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  مقدمه

ساالري در ایران اسالمی  انتخابات ریاست جمهوري موقعیتی مهم براي سنجش میزان نهادینه شدن مردم
ترین مقام اجرایی کشور  یابند تا کارنامه عالی مردم به برکت فضاي برآمده از انتخابات فرصت آن را می. است

هایی که وي و دیگر نامزدهاي تصدي این  مهقرار دهند و بر مبناي آن و نیز برنا  را مورد ارزیابی نقادانه
  .کنند، نامزد اصلح را انتخاب نمایند مسئولیت ارائه می

نظران و نخبگان کشور براي بررسی  آورد تا کلیه داوطلبان، از صاحب چنین فضایی بستري مناسب فراهم می
یافتگی کشور مدد  وسعههاي مناسب براي بهبود سطح ت وضعیت موجود و روندهاي آتی و نیز طراحی برنامه

هاي مختلف که با ورود به  هاي فکري و گفت و گوي بین متخصصان حوزه گیري این هسته شکل. بگیرند
نظر از نتیجه انتخابات،  شود، صرف تر می ها، جدي فضاي تبلیغاتی و کشیده شدن این مباحث به سطح رسانه

هاي حل و فصل آنها کمک شایانی  و راه به ارتقاي دانش کاربردي به منظور شناخت اهم مسائل کشور
  .کند می

اینجانب نیز از زمانی که براي حضور در صحنه انتخابات مصمم شدم، دست یاري به سوي اساتید، 
نظرات آنان براي طی  هاي مختلف مسائل اجتماعی دراز نمودم تا از نقطه  نظران و کارشناسان حوزه صاحب

  .چنین فرآیندي استفاده نمایم
 17از نخبگان کشور مواجه شد که در قالب ) نفر 236(تانه این دعوت با پاسخ مثبت جمع کثیري خوشبخ

ریزي ستاد انتخاباتی اینجانب سازماندهی شدند تا در دو گام متوالی، ابتدا  کمیته تخصصی توسط کمیته برنامه
کشور بپردازند، سپس بر هاي مختلف مسائل  ها در حوزه به شناخت وضع موجود و طراحی راهبردها و سیاست

  .اي عملیاتی تدوین کنند مبناي آن، برنامه
هاي تخصصی براي گروه وسیعی از  با پایان یافتن گام نخست، این فرصت نیز فراهم آمد تا نتایج کار کمیته

  .گیري شود اساتید دانشگاه ارسال و از نظرات اصالحی و پیشنهادي آنان بهره
اي است که  ترده براي استفاده از خرد جمعی به منظور تدوین برنامهمجموعه حاضر حاصل این تالش گس

ها به آگاهی عموم رسیده است و امروز بدین  بخش عمده آن پیش از این از طریق جراید و دیگر رسانه
اي که به پشتوانه انبوهی از سرمایه انسانی کشور که در  برنامه. گردد  صورت به محضر هموطنانمان عرضه می

هاي ایرانی رقم  بهتري را براي خانواده  تواند آینده اند مرا به این باور رسانده که می ن مشارکت داشتهتهیه آ
  .زند

هاي مقیدي که به برکت  نظرات آحاد جامعه در خصوص نکات مندرج در این برنامه و نیز ایده امیدوارم با نقطه
بتوانم آن را اصالح و تکمیل کنم و در صورت نمایم  چنین فضایی از دیگر نامزدهاي انتخاباتی دریافت می

  .انتخاب شدن ا ز جانب اکثریت مردم عزیز ایران آن را مبناي عمل قرار دهم
  

  میرحسین موسوي                                                                                 
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 اقتصادي هاي برنامه رئوس
 

  آورد آگهی دوشم صبا باد نسیم
  آورد کوتهی به رو غم و محنت روز که

 و خود براي بهتر اي ینده آ امید به همه مردم است، مسیر تصحیح براي فرصتی و امید ایام انتخابات،
  .روند  می رأي هاي صندوق پاي فرزندانشان

 حلی راه چه آنها مشکالت حل براي که بگویند مردم به ساده زبانی به باید آنها میانحا و نامزدها ایام این در
 همانند پیوست اقتصادي برنامۀ. چیست نامزدها سایر برنامۀ و پیشین هاي برنامه با آنها حل راه تفاوت و دارند
 تر ساده زبانی به را آن از يا خالصه خواهد می کوتاه مقدمۀ این و دارد فنی متنی بناچار اصل در ها برنامه همۀ
  .کند بیان
 دولت تعریف باز و مجریه قوه اصالح ایران اقتصادي مشکالت حل کلید و اول اصل برنامه، این دیدگاه از

 در تحول شروع نقطۀ است، بیرون مجریه قوه رئیس اختیار از آنچه به امور احالۀ بجاي برنامه، این در. است
 مجریه قوه در تحول با که است معتقد برنامه این. است شده دیده آن اداري منظا اصالح و مجریه قوة خود
 تأثیر ایران اداري نظام و مجریه قوه کنونی وضعیت. شود می گشوده ایران اقتصاد اصلی هاي گلوگاه از یکی

  .است ساخته محدود بسیار را ها سیاست تمامی
  :از عبارتند آنها مهمترین که داد، ارائه اداري امنظ و مجریه قوة هاي کاستی از بلندي فهرست توان می

  گریزي قانون -
  ناکافی شفافیت -
  اندازه از بیش تمرکز -
  مالی انضباطی بی -
  کارآیی کمبود -

 ایران اداري نظام قانون. که داد نشان توان می کافی شفافیت عدم یعنی ها، کاستی این از یکی مورد در تنها
 درصد 30 به نزدیک آنها ارزش که دولتی معامالت از بسیاري حاضر، حال در .دارد فراوانی هاي کاري پنهان
 از و شفاف را دولتی خریدهاي توان می الکترونیک دولت با گیرد، می صورت غیرشفاف است، داخلی تولید

  .کرد جلوگیري احتمالی فسادهاي
 بخش زیان ها بخش سایر از بیش شفافیت نبود نفت صنعت در و است شده بنا نفت دوش بر ایران اقتصاد
 قراردادهاي در شفافیت. اطالعند بی آنها از مردم نمایندگان و آیند نمی مجلس به نفتی قراردادهاي. است
 بخش در هنگفت بسیار منابع اتالف از تواند می و سازد می آسان را خارجی و داخلی هاي سرمایه جذب نفتی،
  .کند جلوگیري همسایگان نفع به ایران مشترك مخازن شدن خالی و نفت
 برگزیده حیاتی اقدام این براي صحیحی اصول تاکنون اما نیست اي تازه آرمان مجریه قوه اصالح چند هر

 در قدرت تجمیع و کارشناسی نهادهاي سرکوب و خودکامگی با توان می که توهم این با برخی. است نشده
 به روز آنها تخریبی آثار که اند زده اقداماتی به دست نمود، حل را مجریه قوه مشکالت ارشد مدیران دست
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 دیدگاه اما.  بینند می دولت سازي کوچک در را حل راه تنها نیز دیگر برخی.. شود می آشکار بیشتر روز
. است ساز بحران ها، جایگزین ارائۀ بدون و ناکافی سازي، کوچک دیدگاه و ویرانگر و نادرست خودکامگی،

 احیاي و پذیري مشارکت تمرکززدایی، شفافیت، عدالت، قانون، حاکمیت اصول از یدبا سازي کوچک بر عالوه
 به مجریه قوه و دولت تعریف باز برنامه. گرفت یاري ایران در مجریه قوه اصالح براي کارشناسی نظام

  .است شده ارائه مستقلی صورت
 کشور گیري تصمیم نظام در آن ارتقاي و خصوصی بخش جایگاه در تحول امید، دولت برنامه در دوم اصل
 در. شوند دولت شریک و همکار باید کارفرمایی و کارگري هاي اتحادیه جمله از مدنی هاي تشکل. است

 دولت. ندارد ایران در اقتصادي ریزي برنامه و گذاري سیاست در چندانی جایگاه خصوصی بخش کنونی شرایط
 خصوصی بخش و کند می تدوین را اقتصادي هاي برنامه و وضع را مقررات خصوصی بخش مشارکت بدون
 از آن کارشناسان و دولت که است نظامی چنین در. است کشور اقتصادي گیري تصمیم صحنۀ در بزرگ غایب
 را فضا باید دولت و شود متحول ایران در باید الگو این. مانند می بهره بی خصوصی بخش تجارب و دانش
 تصمیم ساختار در تر فعال حضور براي را خود باید نیز خصوصی خشب. نماید باز خصوصی بخش حضور براي
 که بداند و داده قرار خود نظر مد را کشور مدت بلند منافع نقش، این ایفاي براي و ساخته آماده کشور گیري
 این تحقق راستاي در را خود مدت کوتاه منافع باید همچنین. است یافته توسعه ایران گرو در اش منافع
 مخل خصوصی بخش در مدت کوتاه نگرش و نگري بخشی. نماید جستجو یافته توسعه ایران یعنی ،آرمان
  .است جدید نقش و مسئولیت این

 اصل این. گردد حاکم کشور هاي بخش همه در باید که است مهمی اصل خصوصی بخش حضور ارتقاي
 استمرار ضامن خصوصی خشب حضور. شد خواهد منجر کشور گیري تصمیم ساختار دگرگونی به فرابخشی

 هاي سیاست دولت، تغییر با که هستیم آن شاهد دیگر کشورهاي در اگر. است شده اتخاذ هاي سیاست بیشتر
 شده تدوین خصوصی بخش مشارکت با ها سیاست آن اوالً که است دلیل این به شوند نمی دگرگون محوري

  .کند می دفاع مصوب هاي سیاست از اجتماعی نیروي یک عنوان به خصوصی بخش ثانیاً و اند
 معتقدند اقتصاددانان از بسیاري امروزه. است اجتماعی هاي تعادل حفظ و اخالقی بنیادهاي تقویت سوم اصل
 نفع. شود منجر جمعی منافع شدن حداکثر به تواند می اخالقی اصول چارچوب در شخصی  منافع پیگیري که

 از استفاده  سوء شاهد خود پیرامون اگر. دهد می سوق طلبی صتفر به را افراد اخالقی اصول از خارج شخصی
  .دارد اخالقی بنیادهاي تضعیف از نشان همگی هستیم...  و اختالس خواري، رشوه عمومی، اموال

 پیشگیري حکومت در فساد از دولت آنکه نخست. شود می سست اخالقی بنیادهاي طریق چند از ها دولت در
 آن دوم. نماید صادر را اخالقی و عمومی حریم به تجاوز مجوز غیراخالقی و قانونیغیر رفتارهاي با و نکند
 آسیب همگانی خاطر تعلق و جمعی روح به اقتصادي، رشد مواهب از جامعه از بخشی شدن محروم با که،
 اند شده دهران حاشیه به نوعی به و ندارند اعتنایی آنها به گذاران سیاست کنند احساس که افرادي از. شود وارد
 و شود تحمیل جامعه بر شده تعیین پیش از الگوهایی آنکه، سوم داشت، اخالقی رفتارهاي انتظار نباید
 جامعه، اکثریت پذیرش بدون و عمومی گفتگوي و نقد بدون الگوها تحمیل. گردد ویران موجود هاي سنت
  .سازد می رفتارها در تعادل عدم و فرهنگی اختالل دچار را کشور
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 را آن اقتصادي هاي سیاست همه در باید که است اساسی اصل یک جامعه اخالقی بنیادهاي تقویت و حفظ
 آن مصادیق و آمده برنامه مختلف فصول در اجتماعی هاي تعادل پایداري عنوان تحت اصل این. نمود رعایت
 خواهد اقتصادي يسیاستها همه بر حاکم اصل اجتماعی، هاي تعادل استحکام و حفظ. است شده داده نشان
 موجب و زنند می دامن عدالتی بی به که هایی رویه کاهش جهت در باید اجتماعی هاي تعادل حفظ براي. بود

 اي گسترده صورت به ایران جامعه در فقر مختلف اشکال متاسفانه. نمود تالش گردند می فقر گسترش
 صنعت در تحول با رود می امید. هستند ممحرو اولیه نیازهاي داشتن از مردم از بسیاري. شود می مشاهده

 اصول براساس دولت. شود تامین ایران در فقرزدایی براي الزم منابع دولت هاي هزینه مدیریت و کشور نفت
 در فقر، گوناگون ابعاد به توجه با. داند می ایران جامعه آحاد نیازهاي تأمین به موظف را خود اساسی، قانون
 و اساسی قانون یکم و سی اصل اجراي و مسکن مشکل کاهش شد، خواهد گفته هک دالیلی به برنامه، این
  .بود خواهد فقرزدایی زمینه در دولت هاي سیاست ترین اصلی تورم، مهار نیز

 منجر ایران اقتصادي هاي بخش همه در اساسی تحول به فوق اصل سه اجراي که است این بر ما اعتقاد
 اصالح و سازي خصوصی خارجی، سرمایه جذب مانند هایی سیاست اصل سه این اجراي بدون و شود می

  .افزاید می ایران اقتصادي مشکالت بر اجرا، صورت در یا و شود نمی اجرا درستی به ها قیمت
 بهبود و رکود از خروج براي مستقل برنامه هفت فوق، اصل سه اجراي براي عملیاتی برنامه تدوین بر عالوه
  :از عبارتند ها برنامه این. است شده ارائه اشتغال شافزای و درآمد، توزیع

  اساسی قانون یکم و سی اصل اجراي و مسکن فقر برداشتن میان از برنامه -1
  کشور اقتصاد محرکه موتور به نفت صنعت تبدیل طرح -2
  کار و کسب فضاي بهبود برنامه -3
  کارایی افزایش و آزادي عدالت، تحقق براي ابزاري منزلۀ به الکترونیک دولت برنامه -4
  ریزي بودجه نظام اصالح با عمومی منابع اتالف از جلوگیري برنامه -5
  انرژي مصرف الگوي اصالح برنامه -6
  تورم با مقابله برنامه -7

 

  اساسی قانون یکم و سی اصل اجراي و مسکن فقر برداشتن میان از برنامه

 براي اولویت رعایت با است موظف دولت. است ایرانی خانواده و فرد هر حق  نیاز، با متناسب مسکن داشتن
 و سی اصل . (کند فراهم را اصل این اجراي زمینه کارگران، و نشینان روستا خصوص به نیازمندترند، که آنها
 )ایران  اسالمی جمهوري اساسی قانون یکم
 هاي تمحدودی به توجه با باید دولت. است اساسی قانون در مردم مصرح حقوق از فقر اشکال همه حذف

 با.  نماید ریزي برنامه اساسی قانون کامل اجراي هدف با و مردم اساسی نیازهاي تأمین جهت در مختلف
 عنوان به "امید دولت" اقتصادي برنامه در مسکن بخش آن، گیري شکل هاي ریشه و فقر ابعاد به توجه

  .دش برگزیده کنونی رکود از خروج و مردم اساسی نیازهاي تأمین نخست اولویت
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 خانوار یک متوسط درآمد برابر 10 از بیش به ایران بزرگ شهرهاي در متعارف مسکن یک متوسط بهاي
 مسکن هزینۀ بار سنگینی. است ساالنه درآمد برابر 5 جهان در آن متوسط حد که صورتی در رسیده شهري
 جمله از ضروري، ايه هزینه سایر کاهش و سو یک از خانوار سرپرستان کار مدت و شدت رفتن باال باعث

 ذخیره با افراد جهان کشورهاي از بسیاري در. است...  و پوشاك و خوراك هاي هزینه دادن کاهش در اضطرار
 دولت". شوند خانه صاحب توانند می سال 15 تا 10 ظرف و خود ماهانه درآمد از درصد 30 حداکثر کردن
 در تحول. بردارد مسکن مشکل حل در بلندي امگ خود مالی و سازمانی نیروهاي بسیج با دارد قصد "امید

 بلکه گیرد قرار توجه مورد باید مردم اساسی نیازهاي از یکی تأمین و فقر کاهش براي تنها نه مسکن بخش
 است یافته کاهش نفت قیمت که کنونی شرایط در. است شده مضاعف ضرورت این کنونی رکود شرایط در

 براي مؤثري هاي سیاست کنونی، برنامه در. شود می محسوب بخش این بزرگ هاي مزیت از اندك ارزبري
  : از عبارتند ها سیاست این اهم. است شده دیده مسکن بخش در تحول
  دولت وکارمندان فرهنگیان کارگران، مسکن تأمین -

  شهرها نوسازي براي امالك و برمستغالت مالیات اختصاص -
  نتیجه به رسیدن تا آن صحیح اجراي و مهر مسکن طرح مسیر در تصحیح -

  جدید شهرهاي خالی ظرفیت از استفاده -
 براي مناسب هاي سیاست اتخاذ همراه به رسمی غیر هاي گاه سکونت در زیستی شرایط ارتقاء -

  مناطق این رشد از جلوگیري

  مسکن سازي به یا تأمین براي اعتباري صندوق ایجاد -
  مالی يابزارها رشد و مسکن مالی تأمین نظام سازي کارآمد -
  مسکن بخش پایدار رشد با پیوند هم و کالن اقتصاد ثبات با هاي سیاست -

  مسکن تولید جریان در ثبات ایجاد -
 

  کشور اقتصاد محرکه موتور به نفت  صنعت تبدیل طرح

 درصد ده از بیش و گاز ذخایر از درصد 17 حدود هیدروکربوري، میدان 100 از بیش داشتن اختیار در با ایران
 فراهم کشور براي را اي ویژه اقتصادي مزیت که است برخوردار ممتازي جایگاه از جهان نفت خایرذ از

 آن عمر از سال یکصد که نفت صنعت. کنیم استفاده مزیت این از خوبی به تاکنون ایم نتوانسته ما. آورد می
 در دالر میلیارد ها ده. کند راربرق را الزم ارتباط و تعامل ملی اقتصاد پیکره با است نتوانسته هنوز گذرد می

