تصــدی  بــرای  ملــت  پایان ناپذیــر  ظرفیــت  از  اســتفاده 
و  تبعیــض  هرگونــه  بــدون  و  شایسته ســاالری  براســاس  دولتــی  کلیــدی 

انحصــار

ایجاد فضای وحدت ملی و نشاط در جامعه. 7

ایجاد امنیت روحی و روانی در ابعاد مختلف جامعه. 8

کشــور، . 9 کان  کاهــش هزینــه هــای دولــت و پشــتیبانی از شــاخص هــای 
اســتانی و شهرســتان تــا روســتا

 ایجــاد شــرایط مناســب بــرای فعالیــت احــزاب، رســانه هــا و رســانۀ ملــی در . 10
جهــت شــفافیت عملکردهــا

کشور  برنامه ارتقای سیاست داخلی 

راهکارها:
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دولــت شــفاف، تحول گــرا و مردمی
برنامه عملیاتی اداری مدیریتی کشور تا سال 1400
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کــه عــاوه بــر  کارآمــد محســوب مــی شــوند  در عصرحاضــر، نظامهایــی موفــق و 
هماهنگــی بــا تحــوالت جامعــه امــروزی، بتواننــد مســیر تغییــرات و دگرگونی هــا 
کــه ایــن تغییــرات را در جهــت  کــرده و قــادر باشــند  را نیــز در آینــده پیــش  بینــی 
ــر اســاس ارزشــهای فرهنگــی و معنــوی نــاب، بــرای  ایجــاد تحــوالت مطلــوب ب
کننــد.در ایــن راســتا فعالیــت جوامــع  ســاختن آینــده  بهتــر جهــان هدایــت 
بشــری تــا حــد زیــادی بــه ســطح و نــوع انگیــزه  هــای آحــاد تشــکیل دهنــده 
کان جامعــه از چنیــن فراینــدی  آنهــا بســتگی دارد.  البتــه، بایــد سیســتم های 
و  اجتماعــی  فعالیت هــای  نــوع  و  میــزان  ترتیــب،  ایــن  بــا  کننــد.  حمایــت 
اقتصــادی در جامعــه و توســعه و پیشــرفت آن، عــاوه بــر عملکــرد هــر یــک از 
کان جامعــه نیــز بســتگی دارد.  افــراد آن جامعــه بــه وضعیــت سیســتم های 
کشــور منــوط  ــه اقتــدار ملــی  ک کشــور نشــان مــی دهــد  تجربیــات چهــل ســاله 
ــی شــدن فرهنــگ انقــاب اســامی در تمامــی سیســتم های ماســت.  ــه درون ب
کشــاورزی،  ــا در عرصــه  گرفتــه ت ــط بیــن الملــل  ــر در همــه عرصــه هــا، از رواب گ ا
کشــور دل بــه  صنعــت، سیاســت، دانــش و در همــۀ عرصــه هــای مدیریتــی 
کــه پیروزیــم و  کنــون بایــد بدانیــم  فرهنــگ امــام خمینــی بســپاریم، از هــم ا
کــه بــا تأســی بــه روحیــه و فرهنــگ جهــادی و در تمــام  زمانــی فــرا خواهــد رســید 

ــه و الگــو شــویم.  کشــور نمون جهــان، 

تغییــر . 1 الگوهــای مدیریتــی  بایــد  کشــور  بالندگــی  و  توســعه  بــرای رشــد، 
کــه تــوان اعتمادســازی و ایجــاد انگیــزه  یافتــه و بــه ســمتی حرکــت نمایــد 
کار و تــاش را در بیــن مســئولین و مــردم فراهــم ســازد. بــر ایــن اســاس، 
کشــور عبــارت خواهنــد بــود از: راهکارهــای اصــاح نظــام اداری و مدیریتــی 

دفــاع از آرمانهــای انقــاب اســامی حــول محــور والیــت فقیــه بــا روحیــه ، . 2
فرهنــگ و مدیریــت جهــادی

کشور با مردم . 3 تقویت ارتباط مسئولین بویژه مدیران عالی 

خدمــت رســانی، پــر  کاری، مــردم داری و ایجــاد نظــام پاســخگویی  بــه . 4
مــردم

تنقیــح مقــررات و آئیــن نامــه هــای دولــت و ایجــاد ثبــات و هماهنگــی در . 5
کارآمــدی آنهــا بــرای چابــک ســازی و افزایــش 

 اهمیــت بــه حضــور مــردم و نقــش دادن بــه نخبــگان، صاحبنظــران و . 6
وری بهــره  ارتقــاء  و  تصدی گــری  کاهــش  جهــت  در  صنفــی  تشــکل های 

ــا روحیــۀ جهــادی و اســتفاده از فناوریهــای . 7 ــرا ب گ ترویــج مدیریــت تحــول 
ــا نگــرش سیســتمی نویــن ب

حذف اشرافیت دولتی از تمامی سطوح دولت. 8

تمرکــز زدائــی و تفویــض اختیــار بــرای ســرعت بخشــیدن بــه حــل مشــکات . 9
مردم

اســتفاده از تمامــی ظرفیــت  هــای مردمــی در ارائــه خدمــات دولتــی بــر . 10
اســاس شایســته ســاالری و حــذف بانــد و رابطــۀ فامیلــی

کشور تا سال 1400  برنامه عملیاتی اداری مدیریتی 

راهکارها
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تقویت جایگاه مدیریت روستایی در استانها و شهرستانها. 11

کیــد بــر خاقیــت، بهــره  وری و . 12 کشــور بــا تا ارتقــاء نظــام مدیریتــی و نظارتــی 
نــگاه سیســتمی بــا اســتفاده از روشــهای  اســامی

کشــف و پــرورش قابلیــت هــای مدیریتــی در جوانان . 13 کارهــای   ایجــاد ســاز و 
بــر اســاس راهبــرد مدیریــت جوان گــرا، آینــده نگــر و پــر انــرژی

گاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری. 14  آ

کامل در عملکرد دولت و توسعه دولت الکترونیکی. 15  شفافیت 