 آیا. شود گذاري سرمایه آتی هاي دهه در باید نیز دیگر دالر میلیارد ها ده و شده گذاري سرمایه نفت صنعت
 صنایع حول کشور اقتصادي و صنعتی هاي بخش همه نوعی  به که کند نمی و کرد نمی ایجاب موقعیتی چنین
 داخلی مزیت از استفاده با دارند صنعت این در ما از کمتر بسیار اي سابقه که کشورهایی یابند؟ توسعه نفت
 ها آن نیازمند همچنان ما که است حالی در این اند، شده تبدیل آن خدمات و کاالها صادرکننده به اینک خود



7 
 

 دیگر خدمات و کاالها براي پروژه این شود، می تعریف هیدروکربوري بزرگ پروژه یک که زمانی آیا. هستیم
 ایجاد رسالت خارجی؟ هاي شرکت براي یا کند می ایجاد بیشتري تقاضاي داخلی مختلف هاي بخش و صنایع
 در و آن از فراتر بلکه نیست، نفت صنعت وظیفۀ تنها اقتصادي، و صنعتی مختلف هاي بخش میان تعامل
 توسعه کشور خدمات شبخ و صنعت و اقتصاد با تعامل در ابتدا از ایران نفت صنعت. است دولت وظایف حوزه
 آموزشی نظام و ها بخش همه گیري جهت اگر. درآید ملی توسعۀ فرایند با پیوند در باید نفت. است نیافته
 تقاضاي صنعت این در گذاري سرمایه گیرد، قرار نفت صنعت نیازهاي تأمین مسیر در چیز هر از قبل کشور

 ایجاد کار، نیروي و دانشگاهی التحصیالن فارغ اشتغال نیز و کشور مختلف هاي بخش براي را اي گسترده
 این تحقق. کرد خواهند حس خود زندگی در را نفت مولد و مثبت جنبۀ مردم صورت این به و کرد خواهد
 طلبد می جهانی سطح در رقابتی مزیتی به نسبی مزیت این تبدیل جهت در را ملی و همگانی مشارکت هدف،

 دهنده افزایش رانت طریق از نه باید نفت. کرد خواهد حمایت زمینه این در عمومی همکاري این از دولت و
 و کند اثر مردم زندگی در تولید، تحریک و بنگاه تأسیس هاي فرصت و اشتغال ایجاد طریق از بلکه مصرف

 صادرات جایگزین نفت، صنایع به مربوط خدمات و کاال دانش، صادرات که گرفت هدف را شرایطی باید
 و هستند برخوردار جهانی گسترده بازار از هم و داخلی بزرگ بازار از هم که خدماتی و تولیدات د،شو خام نفت

 زیر اقدامات گاز و نفت ارزش زنجیره تمام به کشور شدن وارد براي. دارند توسعه براي را مزیت بیشترین
  :شد خواهد انجام

ت بلند و جامع برنامه تدوین - نفت صنعت و ورکش گاز و نفت ذخایر توسعۀ مد  
  آن مفقوده هاي حلقه تأمین و ارزش زنجیرة گسترش -
  نفت صنعت نیازهاي و ارزش زنجیره با داخلی هاي توانایی تطبیق -

  نفت صنعت تجهیزات و خدمات خارجی و داخلی کنندگان عرضه میان تبعیض رفع -
  نفت بخش در خدمات و کاال صدور -
  مرتبط صنایع و نفت صنعت در کار و کسب فضاي بهبود و ها سیاست در تداوم و ثبات -

 

  کار و کسب محیط بهبود برنامه

 در. است فقر و بیکاري مشکل رفع براي سیاست ترین شناخته امروز، جهان در کار و کسب محیط بهبود
 حل در اساسی راهبرد یک عنوان به کشور کار و کسب محیط بهبود نیز "امید دولت" اقتصادي برنامه

 و حرف صاحبان بر که کار و کسب محیط اجزاي مهمترین. است گرفته قرار توجه مورد دياقتصا مشکالت
  : از عبارتند کند می تحمیل هزینه صنایع
  خارجی و داخلی عرصه در تنش پر سیاسی محیط -

  المللی بین اقتصادي و مالی جانبه چند و یکجانبه هاي تحریم -
 )تجاري و مالی پولی، هاي ستسیا ثباتی بی شامل( کالن اقتصاد در ثبات عدم -
  خصوصی بخش قبال در خود هاي وعده به هاي دولت نبودن پایبند -
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  متعارض و همپوشان هاي نامه آیین و ها بخشنامه قوانین، وجود -
  سازد می ممکن غیر را ریزي برنامه که غیرکارشناسی و الساعه خلق هاي گیري تصمیم -
  ها پروژه مالی مینتأ دشواري و نیافته توسعه مالی بازارهاي -

 افزایش را تولید هاي هزینه از درصد 30 تا 20 تواند می محیطی هاي هزینه که دهد می نشان تجربی مطالعات
 کاهش ایران، ملت آحاد واقع در و کار و کسب صاحبان به دولت خدمت بزرگترین رو همین از. دهد

  .ستا کار و کسب محیط در اساسی تحول طریق از محیطی هاي هزینه
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  :از عبارتند کار و کسب فضاي بهبود براي "امید دولت" هاي سیاست اهم
  خصوصی بخش توسط کار و کسب محیط بهبود برنامه تهیه

 در توانند می و هستند اقتصاد عرصۀ در اصلی بازیگران از) اصناف و ها انجمن ها، اتحادیه( ها تشکل که آنجا از
 بهبود براي و نموده بندي دسته را خود مشکالت باید کنند ایفا ندهکن تعیین نقشی کار و کسب محیط بهبود
 در البته. شوند بهبود برنامۀ اجراي خواهان دولت از و باشند داشته مشخصی هاي برنامه کار و کسب محیط
  .است الزم شرطی خصوصی بخش پیشنهادات از استقبال و دولتی بخش در شنوا گوش میان این

  دولت از بازرگانی و معادن صنایع، اتاق مانند فیصن هاي تشکل استقالل -

 ایفا کارآفرینی مساعد فضاي ایجاد و کار و کسب محیط بهبود در مؤثر نقشی خصوصی بخش بخواهیم اگر
  .شود تأمین آنها استقالل باید نماید

  خود تعهدات به دولت وفاداري -

 بداند اسالمی اخالق دررشد را خود رسالت باید ایران دولت و است اخالقی اي وظیفه اینکه بر عالوه وفاداري
 وعده خلف هرگونه از بجد باید دولت. است نظام و دولت براي تعهدآور اصلی جمهور رئیس سوگند به توجه با
  .نماید پرهیز مردم با

  اداري امور انجام مراحل و زمان گیري اندازه -

 دولتی خدمات هزینه و کیفیت مورد در عاتاطال بندي دسته و آوري جمع کار و کسب محیط بهبود الزمۀ
 گیري اندازه ایران در را اداري امور انجام مراحل و زمان کیفیت توان می سنجش مرکز یک تأسیس با است
  .نمود

  دولت عمرانی هاي بودجه ویژه به و دولت هاي بودجه در مالی انضباط -

 به دولت تعهدات ایفاي عدم موجب نظمی بی این. سازد می بینی پیش قابل غیر را دولت رفتار مالی، نظمی بی
  ..شود می اقتصاد عرصۀ به فعاالنه ورود در خصوصی بخش تزلزل و خصوصی بخش

  رسان خدمت هاي سازمان و نهادها بندي رتبه -

 کشور سطح در را مشابه هاي سازمان و نهادها کار، و کسب محیط سنجش از حاصل اطالعات بر تکیه با باید
  .نمود بندي رتبه اي هزینه و کیفی ارآییک حسب بر

  دولتی بخش و خصوصی بخش میان تبعیض رفع -

  .است بخش دو این میان تبعیض رفع کنونی شرایط در اقدامات مهمترین جمله از
  کوچک و بزرگ هاي شرکت پیوند از حمایت -

  اداري نظام سازي روان براي الکترونیک دولت از استفاده -
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  کارآیی افزایش و آزادي عدالت، تحقق براي ابزاري ونیکالکتر دولت برنامه

 ترین سنگ گران یعنی اطالعات که هستیم انفورماتیک انقالب بنام عظیم تحولی شاهد کنونی جهان در
  .است گرفته قرار همگان اختیار در برابر طور به و خارج قدرت به وابستگان انحصار از ملل، سرمایۀ

 هشتاد دهۀ ابتداي در سپس و هفتاد ¬دهه نخست هاي سال مقطع دو در و تحمیلی جنگ پایان از پس
 به حد از بیش اتکاء دلیل به اول خیزش که شد ایجاد ما کشور در فناوري این بکارگیري براي خیزشی
  .ماند ابتر نهم دولت کارآمدن روي با نیز دوم خیزش و خصوصی بخش به توجه عدم و دولتی هاي شرکت

 فناوري کره، و هند ، مالزي نظیر جهان کشورهاي عموم توسعه اکسیر که است داده نشان جهانی تجربیات
 و انسانی هاي توانمندي با ایران اسالمی جمهوري داریم اطمینان ما و است بوده ارتباطات و اطالعات
 با جهان در را رشد و کارآمدي از نو طرحی تواند می خود نظیر بی دینی و فرهنگی -اجتماعی هاي سرمایه
  .کند ترسیم اطالعات وفناوري ها سرمایه این از استفاده
 غیرعملی شعارهاي و معنی بی زیر موارد ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده و اطالعات آزاد جریان بدون
  :بود خواهد
 دسترسی وگسترش ارتباطی هاي زیرساخت گسترش به توجه بدون بیان آزادي از گفتن سخن -

  اطالعات به مردم بهجان همه

 کارآمدو اداري نظام از برخورداري بدون دولتی هاي فعالیت در شفافیت ایجاد و مالی فساد با مبارزه -
  روز فناوري بر مبتنی چابک

  اي جاده تصادفات و شهرها در هوا ،آلودگی غیرضروري سفرهاي و ترافیک کاهش -
  خدمات، و کشاورزي و صنعت در وري بهره افزایش- -
 در پرونده ها میلیون که حالی در گفت سخن حکومت نهادهاي کارکرد به مردم اعتماد از توان می نهچگو

 ادارات بین آزاردهنده وآمد رفت و بوروکراسی اسیر مردم و بوده مفتوح واجرایی اداري مختلف هاي بخش
 گونه این اطالعات اوريفن از استفاده با هاست سال کشورها از بسیاري در ولی هستند خود مشکالت حل براي

  اند؟ رسیده خود حداقل به معضالت
 آن متنوع کارکردهاي بکارگیري و اطالعات فناوري از استفاده که است رانتی اقتصادي ایران، سیاسی اقتصاد

  .بنماید شایانی کمک عادالنه اقتصاد ایجاد و اقتصادي هاي فعالیت سازي شفاف در تواند  می
 امکانات از گیري بهره با را کشور ساختاري هاي ماندگی عقب تا برد خواهد بکار را خود اهتمام تمام دهم دولت
 فناوري حوزه فعال نخبگان و جوانان و خصوصی بخش هاي شرکت هاي توانمندي کشور، فنی -علمی

  .کند جبران اطالعات
  :است ظرمدن کشور و انقالب عالی اهداف به نیل براي زیر هاي برنامه رئوس منظر این از

 کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه هاي برنامه در اطالعات فناوري محوریت به ویژه توجه -1
  توسعه ابزار و اقتصادي رشد و وري بهره ارتقاء منظور به
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  طریق از اینترنت و ارتباطات به دسترسی بسترهاي توسعه -2
  کشور سراسر در تلفن خطوط طریق از اینترنت به مردم آحاد رایگان دسترسی امکان نمودن فراهم -1
  غیرخانگی و خانگی از اعم کاربران کلیه براي پرسرعت اینترنت خدمات ارائه -2
 عرضه از جانبه همه حمایت با شهروندان انسانی وکرامت رجوع ارباب تکریم آرمان نمودن عملی -3

  اینترنت محیط در اجتماعی و بانکی تجاري، اداري، خدمات
 افراد شخصی حریم حفظ و بیان آزادي تأمین منظور به اینترنت در فیلترینگ ولهمق به رویکرد تغییر -4

 توسعه ویژه به و نخبگان و جوانان نوآوري ساختن بارور اجتماعی، و فرهنگی مالحظات و
 سهم افزایش در مهمی نقش که نویسی الگ وب نهضت و مجازي هاي گروه اجتماعی، هاي شبکه
  .است داشته سایبر محیط در نوآوري تولید و فارسی خط

 موجود داده هاي و اطالعات از استفاده و دسترسی در مردم آحاد براي برابر فرصت نمودن فراهم -5
 ملی ثروت یک مثابه به که اینترنتی رسانی اطالع هاي پایگاه طریق از دولت مختلف بخش هاي در

  .است
 به سنتی اجتماعی و اقتصادي ايفعالیت ه تبدیل از حمایت طریق از محور دانش اشتغال توسعۀ -6

  فناورانه فعالیت هاي
  دیجیتال محیط در آن اشاعه به کمک طریق از فارسی فرهنگ و زبان داشتن نگه زنده -7
 نخبگان مشارکت جلب همچنین و بین الملل روابط توسعه با جهانی تجربیات و دانش از استفاده -8

  .کشور از خارج ایرانی
 عرصۀ در ایران اطالعات فناوري صنعت ارتقاء و کشور ژوهشی پ-علمی بنیان و نهادها تقویت -9

  .جهانی رقابت
 

  ریزي بودجه نظام اصالح با عمومی منابع اتالف از جلوگیري برنامه

 افزایش فساد، مهار براي. است ایران اقتصاد در گسترده منابع اتالف عوامل از یکی ریزي بودجه معیوب نظام
 نگاهی. شود اصالح ریزي بودجه نظام باید اقتصادي، کالن هاي شاخص بودبه و دولت بودجه بخشی اثر

  :سازد روشن را ایران ریزي بودجه نظام معایب از اي گوشه تواند می ها شاخص از برخی به اجمالی
 اینکه بدون است، شده برابر 10 از بیش)  1377 – 1388( دهه یک طی در کشور عمومی بودجه -

  .باشد شده ایجاد شهروندان به دولت خدمت کیفیت و میزان در محسوسی تغییر
 به 1380 سال در دالر میلیارد 16 حدود از سنواتی هاي بودجه طی نفتی درآمدهاي از استفاده میزان -

 بیکاري نرخ در محسوسی تغییر اینکه بدون است رسیده 1388 سال در دالر میلیارد 41 از بیش
  .باشد شده ایجاد
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 برنامه بدون یعنی( متفرقه هاي ردیف در بودجه اعتبارات از سوم یک حدود گینمیان طور به ساالنه -
  .شود می  هزینه) شده تعیین پیش از

 میلیارد 79735) سنواتی هاي بودجه برآوردهاي طبق( 1381-87 طول در افتاده عقب هاي طرح -
 به افتهی تخصیص اعتبارات کل 43 معادل است، کرده تحمیل عمومی بودجه به هزینه ریال
  .است 1384 سال ملی هاي طرح اعتبارات کل معادل تقریباً و 1387 سال در عمرانی هاي طرح

 به موقع به 1381-87سالهاي طول در عمرانی هاي طرح درصد 56 میانگین طور به ساالنه -
  .رسند نمی برداري بهره

 هزار 497 حاضر حال در) استانی هاي طرح از جداي( ملی عمرانی هاي طرح در راکد سرمایه -
  .است میلیاردریال

 شده جذب1376-87 دوره طول در عمرانی ها طرح اعتبارات از درصد 74 تنها ساالنه متوسط بطور -
  .شود می افزوده بعد هاي سال عملیات به ها، طرح این عملیات چهارم یک حدود ساالنه یعنی. اند

 مشخص اجرایی هاي دستگاه هدافا به رسیدن فرایند در ها دستگاه عمرانی هاي طرح جایگاه -
  .نیست

 جنجال و جار با عملیاتی ریزي بودجه تحقق جمله از ریزي بودجه نظام اصالح بحث نهم، دولت ابتداي در
 تعویض با و شد بسنده آن گونه شعار و زده شتاب طرح به آن، صحیح اجراي جاي به اما. گردید مطرح فراوان
  .شد فراموش عمالً عملیاتی ریزي بودجه سازمان، این انحالل نیز و مدیریت سازمان مدیران مکرر

  :گیرد قرار دهم دولت کار دستور در باید زیر هاي سیاست و اصول براساس ریزي بودجه نظام اصالح
  ریزي برنامه و مدیریت سازمان بازسازي و احیا -
  آنها راهبردي هاي برنامه و ها دستگاه ماموریت بازبینی -
 قانونی بستر سازي آماده جهت الزم پیشنهادهاي ارائه و مرتبط هاي دستورالعمل و قوانین احصاء -

  عملیاتی ریزي بودجه

 دستگاهی درحوزه عملکرد هاي شاخص تصویب و تعریف جهت الزم هاي دستورالعمل تنظیم -
  آنها تکمیل یا و اصالح و مشخص ویژگی با وکالن

  شده تمام قیمت سابداريح به دستیابی جهت حسابداري هاي سیستم استقرار -

 دقیق فرآیند آموزش و مرکزي هسته عنوان به ها دستگاه در ویژه نیروهاي آموزش و شناسایی -
  عملیاتی ریزي بودجه استقرار

  حاصله نتایج از گیري گزارش سیستم بینی پیش و عملکرد مدیریت سیستم استقرار -
  انتخابی رویکرد به توجه با عملیاتی بودجه استقرار -
  دولتی هاي شرکت عمرانی هاي طرح به مربوط اطالعات انتشار و دآوريگر -
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 برغم که جدید هاي طرح خصوص در توسعه چهارم برنامه قانون 32 ماده کمیته احیاي -
  .است کرده منحل را آن نهم دولت متاسفانه اش، کارآمدي

  ناتمام هاي طرح بندي اولویت -
 و ها استان ریزي برنامه شوراي به اختیار عطايا و عمرانی هاي طرح اجراي در زدایی تمرکز -

  ها شهرداري
 

  اشتغال ایجاد و انرژي صادرات توان افزایش انرژي، مصرف الگوي اصالح

 سایر با مصرفی انرژي میزان مقایسه و است نامطلوب بسیار ایران در انرژي مصرف فعلی وضعیت
ت صشاخ. دارد تأکید مسئله این بر کشور اقتصادي هاي شاخص متوسط برابر سه حدود ایران در انرژي شد 
 مصرفی انرژي ارزش. سازد می آشکار بخوبی را مصرف کنترل هاي سیاست ضرورت و اهمیت که است جهان
 ارزش. است سال در دالر میلیارد 77 از بیش) دالر 50 حدود( نفت فعلی هاي قیمت به توجه با کشور
 در دالر میلیارد 15 از بیش است، تحقق قابل ساله سه تا دو امهبرن یک در که انرژي درصدي 20 جویی صرفه
 اخیر دهۀ چهار طی صنعتی، کشورهاي  . است آن از بیشتر بسیار جویی صرفه ظرفیت البته و بود خواهد سال

 کنترل آن نتیجۀ که اند گرفته بکار انرژي تقاضاي مدیریت و مصرف کنترل براي را اي گسترده هاي سیاست
  .است اختیار در ها آن تجربیات و دستاوردها و بوده انرژي شدت شاخص مسیر غییرت و مصرف

 تعریف انرژي مصرف سازي بهینه براي اقتصادي مختلف هاي بخش در را فراوانی هاي پروژه باید ایران در
 باز را خود سرمایه سرعت به) المللی بین هاي قیمت به البته( حاصله جویی صرفه محل از آنها اغلب که کرد
 سرمایه و ها پروژه از حاصل شده آزاد انرژي که کند تضمین و بپذیرد دولت است کافی. گردانند می

 هاي قیمت به مناسب سود و سرمایه بازگشت زمان تا حداقل را انرژي سازي بهینه در اقتصادي هاي گذاري
 ایجاد و کار و کسب گسترش یزن و ها آالینده کاهش موجب ها پروژه این. نمود خواهد خریداري اي منطقه
  .کند آغاز خود از را انرژي مصرف الگوي اصالح باید دولت البته. شوند می شغلی هاي فرصت
 اصالح. است درك قابل سوخت انواع قیمت ناگهانی باالبردن از ضعیف اقشار خصوصا و مردم نگرانی

 اصالح برنامه، این بدون. شود اجرا باید بندي زمان  برنامه یک قالب در و تدریجی صورت به انرژي قیمتهاي
  .است نادرست کاري انرژي قیمت
 و فنی هاي همکاري جذب امکان.  کند می آزاد صادرات براي را بیشتري هرچه انرژي منابع حل، راه این

 از نیز وري بهره فرهنگ گسترش. دارد وجود خوبی به زمینه این در خارجی هاي گذاري سرمایه نیز و تخصصی
  :از عبارتند طرح این ساختن عملی براي دهم دولت اجرایی اقدامات  .است طرح این هاي زیتم

  مربوط هاي پروژه اجراي منافع بازگرداندن تضمین براي اجرایی سازوکار طراحی -
  انرژي خدمات نیز و ممیزي و اي مشاوره خدمات هاي شرکت تأسیس به کمک -
  .آنها جایگاه ارتقاي و انرژي وري بهره زمینه در موجود هاي سازمان تقویت -
  .انرژي کننده مصرف فرآیندهاي و تجیهزات بري انرژي استانداردهاي تدوین به کمک -
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  .انرژي کارآي استانداردهاي به یابی دست براي ریزي برنامه به دولتی هاي دستگاه کردن موظف -
 

  تورم مهار برنامه

 نمودن نزولی در هشتم دولت چشمگیر موفقیت. است بوده یراخ دهه سه در ایران اقتصاد مزمن بیماري تورم
 نهم دولت نادرست سیاستهاي با ،1384 سال در درصد 10 از بیش اندکی به آن رساندن و ها قیمت رشد روند
 25 از بیش تورم ایران مردم) 1387( گذشته سال در که شد اي اندازه به ها قیمت صعودي سیر و رفت میان از

 براي. است مردم درآمدهاي خرید قدرت چهارم یک دادن دست از معناي به این کردند؛ تحمل را درصدي
 باید نخست است، داشته پی در ایران براي را بسیاري اجتماعی و اقتصادي هاي آسیب که پدیده این مهار

 رفتار دهد می نشان ها بررسی. رفت ها حل راه جستجوي به آن مبناي بر آنگاه و شناخت را آن بر موثر عوامل
 در خدمات و کاالها قیمت مداوم افزایش عامل ترین عمده سیاستها این اجراي و مالی گذاري سیاست در دولت
  .است بوده ایران

 براي برنامه این. است دهم دولت براي ناپذیر اجتناب هدفی تورم رقمی تک نرخ به دستیابی براي کوشش
 رویه بی گسترش و دولت اخیر ماهۀ چند هاي سیاست گرچه. است شده طراحی هدفی چنین به دسترسی
 چنین اصلی هدف مورد در که تردیدهایی از فارغ جمهوري، ریاست انتخابات آستانه در دولتی مخارج
 اهم. است افزوده هدفی چنین پیگیري دشواري و پیچیدگی بر سازد، می متبادر ذهن به هایی سیاست
  :از عبارتند تورم رمها براي دهم دولت اقدامات و ها سیاست
  دولتی مخارج مدیریت طریق از بودجه کسري ساختن محدود و دولت مالی انضباط -

  مرکزي بانک بیشتر اقتدار و اعتبار و پول شوراي ساختار تجدید و احیا -

 بهبود و مولد فعالیتهاي سمت به اعتباري تسهیالت دهی جهت جمله از تولید هاي بنیه تقویت -
  کار و کسب فضاي

  دولتی خدمات و کاالها گذاري قیمت در ویژه به زا تورم هاي سیاست اجراي از جتنابا -

  ارزي منابع بر محور تولید مدیریت اعمال -

 ارزي ذخیره حساب به بخشیدن انضباط -
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 برنامه هاي ارتقاي رفاه اجتماعی
  
  گسترش پوشش بیمۀ بازنشستگی به همۀ شاغالن -1

قوانین بیمه هاي اجتماعی دولت سعی خواهد کرد که در زمانی محدود همه از این طریق و براساس      
ایرانیانی که کار می کنند و اشتغال دارند مشمول بیمه هاي بازنشستگی گردند تا آینده همه آنها تأمین شود و 

   . با امیدي بیشتر به آینده کار و اشتغال خود موفق تر و به زندگی آینده خود خوش بین تر باشند
  

  گسترش همگانی بیمۀ خدمات درمانی -2
آحاد ملت ایران باید بدون توجه به اینکه سرپرست خانوار، شاغل یا بیکار اند تحت پوشش بیمه خدمات      

درمانی قرار گیرند و همه افرادي که شناسنامه ایرانی دارند باید بتوانند با هزینه اندکی دفترچۀ بیمۀ خدمات 
  .درمانی ملی دریافت کنند

این برنامه خدمات بستري رایگان را که در دولت هاي قبلی برقرار بود حفظ می کند و سطح و کیفیت      
  .ارائه خدمات و دسترسی به  آنها را بخصوص براي مناطق مختلف کشور و روستاها ارتقاء می بخشد

  

هزار  20شهرهاي زیر گسترش پوشش بیمۀ بازنشستگی به تمامی روستائیان و عشایر کشور و نیز اهالی -3
  نفر 
این برنامه می تواند یکی از مولد ترین اقشار جامعه، یعنی کشاورزان و عشایر را در مقابل حوادث ناشی از      

دولت به منظور مشارکت . کار، از کار افتادگی و پیري بیمه کند و آینده مطمئنی را براي آنان به ارمغان آورد
  .خود را در جهت حمایت از این امر مهم پرداخت خواهد نمودبا روستائیان طبق قانون، سهم 

   

  ـ اجراي قانون تأسیس صندوق بیمۀ زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار4
با توجه به کار مفید زنان خانه دار و نقش آن در پایداري و سالمت خانواده بعنوان مهم ترین نهاد جامعه      

باید در اجراي قوانین موجود، صندوق بیمه زنان خانه دار و زنان سرپرست که وجه اجتماعی و اقتصادي دارد، 
خانوار تشکیل گردد تا زنان خانه دار بتوانند با حمایت دولت و مشارکت خودشان در صورتی که زیر پوشش 

ر این مزایا، از جمله شامل خدمات از کا. هیچ بیمه اجتماعی نباشند از مزایاي این صندوق بهره مند گردند
  . افتادگی و پیري است

  



16 
 

  درصد 30ـ کاهش سهم پرداخت مستقیم هزینه هاي بیمه خدمات درمانی تا مرز 5
سال گذشته اثر  4افزایش سهم پرداخت مستقیم هزینه هاي بیمه خدمات درمانی توسط بیماران در      

اند به کار آمدي و اثر این برنامه می تو. بخشی دفترچه هاي بیمه خدمات درمانی را بشدت کاهش داده است
بخشی بیمه خدمات درمانی کمک شایانی کند و از این طریق سالمت جامعه را که زیر بناي توسعه انسانی و 

  . اجتماعی اقتصادي  است، تضمین نماید
  

  ـ اجراي دقیق برنامه ملی چتر ایمنی رفاه و تأمین اجتماعی6
براي اشتغال، مسکن، بهداشت و درمان، تغذیه،  بر اساس این برنامه، سیاست هاي دقیقی دست کم     

هدف این برنامه پی گرفتن . آموزش و توانمند سازي جامعه آسیب پذیر و زیر خط فقر طراحی و اجرا می گردد
سیاست پیشگیري و جبران براي جامعۀ آسیب پذیر  و سیاست تثبیت و ارتقا  براي جامعه سالم و باالي خط 

ایت دولت و توسط سازمان هاي دولتی، نهادهاي عمومی نهادهاي مردمی و خیریه فقر است و با نظارت و حم
  .ها اجرا خواهد شد و تضمین کنندة رفاه و تأمین اجتماعی آحاد ملت ایران خواهد بود

  

    تأسیس صندوق توسعۀ منطقه اي ایران  -7
و متعادل ساختن توسعۀ این به منظور رفع عقب ماندگی هاي اقتصادي و اجتماعی مناطق مختلف کشور      

مناطق و توزیع جمعیت و فعالیت هاي اقتصادي اجتماعی و فرهنگی به صورتی منطقی در سطح سرزمین 
ایران و برخوردار شدن همه مردم از مواهب توسعه و رشد انسانی و اجتماعی و اقتصادي، صندوق توسعۀ 

از برنامۀ ملی آمایش سرزمین و برنامه ریزي این صندوق با بهره گیري . منطقه اي ایران تأسیس می گردد
منطقه اي و نیز تخصیص اعتباراتی ویژه مطابق قوانین برنامه و بودجه کشور، با اجراي طرح هاي توسعه 

  .منطقه اي عقب ماندگی مناطق مختلف کشور را جبران خواهد کرد
  

  ـ پایه گذاري جنبش ملی به منظور کاهش و مهار اعتیاد8
این برنامه، باید جنبشی ملی به منظور کاهش و مهار اعتیاد از طریق آگاهی و آموزش به سطوح بر اساس      

مختلف اجتماعی به قصد محدود ساختن  تقاضا و مبارزه جدي با توزیع و مصرف مواد مخدر در تعامل بین 
برخورد با پدیدة تقویت رویکرد علمی در . مردم و دولت و تعامل منطقه اي و بین المللی پایه گذاري شود

اعتیاد در کشور و اولویت دادن به راهبرد کاهش تقاضا، توانمند سازي سازمان هاي غیر دولتی در رابطه با 
ترك اعتیاد، مقابله حرفه اي با باندهاي اصلی مواد مخدر و پی گیري رویکرد قطع ارتباط معتادان با توزیع 

  .  است کنندگان مواد مخدر از مهم ترین اصول این برنامه
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  برنامه سیاست داخلی
  

  حاکمیت سیاسی
  

تلفیق دموکراسی (تقویت و نهادینه نمودن تمامی ابزارهاي الزم براي تحقق مردم ساالري دینی  .1
 و مقابله با هرگونه رویکرد افراطی) هاي دینی و بومی با ارزش

فرهنگی، اجتماعی،  هاي سیاسی، ریزي تقویت وحدت ملی و هویت ایرانی، اسالمی در فرایند برنامه .2
  اقتصادي

طراحی و تدوین راهکارهاي مناسب و مؤثر ارتقاي سطح پویایی و کارآمدي نظام سیاسی مبتنی بر  .3
 هاي اخالقی ـ انسانی ـ سازمانی؛ ارزش

گرایی در  پذیري و قانون اهتمام به اجراي کلیه اصول قانون اساسی و نهادینه کردن فرهنگ قانون .4
 سطح نظام سیاسی؛

 وحدت رویه و همگرایی نهادها در مسیر اجراي قانون؛ اتخاذ .5
 حفظ حرمت و کرامت انسانی و برابري قانونی همه شهروندان و پیروان ادیان و مذاهب؛ .6
توجه اساسی به تأمین منافع ملی و حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی، وحدت ملی، استقالل سیاسی،  .7

 عزت، اعتبار و افتخار ملی؛
هاي اجتماعی، فردي و مشارکت عمومی و  ی آحاد جامعه بر پایه آزاديگسترش نظم و امنیت عموم .8

 فراگیر در چارچوب قانون؛
هاي یکسان و امکانات  تأکید بر استقرار و گسترش عدالت اجتماعی بر پایه برابري قانونی و فرصت .9

 ؛)شرایط برابر براي همه ایرانیان(مساوي و توانمندسازي اقشار محروم 
سازي معیشت مردم و افزایش رفاه عمومی و  بیت عدالت اجتماعی در جهت بهینهتأمین، توسعه و تث .10

 تأمین اجتماعی ، زدودن فقر، کاهش اختالفات فاحش طبقاتی و حذف هرگونه تبعیض؛
هاي فردي و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و گسترش مشارکت  حفظ حقوق و آزادي .11

 اجتماعی؛
 قانون اساسی؛ 44انداز و اصل  راستاي تحقق چشم جانبه، موزون و بومی در توسعه همه .12
 گرایی در کلیه سطوح اجتماعی؛ تقویت ثبات سیاسی و مقابله قانونی با رادیکالیسم و افراطی .13
 :گسترش و ارتقاي سطح اعتماد عمومی از طریق افزایش ظرفیت پاسخگویی با محورهاي .14

 ایجاد امنیت پایدار در جامعه  .أ 
 وعاتحمایت از آزادي بیان و مطب  .ب 
 رعایت حقوق شهروندان  .ج 
 ها و ایجاد برابري همه در برابري قانون رفع تبعیض  .د 
 هاي سیاسی و اجتماعی حمایت از آزادي  .ه 



18 
 

مندي و مشارکت عمومی جهت افزایش کارآمدي و استحکام  ارتقاي سطح اعتماد سیاسی، رضایت .15
 نظام سیاسی

نه تحمل آن در حوزه هاي مختلف گیري بهینه از مؤلفه هاي اقتدار نظام و باال بردن آستا بهره .16
 جهت افزایش کارآمدي، انعطاف، استحکام و پایداري؛

  

  مدیریت کالن نظام
تنظیم قواعد و سازوکارهاي الزم استقالل قوا به منظور رفع موانع ساختاري، اجرایی و قانونی براي  .1

 گانه؛ تقویت و تسهیل رابطه بین قواي سه
 گانه؛ ونی براي تقویت و تسهیل رابطه بین قواي سهرفع موانع ساختاري، اجرایی و قان .2
 توسعه مشارکت عمومی و تقویت نهادهاي مدنی؛ .3
 تخصیص اعتبارات رفاهی بیشتر به مناطق محروم؛ .4
 ریزي راهکارهاي نهادینه کردن آن؛ هاي سیاسی و تنظیم و برنامه تدوین راهبردهاي فعالیت .5
هاي شغلی  توزیع عادالنه فرصت(و فرصتی ) تتوزیع عادالنه ثرو(محوریت اصل عدالت اقتصادي  .6

 هاي کالن نظام؛ ریزي ها و برنامه در تمامی سیاست) و مدیریتی
 توجه به اصل شایسته ساالري در انتخاب مدیران ارشد؛ .7
 توجه به نیروهاي محلی که توانایی مشارکت و اداره امور منطقه اي را دارند؛ .8

  

  نظام سیاسی و مردم
هاي مندرج در قانون اساسی به منظور تقویت امنیت ملی و  اي آزاديدفاع از حدود و مرزه .1

  گریزي؛ جلوگیري از قانون
 ها بر نظام و دولت؛ اي به منظور بسط و گسترش حیطه نظارتی رسانه هاي رسانه دفاع از آزادي .2
 هاي عمومی و خصوصی؛ هاي جامعه از طریق گسترش رسانه سازي و ارتقاي سطح آگاهی شفاف .3
 تنظیم راهکارهایی جهت حضور مؤثر نوجوانان و جوانان در بسترهاي مشارکت سیاسی؛طراحی و  .4
 تفاوتی سیاسی به مشارکت سیاسی فعال؛ تبدیل بی .5
 تقویت احزاب و نهادهاي مدنی به منظور افزایش سطح مشارکت عمومی؛ .6
تحوالت هاي سیاسی قانونی در روند  ها و جریان تنظیم سازوکار گسترش مشارکت احزاب، سازمان .7

 هاي سیاست داخلی؛ و عرصه
ریزي راهکارهاي مشارکت مردم جهت رفع معضالت فرهنگی و اجتماعی در  تنظیم و برنامه .8

 ؛44راستاي اصل 
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افزایش کارآمدي و پاسخگویی نظام سیاسی به منظور تقویت احساس مشارکت و تأثیر سیاسی در  .9
 سطح جامعه؛

هاي عمومی جامعه و رعایت  مشارکت، افزایش آگاهیگرایی،  اشاعه فرهنگ سیاسی مبتنی بر قانون .10
 هاي سیاسی، با تأکید بر وحدت رویه؛ قواعد فعالیت

ایجاد سازوکارهاي الزم به منظور تنظیم روابط نهادهاي مدنی و نظام سیاسی و جلوگیري از انسداد  .11
 سازي؛ گیري و تصمیم سیاسی و ایفاي نقش آنان در مراحل تصمیم

 هاي عمومی؛ هاي اجتماعی و نارضایتی امنیتی و غیر سیاسی به پدیدهتأکید بر نگاه غیر  .12
 افزایش سطح احساس عدالت مشارکتی، توزیعی، فرصتی و قانونی؛  .13

  

  هاي مدنی احزاب و تشکل
یابی بر اساس  هاي توسعه و تقویت احزاب سیاسی و اعمال حق قانونی سازمان فراهم ساختن زمینه .1

 قانون اساسی؛
 یل دادگاه جرایم سیاسی به عنوان اصل مغفول واقع شده قانون اساسی؛تالش براي تشک .2
ها، نهادهاي مختلف اجتماعی و سیاسی و تهیه  ها، سازمان حفظ و ارتقاي منزلت اجتماعی گروه .3

 سازوکارهاي الزم براي تقویت آنها؛
قابل تعرضات هاي قانونی و حمایت از آنها در م فراهم نمودن امکان تشکیل اجتماعات و راهپیمایی .4

 هاي خودسر و افراطی؛ گروه
 هاي مختلف؛ هاي حضور و مشارکت فعاالنه و مؤثر جوانان و زنان در عرصه فراهم کردن زمینه .5
 هاي مختلف؛ هاي صنفی و تخصصی در حوزه تشویق و حمایت از تشکل .6
 گیري سیاسی کشور؛ سازي و تصمیم توسعه و تقویت نقش احزاب در فرایند تصمیم .7
 ارت مدنی بر فرایند انتخابات؛تقویت نظ .8
ها و بسترهاي بحران و  ها در کاهش زمینهNGOریزي راهبردي مشارکت شوراها و  برنامه .9

 هاي اجتماعی در راستاي حفظ و تقویت تمامیت ارضی و وحدت و اقتدار ملی؛ آسیب
نونی و هاي قا هاي سیاسی غیرقانونی به سمت فعالیت تنظیم راهکارهایی براي سوق دادن فعالیت .10

 در چارچوب نظام سیاسی و قوانین آن؛
هاي حزبی، نهادینه کردن فرهنگ تحزب و پایدار نمودن  تالش براي ارتقاي مشروعیت فعالیت .11

 .هاي مردمی ساختارهاي حزبی و سازمان
تالش براي مداخله مؤثر احزاب و نهادهاي مدنی و نهادهاي تخصصی در فرایند تدوین لوایح،  .12

 رراتها و مق نامه آیین
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 )انتخابات(رقابت سیاسی 

 گسترش مشارکت حزبی، انتخاباتی و رقابت سیاسی و تضمین انتخابات آزاد، سالم و رقابتی؛ .1
 هاي نوین؛ هاي برگزاري انتخابات و نوسازي بر اساس فن آوري ارتقاي شیوه .2
فرهنگ سازي  بازنگري قوانین انتخاباتی در راستاي تضمین حقوق اساسی نامزدها، مردم و شفاف .3

 انتخاباتی؛
هاي سیاسی، نخبگان، فعاالن سیاسی و  پیشگیري و مقابله با عوامل و عناصر تخریب چهره .4

 نامزدها؛
 هاي عمومی بر فرایندهاي انتخاباتی ایجاد زمینه الزم براي نظارت .5
 

 شوراها

 افزایش اختیارات، امکانات  و اعتبارات شوراها متناسب با ظرفیت قانون اساسی؛ .1
و کارهاي نظارتی شوراهاي استان، شهرستان و بخش بر کلیه امور عمرانی، فرهنگی،  ایجاد ساز .2

 اجرایی و اقتصادي؛
 ترین وظیفه دولت؛ ارتقاي جایگاه و منزلت و افزایش توسعه شوراها در همه سطوح به عنوان اصلی .3
 ها؛کاهش مداخالت قوه مجریه در عملکرد شوراها و نیز کاهش اختیارات دولت در حذف شورا .4
 تالش در جهت غیرسیاسی کردن کارکرد شوراها؛ .5
 تسهیل شرایط براي برگزاري شوراهاي محله مقدم بر برگزاري انتخابات شوراها؛ .6
 تعیین سهمیه ثابت  براي انتخاب زنان و تسهیل ورود زنان به شوراها؛ .7
مین و هزینه هاي قانونی براي افزایش اختیارات مدیریت محلی در تأ هاي زمینه فراهم کردن زمینه .8

 ...کردن منابع و
ممانعت از رد مصوبات شوراها توسط (تالش براي کاهش دخالت قوه مجریه در مصوبات شوراها  .9

 )وزارت کشور

  

  امنیت ملی و اجتماعی
افزاري و  افزارانه نسبت به امنیت و ایجاد توازن میان اقدامات سخت هاي نرم دخالت نگرش .1

 افزاري نرم
 هاي امنیتی در چارچوب قوانین مصوب هاي ذاتی دستگاه عاتی با مأموریتهاي اطال انطباق فعالیت .2
 ها و تصمیمات امنیتی ایجاد تعادل میان هزینه ـ فایده در فعالیت .3
 گیري از سوء استفاده از قدرت سازمانی در نهادهاي امنیتی پیش .4
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اده حداکثر از تجارب استقرار و بسط کارشناسی در حوزه امنیتی مبتنی بر منافع و مصالح ملی و استف .5
 هاي امنیتی سایر کشورها در مدیریت بحران

 رسانی بهنگام و بسط اقتدار اطالعاتی منظور اطالع به» مدیریت پیشگیري«طراحی سیستم  .6
تالش براي گسترش مشروعیت و اعتمادسازي در عرصه ملی و سیاسی و نخبگان نسبت به نهادها  .7

 هاي امنیتی و دستگاه
هاي  هاي تروریستی و جریانات برانداز داخلی و خارجی و گروه و فراگیر با گروهجانبه  مقابله همه .8

 افراطی و خودسر در چارچوب قانون
تعامل سازنده و اصالح نگاه نیروهاي سیاسی خودي نسبت به سیستم اطالعاتی به منظور جلب  .9

 اعتماد و همکاري متقابل
منیتی با هدف تقلیل فاصله میان حاکمیت و کمک به افزایش اعتماد مردم و مسئولین به نهادهاي ا .10

 شهروندان
  مند کردن تشکیالت و نهادهاي امنیتی در چارچوب قانون قاعده .11

  
 

  هاي شهروندي حقوق اساسی و آزادي •
تالش براي ارتقاي حقوق افراد و حمایت از حریم خصوصی افراد بر پایه اعتقاد به برابري حقوق  .1

 .شهروندان
ي قدرت سیاسی در چارچوب قانون و کاربرد یکسان قانون براي آحاد پذیري و محدودساز نظارت .2

 .شهروندان و حاکمان و بسط قانونمداري در جامعه
تقدس زدایی از قدرت سیاسی وارائه قرائتی مردم ساالرانه از قانون اساسی به منظور ایجاد زمینه  .3

 .در سطوح مختلف مناسب براي آزادي اندیشه، بیان و قلم به منظور نقد عملکرد حاکمان
احیاي کرامت و منزلت انسانی و پرهیز از برخوردهاي گزینشی در جهت اعتماد متقابل ملت و  .4

 .دولت
هاي انقالب اسالمی براي رسیدن به اهداف و مطامع  عدم استفاده از دین، مقدسات و ارزش .5

 .هاي اعتقادي و دینی مردم سیاسی و نفی و طرد هر نوع ساختارشکنی نسبت به ارزش
هاي مختلف و  ایجاد فضاي سالم براي بروز استعدادها و توانمندي ها، رقابتی کردن عرصه .6

 .جلوگیري از انحصار و تضییع حقوق مردم
حاکم ساختن اصل نظارت و پاسخگویی به عنوان الزمه تداوم حیات نظام سیاسی کشور، به منظور  .7

 .محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی
عدم دستگیري غیرقانونی، حق (قانون اساسی  35-34-32اجرایی شدن اصول تالش براي  .8

 ...)دادخواهی عمومی، داشتن وکیل و
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 ها  اقوام و اقلیت •

هاي دینی، مذهبی، نژادي و سیاسی،  هاي تحقق عینی و عملی حقوق اقلیت فراهم ساختن زمینه .1
 .هاي موجود قانون اساسی متناسب با ظرفیت

 .قانون اساسی در ارتباط با حقوق اقوام 19و  15اصول  تأکید بر اجرایی شدن .2
 .ایجاد امکان مشارکت مؤثر اقوام مختلف در فرآیند توسعه کشور .3
 ها توزیع عادالنه ثروت، قدرت، منزلت در حوزه اقوام و اقلیت .4
 هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تالش براي کاهش فاصله .5
 هاي ایرانی فرهنگ عی و مذهبی خردههاي فرهنگی، اجتما توجه به مواریث و ارزش .6

  

  ایرانیان مقیم خارج از کشور •
ها و دفاع از حقوق آنان در خارج از کشور و  مندي از ظرفیت توجه اساسی به توسعه روابط و بهره .1

 مندي از حقوق شهروندي کارگیري آنان در رشد و توسعه کشور و قرار دادن تسهیالت جهت بهره به
 تمامی توانمندي، امکانات ایرانیان خارج از کشورتالش براي استفاده از  .2

 

  مدیریت و پیشگیري  کاهش سطح اعتیاد به مواد مخدر •
هاي اجرا شده در کشور تاکنون و اتخاذ استراتژي صحیح و  ها و برنامه نقد و ارزیابی استراتژي

  منطقی براي مقابله با ترانزیت، توزیع و مصرف مواد مخدر در کشور
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 سیاست خارجیبرنامه 
 

 :راهبرد ها

  تنش زدایی، اعتماد سازي و برقراري روابط دوستانه و مبتنی بر  احترام و منافع متقابل با دیگر کشورها) 1
  تاکید بر اصول و ارزشها در پیشبرد اهداف سیاست خارجی) 2
  در جهانپاي بندي به تعهدات بین المللی، مسئولیت پذیري و ایفاي نقشی سازنده در برقراري صلح و امنیت  )3
  تالش براي همبستگی اسالمی و ارتقاء موقعیت مسلمانان در جهان )4
  مشارکت در حل و فصل مسائل و معضالت بین المللی از طریق گفتگو و مذاکرات سازنده )5
  تالش براي برپاساختن جهانی انسانی و مبتنی بر عدالت  )6
براي ورود به بازارهاي جدید و گسترش فعالیت جلب سرمایه و فناوري نوین و شناسایی و فراهم نمودن زمینه  )7

  هاي اقتصادي
فراهم نمودن زمینۀ تبادالت مراکز فعال فرهنگی و علمی ایران با سایر کشورها و نهادهاي علمی و فرهنگی ) 8

  دنیا
  

 :سیاستها

  بهره گیري از عناصر قدرت ملی و مزیت هاي نسبی کشور  -1
  مد و قدرتمند از طریق اجماع ملیبکارگیري سیاست خارجی فعال، کارآ - 2
  ارتقاء توانمندیهاي حرفه اي و دیپلماتیک کشور با تقویت دستگاههاي مرتبط با روابط خارجی - 3
  سامان دهی به مدیریت و تقویت ساختار تصمیم گیري در سیاست خارجی  – 4
  خارجی پژوهشی در حوزه سیاست -ایجاد و گسترش روابط سازنده با نهادهاي آموزشی  - 5
بهره گیري از کلیه ظرفیت ها و منابع انسانی در سطح کشور و در چارچوب قانون اساسی براي تأمین اهداف  - 6

  سیاست خارجی
مشارکت فعال در تقویت همکاریهاي منطقه اي براي تحقق امنیت و توسعه منطقه به عنوان پایه اي براي   -7

  زه هاي همجوارهمکاریهاي بین المللی با تمرکز بر اولویت حو
  نفی معیارهاي هاي دوگانه و امتیازات ویژه در روابط بین المللی  - 8
  مخالفت با اشغالگري، نظامیگري، تروریسم و توسل به زور براي حل و فصل مناقشات   - 9

واقع گرایی و نفی هرگونه توهم، ماجراجویی، تند روي، افراط گرایی، تحجر و سطحی نگري در روابط  -10
  ی کشور با جهانخارج

  اتخاذ دیپلماسی اقتصادي فعال بویژه در حوزه انرژي و فناوري هاي نوین -  11
 اهتمام به بسط و تعمیق مناسبات دوجانبه با کلیه کشورها مبتنی بر احترام و منافع متقابل -12
  حضور در مجامع بین المللی و تالش براي مشارکت تاثیر گذار در نظام جهانی -  13
 ش براي حفظ و اعتالي جایگاه هویت و تابعیت ایرانی در تنظیم مناسبات با کشورهاي جهانتال – 14
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  برنامه حوزه فرهنگ و هنر
  

  :راهبردها
بهره گیري بهینه از منابع، ظرفیت ها، مزیت ها و قابلیت هاي میراث فرهنگی، اعتقادي و تمدنی  .1

می؛ و سرمایه ها و استعدادهاي ایرانی در ایران؛ آرمان ها، ارزش ها و دست آوردهاي انقالب اسال
 .سطوح محلی، ملی و بین المللی

تعامل مثبت بین فرهنگ رسمی و غیر رسمی و ایجاد تعادل در نسبت بین تولید و مصرف فرهنگی  .2
 .و هنري در کشور به نفع تولید داخلی

و محصوالت فرهنگی رفع فاصلۀ ایجاد شده میان ایران و کشورهاي تولیدکنندة اصلی و عمدة آثار  .3
 .و هنري، و ارتقاي موقعیت فرهنگی ایران در سطوح منطقه اي و بین المللی

 . سهم متوازن و شایستۀ اقتصاد فرهنگ و هنر در اقتصاد ملی  .4
  

  :سیاست ها
ترویج و تعمیم امنیت و آزادي هاي مصرع در قانون اساسی براي همۀ فعاالن و دست اندرکاران  .1

  .حوزة فرهنگ و هنر

خاذ شیوه هاي مبتنی بر تعامل و مبادلۀ آزاد فرهنگی با دیگر ملل، اقوام و کشورها و تبدیل و ات .2
جایگزینی شیوه هاي مربوط به وضعیت ناکارآمد قرنطینۀ فرهنگی که در آن سعی می شود مواجهۀ 

  .آزادانۀ شهروندان با اطالعات، منابع، آثار و محصوالت فرهنگی و هنري محدود و منحصر شود

  . رون زا نمودن توسعۀ فرهنگی با تکیه بر میراث و ارزش هاي ملی و دینید .3

  .اولویت بخشیدن به توانمندسازي سرمایۀ اجتماعی و بهره گیري حداکثري از آن .4

  .توجه به مصون سازي و پرهیز از رویکردهاي مبتنی بر نفی و طرد در حوزة فرهنگ و هنر .5

با تقسیم بندي افراد، استعدادها، مفاخر و سرمایه هاي  اصالح ساختارهاي دوگانه ساز و مقابلۀ جدي .6
  .2و  1انسانی کشور به شهروند درجۀ 

  .توجه بیش از پیش به تنوع فرهنگی در کشور به عنوان یک مزیت نسبی و سرمایۀ ملی .7
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تکریم شان و منزلت مردم و جلب مشارکت آنها، و ارتقاي نقش و جایگاه دست اندرکاران و تشکل  .8
  .ي بخش خصوصی در سیاست گذاري ها و برنامه ریزي هاي بخش فرهنگ و هنرهاي حرفه ا

تاکید بر خردورزي، عقالنیت و اخالق گرایی، و اتخاذ روش هاي روشنگرانه به منظور خرافه زدایی  .9
  .از جامعه 

توجه به حفظ محیط زیست و گسترش اشتغال و فعالیت اقتصادي در حوزة فرهنگ و هنر به عنوان  .10
  .اك و دور از آلودگی هاي زیست محیطیعرصه اي پ

توجه بیش از پیش به حفظ، احیاء و آگاهی یابی عمومی نسبت به میراث فرهنگی و تاریخی با  .11
  .اسالمی/تاکید بر هویت ایرانی

  .تنظیم سیاست ها و برنامه هاي اجرایی دولت متناسب با ظرفیت و توانمندي کشور جوان ایران .12

ودیت ها و تبعیض ها، و فراهم کردن حضور جدي زنان در عرصۀ توجه بیش از پیش به رفع محد .13
  .فعالیت هاي فرهنگی و هنري

حذف سانسور و طراحی نظام قانونی شفاف، منطقی و مدون ممیزي تحت نظارت و مشارکت مردم  .14
  .و نمایندگان صنوف فعال در حوزة فرهنگ و هنر

و سایر نهادهاي دولتی مرتبط با تغییر ساختار و کوچک سازي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  .15
حوزة فرهنگ و هنر، و تمرکز فعالیت هاي دولت در امر سیاست گذاري هاي کالن، تامین 
زیرساخت ها، و حمایت عمومی از دست اندرکاران و تولیدکنندگان آثار و محصوالت فرهنگی و 

  .هنري
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  برنامه حوزه فرهنگ و هنر
  

  :راهبردها
ع، ظرفیت ها، مزیت ها و قابلیت هاي میراث فرهنگی، اعتقادي و تمدنی بهره گیري بهینه از مناب .5

ایران؛ آرمان ها، ارزش ها و دست آوردهاي انقالب اسالمی؛ و سرمایه ها و استعدادهاي ایرانی در 
 .سطوح محلی، ملی و بین المللی

ف فرهنگی تعامل مثبت بین فرهنگ رسمی و غیر رسمی و ایجاد تعادل در نسبت بین تولید و مصر .6
 .و هنري در کشور به نفع تولید داخلی

رفع فاصلۀ ایجاد شده میان ایران و کشورهاي تولیدکنندة اصلی و عمدة آثار و محصوالت فرهنگی  .7
 .و هنري، و ارتقاي موقعیت فرهنگی ایران در سطوح منطقه اي و بین المللی

 . سهم متوازن و شایستۀ اقتصاد فرهنگ و هنر در اقتصاد ملی  .8
  

  :یاست هاس
ترویج و تعمیم امنیت و آزادي هاي مصرع در قانون اساسی براي همۀ فعاالن و دست اندرکاران  .16

  .حوزة فرهنگ و هنر

اتخاذ شیوه هاي مبتنی بر تعامل و مبادلۀ آزاد فرهنگی با دیگر ملل، اقوام و کشورها و تبدیل و  .17
که در آن سعی می شود مواجهۀ  جایگزینی شیوه هاي مربوط به وضعیت ناکارآمد قرنطینۀ فرهنگی

  .آزادانۀ شهروندان با اطالعات، منابع، آثار و محصوالت فرهنگی و هنري محدود و منحصر شود

  . درون زا نمودن توسعۀ فرهنگی با تکیه بر میراث و ارزش هاي ملی و دینی .18

  .اولویت بخشیدن به توانمندسازي سرمایۀ اجتماعی و بهره گیري حداکثري از آن .19

  .به مصون سازي و پرهیز از رویکردهاي مبتنی بر نفی و طرد در حوزة فرهنگ و هنرتوجه  .20

اصالح ساختارهاي دوگانه ساز و مقابلۀ جدي با تقسیم بندي افراد، استعدادها، مفاخر و سرمایه هاي  .21
  .2و  1انسانی کشور به شهروند درجۀ 

  .سبی و سرمایۀ ملیتوجه بیش از پیش به تنوع فرهنگی در کشور به عنوان یک مزیت ن .22
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تکریم شان و منزلت مردم و جلب مشارکت آنها، و ارتقاي نقش و جایگاه دست اندرکاران و تشکل  .23
  .هاي حرفه اي بخش خصوصی در سیاست گذاري ها و برنامه ریزي هاي بخش فرهنگ و هنر

افه زدایی تاکید بر خردورزي، عقالنیت و اخالق گرایی، و اتخاذ روش هاي روشنگرانه به منظور خر .24
  .از جامعه 

توجه به حفظ محیط زیست و گسترش اشتغال و فعالیت اقتصادي در حوزة فرهنگ و هنر به عنوان  .25
  .عرصه اي پاك و دور از آلودگی هاي زیست محیطی

توجه بیش از پیش به حفظ، احیاء و آگاهی یابی عمومی نسبت به میراث فرهنگی و تاریخی با  .26
  .یاسالم/تاکید بر هویت ایرانی

  .تنظیم سیاست ها و برنامه هاي اجرایی دولت متناسب با ظرفیت و توانمندي کشور جوان ایران .27

توجه بیش از پیش به رفع محدودیت ها و تبعیض ها، و فراهم کردن حضور جدي زنان در عرصۀ  .28
  .فعالیت هاي فرهنگی و هنري

ارت و مشارکت مردم حذف سانسور و طراحی نظام قانونی شفاف، منطقی و مدون ممیزي تحت نظ .29
  .و نمایندگان صنوف فعال در حوزة فرهنگ و هنر

تغییر ساختار و کوچک سازي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر نهادهاي دولتی مرتبط با  .30
حوزة فرهنگ و هنر، و تمرکز فعالیت هاي دولت در امر سیاست گذاري هاي کالن، تامین 

رکاران و تولیدکنندگان آثار و محصوالت فرهنگی و زیرساخت ها، و حمایت عمومی از دست اند
  .هنري
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  منشور جوانان
  
  " جوان ایرانی، سرمایه ملی است"

پدیده جوانی پدیده متأخري است که نیاز به درك شرائط و نیاز هاي آنان و تالش براي دسترسی جوانان به 
اهد بود و این مهم نیاز به برنامه ریزي و تأمین نیازهاي اساسی و ایجاد امید و نشاط براي آینده اي بهتر خو

انقالب بزرگ اسالمی با جوانان و براي رشد  و توسعه و سربلندي جوانان  شکل گرفت و قطعاً . مدیریت دارد
از این رو، مسائل . جوانان باالترین سرمایه اجتماعی جامعه ما هستند. آینده کشور متعلق به آنان خواهد بود

وصیه اي، کلی و شعاري نیستند بلکه اموري راهبردي، اساسی و نیازمند به رویکردهاي جوانان صرفاً امور ت
اند و تحقق آنها منوط به مشارکت و مسئولیت پذیري جوانان، تقویت  شایسته و تدوین و اجراي برنامه عمل

  . نقش نهاد خانواده و پشتیبانی و مدیریت دولت است
  .جوانان به قرار زیر است اصول حاکم بر رویکرد دولت دهم در امور

  

  محوري در نظام مدیریت و برنامه ریزي توسعه کشور،  جوان: اصل اول

به همین دلیل مسئله جوانان باید مسئله اول در نظام جمهوري اسالمی   "جوان ایرانی، سرمایه ملی است "
ه عنوان یک اصل مورد تلقی گردد و بر همین اساس در تدوین همه برنامه ها و سیاستها محوریت جوانان ب

  .اهتمام قرار گیرد
  

  به رسمیت شناختن حقوق جوانان و پرهیز از نگاه تک محوري تکلیف گرا به امور جوانان: اصل دوم

جوانان گرچه داراي تکالیف متعدد هستند اما داراي حقوق اساسی نیز می باشند که قانون اساسی ما و اسالم 
نظیر حق اشتغال، آموزش، مسکن، زندگی شایسته، آزادي اطالعات،  عزیز آنها را به رسمیت شناخته است،

  .امنیت، مشارکت ، حق برخورداري از تعامل جهانی
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  اصل توانمندسازي جوانان به جاي قیمومت  و تصدي امور جوانان: اصل سوم

به شعار  "دولت می تواند"جوانان در همه عرصه ها نیازمند به کمک براي توانمندسازي هستند، باید شعار 
تبدیل شود، باید خود جوانان در همه عرصه ها مشارکت و مسئولیت بپذیرند و دولت  "جوانان می توانند"

  .تسهیل کننده و حامی توانائی آنان باشد نه متصدي و قیم جوانان
  

  تغییر در نگرش هاي جامعه نسبت به جوانان : اصل چهارم

مسئولیت پذیري جوانان در همه عرصه ها و نواندیشی، انتقاد باید احترام و اعتماد به جوانان، مشارکت و 
  .پذیري و تحول خواهی نگاه اصلی جامعه و دولت نسبت به جوانان باشد

  

  اصالح ساختارها به نفع امور جوانان: اصل پنجم

  .ظرفیت سازي و نهادسازي با جوانان و براي جوانان، ضرورتی براي اصالح ساختارهاست
  

   و اصالح رفتارهاي اجتماعی در رابطه با جوانانتغییر : اصل ششم

تغییر در رفتار نظام براي به رسمیت شناختن هویت جوانان، تغییر در رفتار دولت براي پاسخ گویی و حل 
مسائل جوانان، تغییر در رفتار کل جامعه براي پذیرش و ادغام اجتماعی و پرهیز از برخوردهاي قهري و 

  .شت ارشادانتظامی با جوانان نظیر گ
  

  اصل مدیریت و برنامه ریزي امور جوانان: اصل هفتم

امور جوانان نیازمند به مدیریت و برنامه ریزي است، با شعار و سخنرانی نمی توان به امور اساسی جوانان 
پرداخت بلکه باید مثل سایر امور اجتماعی و اقتصادي  کل جامعه، حوزه جوانان نیز داراي برنامه اي روشن و 

بل اجرا باشد، از این جهت تدوین و اجراي برنامه هاي جامع توسعه امور جوانان به ویژه برنامه جوانان در قا
  .افق سند چشم انداز بیست ساله ضروري است
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  تدوین برنامه عمل براي اهتمام به چالشهاي اساسی جوانان: اصل هشتم

مهمترین مسائل جوانان در سه . آن است امروزه جوانان با چالش هایی مواجه اند که دولت موظف به حل
  :حوزه زیر است که نیاز به برنامه عمل دارد

زندگی توام با احترام ، اعتماد وکرامت "نیازهاي اقتصادي و معیشتی جوانان با تحقق شعار  .1
 "انسانی

ایران "و "آموزش عالی براي همه "نیازهاي علمی و تحصیلی جوانان با تحقق شعار .2
 "رانیجهانی با جوان ای

ایرانی آباد ، مستقل و پیشرفته  "نیاز هاي اجتماعی، فرهنگی و هویتی جوانان با تحقق شعار .3
 "اسالمی براي هر جوان ایرانی

 

  :اولویت بخشیدن به امور دختران جوان با رویکرد عدالت جنسیتی : اصل نهم

ي رنج می برد و دختران جوان جامعه ما به ویژه جوانان از تبعیض جنسیتی، بی عدالتی و عدم شایسته ساالر
بیش از سایر گروه هاي اجتماعی مورد بی مهري و کم توجهی هستند، رفع تبعیض ها در زمینه تحصیل، 
اشتغال، آزادیهاي مشروع اجتماعی و اعتقادي و تالش براي ارتقاي هویت آنان یک اصل مسلم براي تحقق 

  .برنامه هاست
  

  خاص جوانان اولویت بخشیدن به گروه هاي: اصل دهم

برخی از جوانان در جامعه ما از ویژگی هاي خاصی برخوردارند از جمله فرزندان شاهد و ایثارگر،گروه هاي 
  .استثنائی، گروه هاي نخبه و ممتاز و افتخار آفرین، جوانان روستائی و جوانان عشایر

نامه اي روشن براي هر بخش اي براي تأمین نیازهاي گروه هاي خاص قائل شود و بر دولت باید اهمیت ویژه
  .تدوین نماید
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 برنامه زنان
     

  :، از طریقارتقاي امنیت انسانی، حقوقی و قضایی زنان •
   

 .بازنگري کلیه قوانین و مقررات تبعیض آمیز وناعادالنه از طریق ارائه لوایح الزم .1

وآرمان هاي  اجراي اصول معطل قانون اساسی وپیگیري اصالح قوانین و مقررات مغایر با اهداف .2
 . آن قانون راجع به زنان 

تهیه و اجراي برنامه جامع توانمند سازي و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی ، اجتماعی ،  .3
 . اقتصادي ، فرهنگی و سیاسی 

کمک به ارتقاي امنیت قضایی زنان و دسترسی بیشتر آنان به سازوکارهاي دادرسی عادالنه، بی  .4
 .امل با سایر قوا طرف و سریع از طریق تع

تهیه و اجراي برنامه جامع رفع خشونت علیه زنان ، از طریق اتخاذ تدابیر قانونی ، بازدارنده و  .5
 .حمایتی –حفاظتی 

 .هاي زندانیان  حمایت همه جانبه از زنان زندانی و خانواده .6

ز حقوق حمایت از تأمین آزادي و امنیت الزم براي رشد تشکل هاي اجتماعی در زمینه صیانت ا .7
 . زنان 

حمایت از کرامت انسانی زنان و دختران و صیانت از حریم خصوصی افراد و پرهیز از امنیتی  و  .8
 . پلیسی کردن مسایل فرهنگی 

در چارچوب حقوق ، حرمت و آزادي هاي مصرح در ( رفع موانع پیش روي فعاالن حوزه زنان  .9
  ).قانون اساسی 
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ین بین المللی الحاقی در خصوص حقوق انسانی زنان و پیگیري حسن اجراي مفاد اسناد و مواز  .10
تالش براي الحاق به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با رعایت مقتضیات مذهبی و 

  . ملی 
  .الحاق به پروتکل الحاقی کنوانسیون پالرمو درخصوص مبارزه با قاچاق زنان وکودکان  .11

هاي اجتماعی و مددکاري براي صیانت از  ، مشاورهنظارت بر فراهم کردن حمایت هاي قانونی   .12
  .کیان خانواده 

  .ایجاد  صندوق حمایت خانواده  .13
 .هاي مربوط به خانواده  هاي غیردولتی براي پیشبرد برنامه جلب مشارکت و حمایت سازمان  .14

 

  :ارتقاء بهره وري سرمایه انسانی زنان، از طریق •
  

ومی گزینی درگزینش دانشجویان دختر در ورود به لغو هرگونه سهمیه بندي جنسیتی  وب منع و .1

 .دانشگاه ها  ودرتمام مقاطع تحصیلی

   .هاي زنان متناسب با نیازهاي جامعه و تحوالت فناوري، بویژه زنان خانه دار تقویت مهارت- .2

هاي  دسترسی دختران به امکانات و فرصتاختصاص اعتبارالزم  براي رفع محرومیتها وتضمین  .3

 .بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته برابر آموزشی

مدت و  هاي کوتاه افزایش سطح کارآیی و ارتقاي مهارتهاي شغلی زنان به ویژه از طریق آموزش .4

  .ضمن خدمت 
   .در زمینه مکانیزه کردن کشاورزي و دامداريروستایی ارتقاي دانش و آگاهی زنان  .5

  .هاي شغلی و نیاز بازار کار رصترسمی زنان متناسب با ف هاي غیر زمینه آموزشفراهم سازي  .6
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 :فرهنگی و سیاسی زنان، از طریق - توسعه مشارکت اجتماعی •

 

 .زنان و عملیاتی کردن آن فرهنگی وسیاسی ,اجتماعی  برنامه جامع توسعه مشارکت تهیه .1

 نالش براي حضور زنان در هیات دولت و مدیریت هاي اجرایی و سیاسی و اجتماعی .2

  .المللی زنان ، در سطوح دولتی و غیردولتی  لی توسعه تعامالت بینتهیه و اجراي برنامه م .3
مسئولیت هاي ایجاد شرایط مناسب براي زنان شاغل به منظور تطبیق و سازگاري شرایط با  .4

براي زنان (اجتماعی و خانوادگی آنان از طریق لحاظ تسهیالتی براي زنان شاغل، مرخصی والدینی 
تسري و شمول مزایاي زنان شاغل رسمی تالش براي ، )تولدفرزند درزمانو مردان کارمند و کارگر

ها به در نظر گرفتن مراکز نگهداري کودکان در جوار خود،  به زنان شاغل غیررسمی، الزام دستگاه
 ...و پذیر ساعات کاري شناور و انعطاف

 .تهیه و اجراي برنامه جامع توانمند سازي سازمان هاي غیردولتی زنان  .5

اي برنامه ارتقاي ورزش همگانی وقهرمانی زنان با هدف هماهنگی وانسجام ورشد تهیه و اجر .6

ورزش مدارس ، ورزش دانشجویی ، ایجاد و توسعه باشگاه هاي ورزشی و رفع تبعیض هاي 
 .جنسیتی موجود در این حوزه

 اصالح الگو ها، نگرش ها ورویه هاي غلط ناشی از فرهنگ مردساالري وافزایش باور هاي عمومی .7

به شایستگی زنان، با ارایه تصویر و چهره واقعی از زن و نقش و جایگاه وي در رسانه هاي 
 ).باهدف تخریب سقفهاي شیشه اي برسرراه  پیشرفت زنان(گروهی

جلب مشارکت فعاالنه زنان درحفاظت ازمحیط زیست،اصالح الگوي مصرف دربرنامه ریزي  .8

 .ومدیریت شهري

 .هاي کلیشه اي زن ومرد درکتب درسی  اصالح تصاویر ارائه شده ازنقش .9
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پیگیري بهره مندي نظام حقوقی و قضایی کشور از توان و قابلیت زنان با رویکرد رفع تبعیض و  .10
 .ایجاد فرصت برابر در تعامل با قوه قضائیه

 

  :توانمندي اقتصادي زنان وافزایش نرخ اشتغال آنان، از طریق •
 

   .ندهی امور اقتصادي زنانتهیه و اجراي برنامه جامع توسعه و ساما .1

 .زنان  اشتغالجهت رشد گذاري  سرمایهفرصت هاي شناسایی و افزایش  .2

  توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروي کار و تعادل جنسیتی در بازار کار .3
از قبیل آزادي انجمن ها، حمایت از تشکل هاي مدنی روابط ( تحقق حقوق بنیادین کار براي زنان .4

مذاکرات دسته جمعی ،تساوي مزدها براي زن و مرد در قبال کار هم ارزش، کار، حق سازماندهی و 
 ) .وارتقاي شغلی منع تبعیض در اشتغال و حرفه

 .محاسبه ارزش افزوده کار خانگی زنان در تولید ناخالص ملی توسط دولت  .5

  ).زنان کارآفرین(حمایت،توسعه ، ترویج واتخاذ سیاستهاي تشویقی براي صاحبان کسب وکار  .6

 گیري از نیروي انسانی خالق و کارآفرین حمایت از استعدادهاي ملی و پژوهشی زنان براي بهره .7

 . آنان

 Teleاي زنان درموردمشاغل مبتنی بر  هاي فنی و حرفه توسعه کمی و کیفی آموزش .8

Working    وIT. 

  

 :بهبود کیفیت زندگی، افزایش سالمت و تامین اجتماعی زنان، از طریق •

 

  .برنامه ملی ارتقاي سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی زنان  تهیه و اجراي .1
  .تهیه و اجراي برنامه ملی ساماندهی اوقات فراغت زنان و دختران .2
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  .هاي متولی هاي عمومی زنان در زمینه حقوق بهداشت باروري، توسط دستگاه توسعه آگاهی .3
  .ربط اي زنان، توسط مراجع ذي ارتقاي فرهنگ و سواد تغذیه .4

 .رح جامع توانمندسازي زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار و بد سرپرستاجراي ط .5

  .پیش بینی سازوکارهاي مناسب براي توانبخشی زنان سالمند .6
اي فراگیر و خاص براي زنان بویژه زنان سالخورده، بیوه، مطلقه، سرپرست خانوار  ایجاد پوشش بیمه .7

  . دار و خانه
و کاهش  هاي فقرزدایی رنامهاي در ب مؤسسات خیریهجلب مشارکت نهادهاي غیردولتی زنان و  .8

 .هاي اجتماعی آسیب

تامین اجتماعی، بیمه بیکاري،ایجادوتوسعه وتقویت (گسترش حمایتهاي اجتماعی از زنان .9

  ...).سازوکارهاي جبرانی،حمایتهاي اجتماعی از شاغلین بازارکارغیررسمی،توان افزایی زنان معلول و
هاي اجتماعی و مددکاري براي زنان  هاي حقوقی، مشاوره حمایتتوانمندسازي وفراهم کردن  .10

 .آسیب دیده و در معرض آسیبهاي اجتماعی

از طریق آموزش حقوق بهداشت باروري، تغذیه سالم، , بهبود کیفیت زندگی زنان سر پرست خانوار .11

و  بخشی رایگان تامین غذاي کافی در سبد خانوار و تضمین خدمات بهداشتی، درمانی و توان
 .مسکن ارزان قیمت
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  برنامه توسعه روستا ها
  

  ارتقاي جایگاه روستا در تصمیم گیریهاي کالن  بویژه در هیات دولت .1
بازنگري در قوانین شوراها با تاکید بر حضور نمایندگان شوراهاي روستایی در  .2

اختصاص جایگاه و سهم مناسب درخور روستا در شوراي عالی (شوراي عالی استانها 
  )ا و شهرستانهااستانه

تدوین برنامه چشم انداز توسعه روستایی و مشخص کردن رسالت روستا دربرنامه  .3
  1404چشم انداز 

  تدوین برنامه اقدام ملی مدیریت خطر و آسیب ها و بالیاي طبیعی روستایی .4
  پی ریزي نظام فراگیر تامین اجتماعی روستایی و گسترش مرحله اي آن .5
متی و تقویت سازمان فوریت هاي پزشکی امور بهبود کیفی نظام بهداشت، سال .6

  روستایی و دسترسی روستائیان به این خدمات در حداقل زمان
  توسعه نظام بیمه منابع تولیدي و محصوالت کشاورزي .7
تقویت بازارچه هاي مرزي از طریق پیوند آنها بامناطق آزاد و ویژه اقتصادي با  .8

  دیدگاه آمایشی و اقتصادي
  ي ایمن سازي ابنیه و مساکن روستاییحمایت از برنامه ها .9

توسعه برنامه هاي فرهنگی و امکانات گذران اوقات فراغت و فعالیتهاي ورزشی  .10
  بویژه براي جوانان روستایی

  مشخص کردن بودجه عمرانی روستایی به صورت یکپارچه دربرنامه هر سال .11
و حفظ  تدوین برنامه حمایت از روستاها به عنوان حفظ میراث فرهنگی و طبیعی .12

  محیط زیست
  ایجاد و تقویت صندوق اشتغال و کارآفرینی روستایی براي فقرزدایی .13
تقویت بنیانهاي اقتصادي و اجتماعی شهرهاي کوچک براي تحرك بخشی به  .14

  اقتصاد جامعه روستایی
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  برنامه تحول در نظام مدیریت کشور
  

 اصالح نظام رنامه ریزي و احیاي سازمان برنامه  -

 ناکارآمد و منطقی نمودن اندازه دولتحذف سازمانهاي  -

 هاي شخصی و گروهی در ادارات دولتیحاکمیت قانون و ضابطه به جاي سلیقه -

 ایجاد ثبات و امنیت شغلی و فراهم آوردن زمینه ارتقاي کیفی کارکنان، کارشناسان و مدیران -

صوص گیري هاي دولت در خدخالت دادن بخش خصوصی و نهادهاي تخصصی مردمی در تصمیم -

 این بخش

 گذاريداري به سیاستتغییر نقش دولت از پیمانکاري و بنگاه -

 جو و عاري از فسادایجاد دولت پاسخگو، شفاف، مشارکت -

 ساالرياستخدام، انتصاب و ارتقا بر میناي لیاقت و شایسته -

هاي اصالح روابط دولت با جامعه از جمله بازسازي نظام حل اختالف مردم با قوه مجریه و دستگاه -

 وابسته

 ...)بانک ها و بیمه ها،(اصالح ساختار شرکتهاي دولتی  -

 یکپارچگی خزانه داري در ایران -

 توسعه کاربرد مستمر فناوري هاي نوین به منظور استقرار دولت الکترونیک -

  اجراي برنامه حذف مقررات زائد و تسهیل فرایندهاي اداري در کوتاه مدت -
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  قلبرنامه تحول در صنعت حمل و ن
 

 نظر از ایران هاي مزیت به توجه با ترانزیت بخش در ویژه به کشور نقل و حمل توسعه و تقویت .1
  .جغرافیایی موقعیت

ورود و تثبیت  منظور به جهانی، مجامع در شرکت و المللی بین و اي منطقه هاي همکاري توسعه .2
 .نقل و حمل جدید بازارهاي

 . و توسعه آناي  حمل و نقل جاده فرسوده ناوگان نوسازي .3

 .صنفی هاي انجمن تقویت و حمایت و نقل و حمل در خصوصی بخش سهم و جایگاه به توجه .4

 .ها گیري تصمیم در هاي صنفی انجمن هاي مشورت و گیري مستمر از نظرات بهره .5

 اجراي در خصوصی بخش و صنفی هاي تشکل واگذاري فعالیتهاي ممکن در حوزه حمل و نقل به .6
  .اساسی انونق 44 اصل هاي سیاست

 حمل توسعه قانون و ساالنه بودجه قوانین در شده بینی پیش تسهیالت و اختصاص کامل اعتبارات .7
 .به این بخش سوخت مصرف مدیریت و عمومی نقل و

 بر تأکید با پرتالش و عزیز رانندگان نقل، یعنی و حمل اصلی عوامل جایگاه و نقش به ویژه توجه .8
 :ریقط از آنان، انسانی کرامت حفظ

 شغلی آینده تأمین  •

 اجتماعی هاي بیمه کامل و جامع اجراي •

 بیمه هاي هزینه از بخشی تأمین و بازنشستگی دوران به توجه •

 آنان درمانی مشکالت و بهداشت به کمک •

 کشور هاي استان تمامی مراکز در) رانندگان خانه( بنام فرهنگی رفاهی هاي مجتمع ایجاد •

 از استفاده کشور و واگذاري فعالیتهاي ممکن در این بخش باگسترش ناوگان حمل و نقل ریلی  .9
 .غیردولتی بخش هاي گذاري سرمایه و تجربه و تخصص
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 تأمین و خصوصی هوایی نقل و حمل هاي شرکت تقویت با کشور هوایی ناوگان توسعه و نوسازي .10
 .نیاز مورد ریالی و ارزي اعتبارات

 توسعه و با  حمایت جدي از ساخت جهان و منطقه رد ایران دریایی نقل و حمل باز تعریف جایگاه .11
 .المللی بین سطح در دریانوردي هاي فعالیت در حضور و ها اسکله
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 برنامه حفاظت از محیط زیست

  
منظور توقف روند شتابناك تخریب محیط زیست، بازگرداندن وضعیت محیط زیست به حالت تعادل و در  به

  :ق یابدنهایت بهسازي آن باید موارد زیر تحق
اي که نسل حاضر و  گونه قانون اساسی و حفاظت از محیط زیست به 50تالش براي تحقق اصل  .1

  .هاي آینده بتوانند در آن حیات اجتماعی رو به رشدي داشته باشند نسل
حرکت در جهت تأمین حق بشري هر شهروند ایرانی بر دسترسی به محیط زیست سالم و تضمین  .2

  .منابع طبیعی تجدیدناپذیرهاي آینده به  دسترسی نسل
تدوین الیحه قانون جامع حفاظت از محیط زیست کشور و بازآفرینی شوراي عالی حفاظت محیط  .3

  .زیست با ترکیبی متعادل بین مقامات دولتی و غیردولتی و مبتنی بر واقعیات محیط زیست کشور
از توان علمی و تجدید ساختار وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست و بهره گیري  .4

  .مدیریتی اندیشمندان و صاحب نظران کشور
اي که متناسب با شأن  گونه مشارکت در حرکت جهانی براي حفاظت و بهسازي محیط زیست به .5

  . شهروندان بافرهنگ ایرانی و درخور نام بزرگ ایران در جهان باشد
  .هاي اقتصاد کشور رعایت اقتضائات حقوقی توسعه پایدار در تمامی بخش .6
هاي دقیق، کارآمد و عملی در انجام ارزیابی  ایجاد الزام حقوقی قوي براي اتخاذ و اعمال سیاست .7

محیطی با مشارکت واقعی و مؤثر مردمی که  محیطی، و نیز ارزیابی اثرات زیست راهبردي زیست
آیند هاي علمی و فنی الزم و کافی به اجرا در  توسط نهادها و مؤسسات علمی مستقل داراي قابلیت

  .هاي گوناگون ها در انجام طرح هاي حقوقی توجه واقعی به این ارزیابی و نیز فراهم آوردن زمینه
ها  بازبینی سیاستهاي حقوقی براي جلوگیري از تخریب منابع طبیعی، بویژه تخریب وسیع جنگل .8

هاي  ونهها، انقراض گ منظور جلوگیري از تخریب زیستگاه عنوان نقاط کانونی تنوع زیستی، به به
  .ها هاي مهیب ناشی از پاك تراشی جنگل گیاهی و جانوري و نیز پیشگیري از وقوع سیالب

زایی در کشور بر اساس اصل  تدوین استلزامات حقوقی براي جلوگیري و کند کردن روند بیابان .9
  .توجه به حفظ جنگل ها و بهسازي مراتع

هاي تنوع  ترین کانون عنوان غنی ها به بهاي عملی و ویژه براي حفظ و احیاي تاال تدوین برنامه .10
  .زیستی

  .هاي پرچم منظور پیشگیري از انقراض گونه تدوین موازین حقوقی ویژه به .11
هاي آب، انرژي و راهسازي  گذاري و مدیریت و موازین حقوقی بخش تجدیدنظر در سیاست .12

  .عنوان مهمترین عوامل تخریب محیط زیست ایران به
ویژه انرژي خورشیدي و  گیري از منابع انرژي تجدیدپذیر و پاك به بهره گذاري و تمرکز بر سرمایه .13

  .گونه انرژي ها هاي باالي کشور در تأمین این بادي با توجه به ظرفیت
هاي محلی و بومی سازگار با محیط  ریزي عملی براي حفظ و احیاي فرهنگ گذاري و برنامه سیاست .14

  .زیست در تمامی مناطق کشور
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ریزي براي مدیریت صحیح، علمی و عملی انواع پسماندهاي شهري،  برنامهگذاري و  سیاست .15
ریزي دقیق و عملی براي  ویژه پسماندهاي خطرناك و نیز برنامه بیمارستانی، صنعتی، کشاورزي، به

  .بازیافت زباله
خطر  رویه از کودهاي شیمیایی در بخش کشاورزي که موجب به پیش گیري و کنترل استفاده بی .16

  .المت انسان و محیط زیست شده استافتادن س
هاي الزم براي مشارکت کارآمد، واقعی و جدي شهروندان، نهادهاي جامعه  فراهم آوردن زمینه .17

گذاري و اجرا در  گیري، مقررات گذاري، تصمیم نهاد در روند سیاست هاي مردم مدنی و سازمان
  محیطی هاي گوناگون زیست حوزه

  :زیست محیطی، شامل) رسمی و غیر رسمی(ي تصویب و اجراي طرح ملی آموزشها .18
هاي  سازي، آموزش و تربیت کارکنان و مدیران اجرایی مؤسسات عمومی، دستگاه ظرفیت -

  .دولتی و بخش خصوصی در تمامی سطوح در خصوص محیط زیست و توسعه پایدار
محیطی به تمامی شهروندان  رسانی درخصوص مسائل زیست سازي و اطالع آموزش، آگاه -

یژه زنان و جوانان و بازنگري نظام آموزشی رسمی کشور در تمامی مقاطع تحصیلی از و به
  .ابتدایی تا دانشگاه

بازبینی موازین حقوقی تقویت سامانه هاي حمل ونقل عمومی به منظور کاهش هزینه انرژي و  .19
  .افزایش سالمت و رفاه شهروندان

ز ظرفیت ها و منابع جهانی براي بهبود افزایش سطح تعامالت بین المللی به منظور بهره مندي ا .20
 .محیط زیست کشور
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 برنامه تحول در آموزش و پرورش

  
حرکت به جانب آموزش و پرورش معلم محور و ارتقاي مشارکت معلمان در برنامه ریزي آموزشی و  .1

 .پرورشی
 خارج شدن آموزش و پرورش به ویژه سالهاي آخر تحصیلی از فضاي رقابت خشن بر سر ورود به .2

 .مقاطع تحصیلی آموزش عالی
برنامه ریزي آموزش و پرورش در جهت ایجاد و تقویت مهارتهاي جوانان در مواجهه با مسائل  .3

 .زندگی
پرورش روحیه انتقادپذیري و ظرفیت و تحمل آراء و اندیشه هاي دیگران به جاي روحیه تحکم و  .4

 .خود رأیی
رهنگی به ویژه دینی به  جاي برخوردهاي فراهم آوردن مجالی براي طرح پرسشها و دغدغه هاي ف .5

 .پرخاشگرانه
مشارکت همه جانبه معلمان از طریق تشکیل شوراهاي معلمان در تمامی سطوح و واگذاري نقش  .6

 .واقعی به این شوراها در زمینه هاي رفاهی، معیشتی، آموزشی و پرورشی
اي که بهترین و کارآمدترین ارتقاي منزلت اجتماعی و شرایط اقتصادي و معیشتی معلمان به گونه  .7

 .نیروها از روي رغبت و نه صرفاً از روي احساس وظیفه به کار آموزشی و پروشی روي آورند
طراحی سازو کار الزم براي افزایش نقش موثر معلمان و اولیاي دانش آموزان در انتخاب مدیران  .8

 .مدارس
 پرهیز از امنیتی کردن فضاي آموزش و پرورش  .9

  فضاي رقابتی بین مدارس دولتی و غیرانتفاعیایجاد و گسترش  .10
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  برنامه تحول در آموزش عالی
  
  

نأکید بر استقالل دانشگاهها و پژوهشگاهها از مدیریت دولتی با حفظ مسئولیت و پاسخگویی آنها در ) الف
  قبال جامعه

  
  :توسعۀ کیفی آموزش عالی، پژوهش و فناوري از طریق) ب
  ترش دوشهاي نوین بصورت تمام وقت و نیمه وقتطرح آموزش عالی براي همه با گس -1
 توجه به کیفیت آموزش و ارتقاي شاخص هاي کیفی بر اساس معیارهاي بین المللی -2
 تأمین زیرساخت هاي مناسب پژوهشی و فناوري در کشور -3
 تحقق سهم پژوهش از درآمد ناخالص ملی بر اساس برنامۀ چهارم -4
  
  م گیریهاي دانشگاه و انتصاب رؤساي دانشگاهها و دانشکده هامشارکت مؤثردانشگاهیان در روند تصمی)  ج
  ارتقاي شأن دانشگاهیان و بهره گیري از اندیشه و تجربۀ آنان در تصمیم گیریهاي کشور) د
  
  :برطرف ساختن فضاي امنیتی از محیط دانشگاهها و پژوهشگاهها) ه
نمودن زمینۀ رشد اندیشۀ نقادانه و رفع حصار امنیتی از محیط هاي آموزش و پژوهش عالی و فراهم  -1

  پرسشگرانه
  رفع اقداماتی نظیر ستاره دار کردن دانشجویان و محدودیت هاي غیر قانونی و سلیقه اي اساتید -2
  اصالحات بنیادین در قانونمند ساختن نحوة ورود و گزینش دانشجویان و اساتید به دانشگاهها -3
 
  شجوبانایجاد آرامش فکري و روانی میان دان) و
  ایجاد امنیت براي فعالیت تشکل هاي دانشجویی در دانشگاهها -1
تقویت صندوق رفاه دانشجویان براي پوشش کامل شهریه در دانشگاههاي دولنی و غیر دولتی و رفع  -2

  دغدغۀ سنگین خانواده ها
  حمابت رفاهی و مالی ویژه از دانشجویان تحصیالن نکمیلی و منأهل -3
  رفاهی براي دانشجویانبهبود امانات  -4
  
  قانون اساسی 44تسهیل مشارکت بخش غیر دولتی در آموزش عالی در قالب اصل )ز

  
  برقراري پیوند میان آموزش و پژوهش عالی و بخش صنعت و فناوري) ح
  
  برقراري ارتباط منطقی میان فارغ التحصیلی و بازار کار) ط
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  برنامه ارتقاي سالمت
 
 شواهد نتایج حاصل از مطالعات علمی و بر مبتنی سیاستگذاري گسترش و ناسیکارش گروههاي توسعه .1
 سالمت بخش در
 برون کارکردهاي و عوامل بر کذاري با هدف تاثیر بخشی بین راهبري و تعامل، همکاري، توسعه .2

 سالمت بر موثر بخشی
 خدمات غیردولتی بخش بر تاکید با بخشی درون حاکمیت اعمال و کنترل، پایش، کارکرد توسعه .3
 پایگاه در سالمت داده هاي متمرکز مدیریت و کشور سطح در سالمت انفورماتیک جامع نظام استقرار .4

 سالمت داده هاي ملی
 خانواده پزشکان نقش بر تاکید با اولیه مراقبت هاي ارایه نظام گسترش .5
 جامعه آحاد مثبته حقوق از کیی عنوان به سالمت خدمات پایه بسته و بازنگري سازي شفاف ،تدوین .6

 دولت تکالیف از انکار قابل غیر بخشی و اساسی قانون در تاکید مورد
 بیمه نمودن اجباري درآمد، اساس بر تزایدي بیمه طریق حق از سالمت بیمه هاي کردن عدالتمند .7

 شوند و یکسان سازي خدمات بیمه هاي سالمت که از بودجه عمومی تغذیه می سالمت
 بیمه صندوق هاي و دولت توسط انفعالی خدمت خرید مقابل درراهبردي سالمت  خدمت خرید بر کیدتا .8
 اي
  سرانه پرداخت محوریت با ارائه کنندگان خدمات سالمت به پرداخت شیوه اصالح .9

اه ر بکارگیري و تدوین بر تاکید با بالینی خدمات تعالی و کیفیت تضمین جامع نظام استقرار و طراحی . 10
 بالینی طبابت کارهاي

کمیته  تشکیل طریق از و بخشی بین کارکردراهبري بر تاکید با سالمت خطرزاي عوامل مدیریت . 11
 سالمت خطرات کاهش بخشی بین هاي
 سالمت بر موثر اجتماعی عوامل مدیریت طریق از سالمت توزیع در عدالت افزایش . 12
 ملی برنامه اجراي و طراحی طریق از خود سالمت رتقاءا و حفظ براي جامعه آحاد توانمندسازي . 13

 سالمت سواد ارتقاي
 مشاوران بکارگیري و تربیت طریق از پزشک -بیمار اطالعات تقارن عدم از ناشی سوء آثار کاهش . 14

 پزشکی خدمات از استفاده
 از واستفاده آموزشی برنامه هاي اصالح طریق از پزشکی علوم آموزش و کیفیت اثربخشی ارتقاء . 15

 آموزشی مدل هاي نوین و شیوه ها
 جامعه طریق از سالمت بخش الزامات و جامعه نیازهاي به پزشکی علوم آموزش پاسخدهی ارتقاء . 16
 برنامه هاي آموزشی نمودن نگر
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 تدوین طریق از پزشکی علوم آموزش در جدید تحصیلی مقاطع و رشته ها گسترش نمودن هدفمند . 17
 پزشکی علوم در آکادمیک توسعه طرح راهبردي

  سالمت خدمات کنندگان سایر ارایه و پزشکان مهارت هاي و دانش ادواري بررسی . 18
 پژوهشی حاکمیت و گذاري، اولویت نیازسنجی، ملی سامانه استقرار افزایش . 19
حوزه هاي  رد صنایع و فناوري ها علوم، بر تاکید با سالمت بخش نوآوري نظام استقرار و طراحی . 20

  بیوتکنولوژي و پزشکی تجهیزات دارو،
تاکید بر اجراي جنبه هاي مغفول قانون برنامه چهارم توسعه نظیر کاهش میزان پرداختی ازجیب مردم .  21

  در مورد هزینه هاي درمان، کاهش میزان خانوارهاي آسیب پذیر از هزینه هاي غیر قابل تحمل سالمت
با افزایش توانایی خدماتی و ) تروما(نس بیماران بخصوص مصدومین حوادث ورفع نیازهاي درمانی اورژا-22

  .مالی بخشهاي درمانی در این زمینه و اصالح راهکارهاي مدیریتی دراین بخش
بهبود وافزایش کیفیت ارائه خدمات درمانی در بیمارستانهاي دولتی با تاکید بر تقویت نظام بیمه اي با -23

  و بهره ورياصالح روش هاي مدیریتی 
حمایت از رشد و گسترش خدمات درمانی بخش خصوصی در راستاي تکمیل و گسترش شبکه بهداشتی  -24

  و درمانی کل کشور با تاکید بر نقش حمایتی و نظارتی دولت براي این بخش
رشد سرانه سالمت و تقویت نظام بیمه اي مطابق برنامه چهارم توسعه و هماهنگ نمودن این سرانه با -25

  افزایش هزینه هاي حوزه سالمت
  تدوین راهنماي خدمات بالینی کشوري با مشارکت انجمنهاي علمی و جامعه پزشکی-26
  تقویت وحمایت از سازمانهاي خیریه و مردم نهاد فعال در حوزه سالمت -27
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  برنامه حمایت از واحدهاي تولیدي در شرف ورشکستگی
  
ها به بنگاههاي بخش  اي دولتی به تسویه سریع بدهیملزم نمودن دستگاههاي اجرایی و شرکته .1

  .خصوصی
 .ایجاد نهادهاي الزم براي فروش اوراق مشارکت شرکتهاي خصوصی .2
 :اند، با کمک به واحدهاي تولیدي که در اثر سیاستهاي دولت در معرض ورشکستگی قرار گرفته .3

 بخشودگی جرایم مالیاتی •
 ها استمهال بدهی آنها به بانک  •
تأخیر در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی کارگاهها در کنار انجام تکالیف حذف جرایم  •

 سازمان تأمین اجتماعی براي کارگران آنها
  تعیین تکلیف نحوه اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده براي تمامی بنگاهها .4

 



47 
 

  

  ها در سکونتگاه هاي غیررسمی برنامه آینده بهتر خانواده
  

پیرامون شهر هاي بزرگ ما  محالتی  برپا کرده اند که چهره آن دل هر انسان  مردم عزیز و زحمتکش در
در این محالت دسترسی به امکانات اموزشی ،بهداشتی واوقات فراغت بسیار . مسئولی را به درد می آورد

در امنیت در همه ابعاد آن از سرپناه  تا آرامش حضور . محدود و از متوسط شهر مادر بسیار پایین تر است
هاي پر جمعیت بر سر سفره هاي خالی  خانواده. محالت به خصوص براي زنان وکودکان بسیار پایین است

وزارت مسکن وشهرسازي برآورد کرده است که بیش . نشسته اند و آینده کودکان و جوانان مبهم و تیره است
  .میلیون نفر دراین محالت  ساکنند و این روند رو به گسترش است    7.5از  

این سرمایه اي بزرگ . مردم این مناطق علیرغم همه محرومیت ها بسیار مشارکت جو و فعال و خالق هستند
به کمک مردم این محالت باید تالش نمود . آنها به صدقه نیازي ندارند. است که باید از آن بهره گرفت

اقدامات زیر  صورت  براي تحقق این هدف باید . وضعیت معیشتی شان و چهره این محالت دگرگون شود
  :گیرد

  پرده برداري از فقر و محرمیت این مناطق و شهروند دانستن ساکنان این محالت   -1
همه . باید از وضعیت تاسف بار این مناطق پرده برداري نمود تا اولویت هاي تصمیم گیري تغییر کند

.  پنجه نرم می کنندمردم ومسئوالن باید بدانند بخشی از مردم این کشور با چه مشکالتی دست و 
متاسفانه رسانه ها و بویژه  سیماي جمهوري اسالمی تاکنون مشکالت این مناطق را به مسئله اي 

. کتمان واقعیت و برخورد تخریبی با این محالت بدترین شیوه ممکن است. عمومی تبدیل نکرده است
  .آشکار نمودن واقعیت بهترین سیاست براي حل مسئله است

 دمات رفاهی بهبود ارائه خ -2
دسترسی بهتر به خدمات آموزشی، فرهنگی،  بهداشتی و آب و برق و امکانات رفاهی براي کودکان 
وزنان ، بهسازي معابر و مهمتر از آن بهسازي و بهبود سرپناهی که خود ساخته اند، حقی است که باید 

  .این محالت از آن برخوردار شوند
د و نباید از خدماتی که  دولت به سایر مردم می دهد محروم مردم این محالت از شهروندان این کشورن

  .  باشند
  .پیوند اقتصاد سکونتگاههاي غیر رسمی با اقتصاد شهر مادر -3

توجه به اقتصاد این .این سکونتگاهها خدمات اقتصادي بسیاري را به صورت غیررسمی ارائه می دهند 
به نحوي برنامه ریزي نمود که جوانان این  باید.مناطق به شکوفایی اقتصاد شهري نیز کمک می کند 

به طور مثال مردم . مناطق با ارتقاء مهارتهایشان امکان پیوند با اقتصاد و بازار کار موجود را پیدا کنند 
این محالت قادر به ارائه خدمات خانگی مانند لوله کشی، تعمیر شوفاژ، رنگ کاري و سایر فعالیتهاي 

اید با افزایش مهارت و عضویت این جوانان در  اصناف مربوطه و نیز ایجاد ب. خدماتی و تولیدي  هستند



48 
 

تغییر در شرایط موجود محالت اگر با . تشکل هاي جدید حرفه اي  آنها را با اقتصاد رسمی پیوند داد
  .ترین بازار کار محسوب می شود مهارت آموزي ساکنان آنها همراه باشد مهمترین و دردسترس

محله  500بیش از (مالی باید تالش کرد تا چهره همه  سکونتگاه هاي غیر رسمی علیرغم محدودیت 
درشهرهاي مختلف کشور نظیر عین دو و کوت عبداهللا در اهواز، سیالب قوشخانه در تبریز، علی گل 

  .با مشارکت وهمکاري ساکنان انها   تغییر  یابد... ) سفید در خرم آباد، دباغ خانه در بجنورد و 
  زدودن فقر از چهره ایران عزیز و اجراي کامل قانون اساسی به امید

 



49 
 

  برنامه حمایت از معلوالن
  
هاي منفی موجود در قبال معلوالن و ارتقاي اعتماد به نفس  هاي فرهنگی براي حذف نگرش تالش. 1

  .معلوالن در جامعه، از جمله ارتقاي آگاهی عمومی در زمینه کم توانی با همکاري رسانه ها
ویژه با تشویق و ترغیب  راهم کردن بسترهاي الزم براي حضور فعال و مؤثر افراد معلول در جامعه بهف. 2

گیري هاي  ها و تصمیم سازي هاي مدنی مربوط به معلوالن و شرکت دادن آنها در تصمیم ایجاد سازمان
  .مربوط به خودشان

  .تشکیل شوراي عالی معلوالن . 3
المللی  هاي اجرایی الزم با توجه به موازین و استانداردهاي بین ود با ضمانتاصالح قوانین و مقررات موج. 4

  .ازجمله کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت مصوب مجمع عمومی سازمان ملل و مجلس شوراي اسالمی
ي، شهر شهري و برون نقل درون و ها، حمل سازي معابر و خیابان اجراي قوانین و مقررات مربوط به مناسب. 5

ها، مراکز تجاري و اداري و تشویق گسترش الگوهاي  ها تا دانشگاه مراکز علمی و آموزشی از مهدکودك
  . مناسب سازي در اماکن خصوصی

اختصاص درصدي از تولیدات مناسب سازي شده کارخانه ها از جمله خودروسازي به معلوالن جسمی و . 6
  .حرکتی

  .معلوالن  هاي جسمی و علمی با توانایی هاي اشتغال متناسب فراهم نمودن زمینه. 7
  .شناسایی همه افراد معلول در جامعه و تالش براي قرار دادن آنها تحت پوشش بیمه همگانی و مکمل. 8
در ) شامل معلولیتهاي شدید، متوسط و خفیف ( درصدي جمعیت معلوالن  10رعایت سهم . 9

  .....ها، تخصیص منابع  ریزي ها، برنامه گذاري سیاست
تبعیض براي کسانی که (هاي موجود میان معلوالن و افراد عادي با اعمال تبعیض مثبت  کاهش نابرابري. 10

  )اند مورد تبعیض قرار گرفته
هاي فنی و  جدي گرفتن آموزش معلوالن در سطوح مختلف از کودکستان تا دانشگاه و نیز آموزش. 11

  .اي براي آنان حرفه
  .سکونی ویژه معلوالنساخت و تکمیل واحدهاي م. 12
 .طراحی مجموعه نرم افزارهاي صفحه خوان، موتور صوتی هوشمند و شناسه گر نوشتار فارسی. 13
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 برنامه مهار تورم

  
بیماري اي که عالئم آن از سالهاي پیش از . تورم، بیماري مزمن اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بوده است

شاخص تورم به . قیمت نفت آغاز شد و تا کنون تداوم داشته استپیروزي انقالب اسالمی و در پی افزایش 
درصد در تمامی سالهاي  9با نزدیک به  1369درصد و نیز سال  6با کمتر از  1364جز دو سال، یعنی سال 

 .سه دهه اخیر، دو رقمی بوده است

 10اندکی بیش از  آثار موفقیت چشمگیر دولت هشتم در نزولی نمودن روند رشد قیمت ها و رساندن آن به
اي شد  ، با سیاستهاي نادرست دولت نهم از میان رفت و سیر صعودي قیمتها به اندازه1384درصد در سال 

درصدي را تحمل کردند؛ این به معناي از دست  25مردم ایران تورم بیش از ) 1387(که در سال گذشته 

  .دادن یک چهارم قدرت خرید درآمدهاي مردم است
کند که  با تأخیر می دها دولت را ناگزیر به باال بردن حقوق و دستمزد، هر چن افزایش قیمتچنین سطحی از 

کاهد، گرهی از کار آنان  زند و از قدرت خرید کارکنان و کارگران می چون خود به گرانی بیشتر دامن می
  .دارد ه میها و دستمزدها نگ حاصل حقوق هاي بعدي و بی انتظار افزایش گشاید و آنها را چشم نمی

هاي ایرانی امروزه  به لحاظ  متخصصان، یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر بسیاري از آسیبهایی را که خانواده
این پدیده در کنار یافتن شغل مناسب به . دانند اقتصادي و اجتماعی با آن مواجهند را نرخهاي باالي تورم می

ناپذیر  رقمی تورم هدفی اجتناب ین، دستیابی به نرخ تکبنابرا. هاي آنها تبدیل شده است ترین نگرانی اصلی
  .براي دولت دهم است

. حلها رفت براي مقابله با تورم، باید نخست عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبناي آن به جستجوي راه
الهاي آید، اصلی ترین شاخصهاي پولی و بانکی موثر بر شکل گیري این پدیده در س جدولی که در پی می

  :دهد اخیر را توضیح می
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  ارقام به هزار میلیارد ریال   
دي ماه  1386 1385 1384 1383 شاخص

1387 
 1734 1640 1284 921 686 نقدینگی

 1324 1184 929 771 593 دارایی هاي خارجی
 294 281 256 236 236 بدهی بخش دولتی

 1779 1664 1226 865 626 بدهی بخش غیردولتی
 216 138 55 36 21 بدهی بانک ها به بانک مرکزي

 164 89 68 57 49 اسکناس ومسکوك
شاخص بهاي کاالهاي وخدمات 

 )1383=100(مصرفی
100 110.4 123.5 146.2 181.67 

 24.3 18.4 11.9 10.4 15.3 )درصد(نرخ تورم 
  

  :بر اساس این جدول
هاي گذشته حاکی از آن است که سیاست پولی  وضعیت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در سال .1
اضطرار و  اي حالت منفعل به خود گرفته، یعنی پول از روي پول در موارد عدیده. ایم اي نداشته مدبرانه

هاي آخر  غیرعامدانه، مثالً به دلیل فروش نرفتن ارزهاي خریداري شده توسط بانک مرکزي، کسر بودجه
البته انواع وام هاي . هاي ارزهاي در موقع دریافت و بازپرداخت دیون، انتشار یافته است التفاوت نرخ سال، مابه

  .معوقه بانکی نیز به رشد نقدینگی کمک کرده است
روندي  1384روند نزولی داشت، از سال  1383بدهی بانکها به بانک مرکزي که تا سال میزان  .2

 1387میلیارد ریال تا پایان آذر ماه  216275میلیارد ریال به  2/35916افزایشی به خود گرفت و از رقم 
ز کاهش افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزي، عالوه بر آثار تورمی آن در اقتصاد کالن، حاکی ا. رسید

و افزایش وابستگی آنها به بانک مرکزي است که ) نسبت سپرده ها به تسهیالت ( نسبت خود اتکایی بانکها 
 . شود موجب افزایش هزینه هاي بانک و کاهش کارایی و سودآوري بانکها می

یعنی قدرت جذب (ایم  دهندة این است که ما یا مازاد ارزي داشته سال گذشته نشان 30آمارهاي  .3
که این خود در ترازنامه بانک مرکزي منعکس و موجب رشد پایه پولی و نقدینگی ) ایم مل ارزها را نداشتهکا

ایم که این  شده و آثار تورمی آن مثل اثر چاپ پول بدون پشتوانه بوده است و یا با کمبود ارزي مواجه بوده 
شده و ما را در تأمین مواد  گرانه ارز خود موجب گرانی ارز و تحریک انتظارات تورمی و رواج معامالت سودا

 . اولیه و کاالهاي با تکنولوژي باال دچار مشکل کرده است
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  کارهاي مقابله با تورم راه
  :نرخ تورم تک رقمی با اجراي سیاستهاي زیر قابل دستیابی است

 :محدود کردن پایه پولی؛ با .1
 اعمال مدیریت تولید محور بر منابع ارزي •
 حساب ذخیره ارزيانضباط بخشیدن به  •

 :کاهش کسري بودجه با .2
  )اي ارائه شده است در این خصوص برنامه جداگانه(ریزي  اصالح نظام بودجه •
 اصالح نظام مالیات ستانی •
 افزایش انضباط و شفافیت در عملکرد شرکتهاي دولتی  •

  :هاي تولید؛ از جمله با تقویت بنیه .3
  دادن تسهیالت اعتباري به سمت فعالیتهاي مولد جهت •
 )اي ارائه شده است در این خصوص برنامه جداگانه(بهبود فضاي کسب و کار  •

 :گیري پولی و اعتباري؛ از طریق اصالح نظام تصمیم .4
  احیا و تجدید ساختار شوراي پول و اعتبار •
 ارتقاي اقتدار بانک مرکزي •

  یگذاري کاالها و خدمات دولت اجتناب از اجراي سیاستهاي تورم زا به ویژه در قیمت .5
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 دولت الکترونیک ابزاري براي تحقق عدالت، آزادي و افزایش کارآیی

ترین  سنگ در جهان کنونی شاهد تحولی عظیم بنام انقالب انفورماتیک هستیم که اطالعات یعنی گران

  .سرمایۀ ملل، از انحصار وابستگان به قدرت، خارج و به طور برابر در اختیار همگان قرارگرفته است
هاي نخست دهه هفتاد و سپس در ابتداي دهۀ هشتاد  ان جنگ تحمیلی و در دو مقطع سالپس از پای 

خیزشی براي بکارگیري این فناوري در کشور ما ایجاد شد که خیزش اول به دلیل اتکاء بیش از حد به 

  . هاي دولتی و عدم توجه به بخش خصوصی و خیزش دوم نیز با روي کارآمدن دولت نهم ابتر ماند شرکت
  :دولت الکترونیک نقش موثري در کاهش بسیاري از مشکالت اقتصادي مردم دارد

دولت باید براي افزایش و حتی تداوم این رشد . درصد رشد دارد 6تا  4اقتصاد ایران هر ساله  •

. خدمات خود را افزایش دهد اما به دلیل کمبود بودجه در ارائه خدمات بیشتر با مشکل روبرو است
صادرات غیر نفتی نیازمند . ر ساله افزایش می یابد و نیازمند انبوهی از خدمات استتعداد شرکتها ه

خدمات بیشتر و بهتر گمرك اند، حال آنکه دولت نمی تواند کارمندان و تعداد گمرکات خود را 
  .دولت الکترونیک راهکار موثر براي افزایش خدمات دولت است. افزایش دهد

به طور مثال گرفتن مجوز از شهرداري و وزارت نیرو براي . ستنظام اداري ایران بسیار کند ا •
مردم براي گرفتن مفاصا حساب از تامین . روز طول می کشد 500تاسیس یک کارگاه بیش از 

رسیدگی به . اجتماعی و سازمان امور مالیاتی مجبور به مراجعه مستقیم و صرف زمان زیادي هستند
با دولت الکترونیک . ز موارد بیش از دو سال طول می کشدیک پرونده در دادگاه ها در بسیاري ا

  .بخشی از این مشکل را می توان حل کرد

دولت الکترونیک در . درصد تولید ناخالص داخلی می رسد 30ارزش معامالت دولتی در ایران به  •

 . کاهش امکان بروز فساد در این معامالت نقش مؤثري دارد

افراد متوسط و آنها که در اقتصاد رسمی فعالیت می کنند بیش . ردعدالت مالیاتی در ایران وجود ندا •

میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی . از ثروتمندان فعال در اقتصاد غیررسمی مالیات می پردازند
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با دولت الکترونیک می توان . درصد است 13درصد و در کشورهاي مشابه ما  6در ایران حدود 
 .اري عدالت مالیاتی برداشتگامهاي مفیدي در جهت برقر

هزار سند مالکیت براي  350یکی از لوازم مهم ساماندهی به کشاورزي کشور صدور ساالنه  •

دهد، دارایی هاي آن ها را  سند مالکیت قدرت وام گیري آنها را افزایش می. کشاورزان ایرانی است
الکترونیک می تواند به دولت . سازد و موجب کاهش اختالف میان آنها می گردد با ارزش تر می

  .این تقاضاي کشاورزان پاسخ دهد

رسیدگی . هزار شکایت علیه سازمان تامین اجتماعی اقامه می کنند  300تا  250مردم ساالنه  •
  .شفاف و عادالنه  به این شکایات با دولت الکترونیک بسیار آسانتر است

اگر هر ایرانی یک . قابل حل استبسیاري از مشکالت بهداشت و درمان کشور با دولت الکترونیک  •

پرونده الکترونیک درمانی داشته باشد که مراجعات تشخیصی و داروهاي مصرفی او در آن ثبت 
شده باشد می توان سیر و فراوانی بیماري ها در کشور، اثربخشی داورها، کیفیت بیمارستان ها و 

 .مسیر درمان پزشکان را رد یابی کرد

در . درصدي درآمد کشاورزان شده است 20تجارت الکترونیک در سایر کشورها موجب  افزایش  •
کشور ما نیز باید دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک را در همه بخش ها از جمله بخش 

 .کشاورزي محقق سازیم

با . ددرصد تولید ناخالص داخلی را سرمایه گذاري می کنن 20دولت و شرکتهاي دولتی ساالنه  •
 .دولت الکترونیک می توان بازدهی این سرمایه گذاري را افزایش داد

در ایران آماري از ساختمان هاي دولتی وجود ندارد و هر ساله هزینه هاي سرسام آوري صرف  •
به  کمک دولت الکترونیک می توان از این روند . گسترش و نگهداري این ساختمان ها می شود

 .  جلوگیري کرد

ر اداري در پایتخت زندگی را براي همه مردم ایران سخت کرده است به کمک دولت تمرکز امو •
  .الکترونیک می توان به سمت تمرکززدایی اصولی حرکت کرد
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  .دولت الکترونیک بار ترافیکی درون شهرهاي ایران را کاهش می دهد •

  . ا جلوگیري کردبا دولت الکترونیک می توان از مراجعه مستقیم مردم به ادارات و سردرگمی آنه •

نظام اداري الکترونیکی هزینه تولید همه فعالیت ها را در کشور کاهش می دهد زیرا هزینه کسب  •
 . اطالعات از همه بازارها را کاهش می دهد

هاي اقتصادي و سایر  ، بنگاه ترین وظایف هر دولتی تحویل خدمات عمومی به شهروندان یکی از مهم
اگر دولتی به طور مداوم مراحل و سلسه مراتب تحویل این . ر جامعه استها و موسسات موجود د سازمان

، تحویل این خدمات به خصوص در جوامع پیچیده امروزي روز به روز براي  خدمات را بازسازي و اصالح نکند
، عدم کارآیی در ارائه خدمات دولتی است  نتیجه این عدم اصالح ساختارهاي حکومتی. شود تر می دولت سخت

شود هزینه ارائه این خدمات هم براي دولت و هم براي شهروندان باال رفته و فساد مالی در  ه باعث میک
  . ، افزایش یابد تر کارها ، مثال از طریق پرداخت رشوه براي  انجام شدن سریع ساختار دولت

گیري از امکانات  ا بهرههاي ساختاري کشور را ب ماندگی دولت دهم تمام اهتمام خود را بکار خواهد برد تا عقب

هاي بخش خصوصی و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوري  فنی کشور، توانمندي هاي شرکت -علمی
  . اطالعات جبران کند
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  رئوس برنامه ها
هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور به  توجه ویژه به محوریت فناوري اطالعات در برنامه -1

  و رشد اقتصادي و ابزار توسعهوري  منظور ارتقاء بهره
  :توسعه بسترهاي دسترسی به ارتباطات و اینترنت؛ از طریق -2

   
فراهم نمودن امکان دسترسی رایگان آحاد مردم به اینترنت از طریق خطوط تلفن در سراسر  -1-2

  کشور
  ارائه خدمات اینترنت پرسرعت براي کلیه کاربران اعم از خانگی و غیرخانگی  -2-2

لی نمودن آرمان تکریم ارباب رجوع وکرامت انسانی شهروندان با حمایت همه جانبه از عرضه خدمات عم -3
  اداري، تجاري، بانکی و اجتماعی در محیط اینترنت 

تغییر رویکرد به مقوله فیلترینگ در اینترنت به منظور تأمین آزادي بیان و حفظ حریم شخصی افراد و  -4
هاي  بارور ساختن نوآوري جوانان و نخبگان و به ویژه توسعه شبکهمالحظات فرهنگی و اجتماعی، 

نویسی که نقش مهمی در افزایش سهم خط فارسی و تولید  الگ هاي مجازي و نهضت وب اجتماعی، گروه
  .نوآوري در محیط سایبر داشته است

ه هاي موجود در فراهم نمودن فرصت برابر براي آحاد مردم در دسترسی و استفاده از اطالعات و داد -5
  . رسانی اینترنتی که به مثابه یک ثروت ملی است هاي اطالع بخش هاي مختلف دولت از طریق پایگاه

توسعۀ اشتغال دانش محور از طریق حمایت از تبدیل فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعی سنتی به فعالیت  -6
  هاي فناورانه

  مک به اشاعه آن در محیط دیجیتال زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی از طریق ک -7
استفاده از دانش و تجربیات جهانی با توسعه روابط بین الملل و همچنین جلب مشارکت نخبگان ایرانی  -8

  . خارج از کشور
ژوهشی کشور و ارتقاء صنعت فناوري اطالعات ایران در عرصۀ رقابت  پ-تقویت نهادها و بنیان علمی -9

  .جهانی
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  راهبردها 

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور به  توجه ویژه به محوریت فناوري اطالعات در برنامه: الف
   :؛ با وري و رشد اقتصادي و ابزار توسعه منظور ارتقاء بهره

به اجرا گذاردن برنامه جامع توسعه کاربري فناوري اطالعات در کشور با استفاده از تجارب و سابقه  -1
یکرد کاهش هزینه هاي استفاده از اینترنت بخصوص استفاده از خدمات امر در کشور و با رو

  اینترنت پرسرعت و گسترش استفاده عمومی از آن در سطح جامعه 
هاي دولتی براي بکارگیري فناوري  اختصاص اعتبار مناسب ودرصدي از بودجه سالیانه دستگاه -2

 ....هاي اطالعاتی و مقرراتی و  اطالعات و ایجاد زیرساخت
بازآرائی نهاد راهبري فناوري اطالعات کشور با رویکرد استفاده از نهادهاي موجود و  امان دهی وس -3

هاي حاکمیتی در  تقسیم وظیفه ملی به منظور هماهنگی در تدوین برنامه و اجرا و نظارت بر فعالیت
 حوزه فناوري اطالعات

ز سیاستگذاري و تنظیم مقررات منظور ایفاي وظایف حاکمیتی اعم ا  دهی ساختار مناسب به سامان -4
 با رویکرد واگذاري وظایف اپراتوري به بخش خصوصی و تعاونی 

 :توسعه بسترهاي دسترسی به ارتباطات و اینترنت؛ با:  ب
هاي دولتی و عمومی کشور در حوزه خدمات شبکه  هاي موجود دستگاه استفاده از تمامی ظرفیت  -5

رارائه خدمات انتقال شبکه هاي ارتباطی با تدوین  زیرساخت  به منظور ایجاد فضاي رقابتی د
  مقررات  مناسب

هاي ارتباطی موجود کشور با استفاده از توان بخش خصوصی و تعاونی  تقویت و تکمیل زیرساخت -6
  به منظور تامینِِ  ارتباطات پرظرفیت براي کلیه کاربران

الملل و تامین مسیرهاي  صاالت بینهاي ات اي اینترنت با استفاده بهینه از ظرفیت ایجاد هاب منطقه -7
  پشتیبان با استفاده از توان بخش خصوصی

به منظور بسط عدالت وتوانمندسازي عموم جامعه ضوابط ومقررات جدید براي ایجاد رویه هاي نو  -8
 .در بازار خدمات مخابرات واطالع رسانی کشور تدوین باید گردد

ت انسانی شهروندان با حمایت همه جانبه از عرضه عملی نمودن آرمان تکریم ارباب رجوع وکرام:  ج 
  :خدمات اداري، تجاري، بانکی و اجتماعی در محیط اینترنت؛ با

  هاي اجرایی   هاي داده اینترنتی توسط دستگاه ایجاد پایگاه -9
 هاي دولتی در ارایه خدمات خود بصورت الکترونیکی  الزام دستگاه - 10

 :ر اینترنت به منظور تأمین آزادي بیان و حفظ حریم شخصی افراد؛ باتغییر رویکرد به مقوله فیلترینگ د:  د 
بازتعریف نقش و جایگاه دولت در بخش فناوري اطالعات کشور با تاکید بر حفظ حریم خصوصی   - 11

  و تامین امنیت ارتباطات افراد و آزادي بیان
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نظر کشور در حوزه هاي مد  ها ، مصادیق و اولویت تدوین ضوابط و مقررات شفاف با تعیین سیاست - 12
 ها از سوي کاربران و نهادهاي صنفی فیلترینگ با قابلیت پیگیري و نظارت آن

 :فراهم نمودن فرصت برابر براي آحاد مردم در دسترسی؛ با:  ه 
 پیگیري تصویب الیحه  جریان آزاد اطالعات   - 13
موم مردم و هاي دولتی براي استفاده ع در اختیار قرار دادن اطالعات غیر امنیتی دستگاه - 14

 هاي خصوصی در قالب ایجاد بانک هاي اطالعاتی  گران و شرکت پژوهش
توسعۀ اشتغال دانش محور از طریق حمایت از تبدیل فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعی سنتی به :  و

 :فعالیتهاي فناورانه؛ با
اجراي اصل  فروش سهام شرکت هاي دولتی در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات مطابق با قانون - 15

قانون اساسی به منظورافزایش بهره وري و ایجاد  زمینه براي بکارگیري بخش خصوصی و  44
 تعاونی و توسعه اشتغال 

هاي فناورانه با ایجاد زمینه هاي تشویقی  هاي پژوهش ونوآوري  وحمایت از فعالیت تامین نیازمندي - 16
 مادي و معنوي 

 :از طریق کمک به اشاعه آن در محیط دیجیتال؛ بازنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی :  ز
حمایت مادي و معنوي از تولید محتواي فارسی در محیط سایبري توسط عموم مردم، جوانان،  - 17

  هاي مسئول نخبگان وبخش خصوصی در قالب برنامه هاي ساالنه دستگاه
  :دیجیتال؛ بازنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی از طریق کمک به اشاعه آن در محیط :  ط

تدوین برنامه اجرایی براي استفاده از تجربیات و سرمایه هاي ایرانیان مقیم خارج در حوزه فناوري  - 18
  اطالعات و ارتباطات

تدوین برنامه اجراي و رویه هاي الزم براي حمایت از صنعت فناوري اطالعات وارتباطات کشور در  - 19
 بازار داخلی و رقابت جهانی
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 داشتن فقر مسکن و اجراي اصل سی  و یکم قانون اساسیبرنامه از میان بر

  
دولت موظف است با رعایت اولویت . حق هر فرد و خانواده ایرانی است  داشتن مسکن متناسب با نیاز،

اصل . (براي آنها که نیازمندترند، به خصوص روستا نشینان و کارگران، زمینه اجراي این اصل را فراهم کند
  )ی جمهوري اسالمی ایرانسی و یکم قانون اساس

حق داشتن «از جمله حقوق برآمده از انقالب اسالمی براي مردم که در قانون اساسی بازتاب یافته، 
به منظور نخستین گام براي تأمین این حق در همان ابتداي پیروزي انقالب در . است» مسکن متناسب با نیاز

اما . تأسیس شد) بنیاد مسکن انقالب اسالمی(ی بنام نهادي انقالب) ره(، به فرمان امام1358فروردین ماه 
برغم دستاوردهاي مثبت در گذشته، بسیاري از آمار و اطالعات و شاخص ها به خصوص رکود تورمی جاري 

  .است ناکافی بودن این اقدامات در این زمینه  دهندة در بخش مسکن نشان
در پیوست این برنامه فهرستی از . ام دارددر شرایط کنونی ایجاد تحول بنیادي در بخش مسکن ضرورت ت

  . مشکالت بخش مسکن ارائه شده است
برابر  10بهاي متوسط یک مسکن متعارف در شهرهاي بزرگ ایران به بیش از  

درآمد ساالنۀ یک خانوار شهري رسیده، در صورتی که این شاخص در معیار بین 
توسعه یافته نزدیک به  و در کشورهاي 6.5، در کشورهاي در حال توسعه 5المللی

این به معناي آنست که هزینۀ مسکن بخش مهمی از  درآمد یک  .برابر است  3.5
در حال حاضر هزینه اجارة مسکن خانوار در میان اقشار مختلف . خانوار را می بلعد

. درصد از درآمد خانوار را به خود اختصاص می دهد 45مردم در برخی از موارد تا حد 
زینۀ مسکن باعث باال رفتن شدت و مدت کار سرپرستان خانوار از سنگینی بار ه

هاي خوراك و پوشاك و بهداشت از  یکسو و کاهش توان پرداخت خانوار براي هزینه
نتیجه چنین فرآیندي تعمیق هر چه بیشتر فقر در سطح جامعه . سوي دیگر می شود

سکن مناسب اند و درصد خانوارهاي ایرانی فاقد م 30در حال حاضر بیش از . است
برآوردها نشان می دهند که در صورت  اجراي طرح هایی مانند کاهش یارانه ها این 

  .درصد افزایش می یابد 50نسبت به حد 
  

اي است که بتواند بر  هر چند شناسایی مسائل بخش مسکن  اهمیت دارد اما مهم، تدوین و اجراي برنامه 
 .بخش مسکن ایران بگشاید این مسائل فائق آید و فصل تازه اي را در

تجربه چند دهۀ گذشته نشان . مهمترین عامل دگرگونی در وضعیت موجود، عزم جدي قوة مجریه  است
می دهد که هرگاه دولت یکی از مشکالت اقتصادي جامعه را به عنوان مشکل اصلی برگزیده، گام هاي 

علیرغم جنگ تحمیلی به  1360هۀ به طور مثال فقر غذایی در د. بزرگی در جهت حل آن برداشته است
  . شدت کاهش یافت
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به طور مثال در ابتداي برنامۀ چهارم . تا کنون بخش مسکن در میان اولویت هاي متعدد گم شده است
توسعه، تدوین برنامه اي همه جانبه براي بخش مسکن در دستور کار قرار گرفت، اما با اقدامات شتابزده کنار 

  . د و در نتیجه  وضعیت بحرانی کنونی پدید آمدگذاشته و یا قلب ماهیت ش
  :دولت دهم در برنامه جامع مسکن براي تحقق این هدف بزرگ از سیاست هاي زیر بهره خواهد گرفت

  ها  به عنوان کارگزار نوسازي  تفویض اختیار به شهرداري -1
ها مسئولیتی  و شهرداري هاي تابعۀ آن، مسئول نوسازي شهرها هستند در حال حاضر وزارت مسکن و شرکت

هاي  هاي اضافی مانند ارائه خدمات و ایجاد زیرساخت نوسازي شهر براي شهرداري هزینه. در این مورد ندارند
عوارضی که از بابت . ارتباطی به همراه دارد، در حالی که در قبال این هزینه، درآمد چندانی کسب نمی کند

ها  به همین دلیل شهرداري. عموالً با دردسر زیادي همراه استرسد ناچیز و م نوسازي شهر به شهرداري می
از سوي دیگر، وزارت مسکن در شهرها ابزار کافی مانند ! اي براي همکاري در نوسازي شهرها ندارند انگیزه

به عبارت دیگر، . مهیا نمودن اراضی و تملک بافت هاي فرسوده براي تسریع در این کار در اختیار ندارند
  .ر شهرها و  روستاها فاقد مسئول و سازمانی مناسب استنوسازي د

در این صورت درآمد حاصل از . ها کارگزار و مسئول نوسازي شوند، این مشکل حل خواهد شد اگر شهرداري
. تواند عوارض خود را وصول کند تر می شود و شهرداري راحت آماده سازي زمین نصیب شهرداري می

تري براي هماهنگی با وزارت نیرو و سایر دستگاههاي خدمات دهنده در همچنین شهرداري ها ابزار بیش
  .دست خواهند داشت

با این اوصاف، چرا تا کنون این کار صورت نگرفته است؟ احتماالً مهم ترین مانع براي این واگذاري 
از این هر انتقال قدرتی با مقاومت روبرو است و وزارت مسکن نیز . هاي درون وزارت مسکن است مقاومت

ها مسئله نوسازي را  در کنار این مقاومت سازمانی، این نگرانی وجود دارد که شهرداري. قاعده مستثنی نیست
براي حل این مشکل باید وزارت مسکن همچنان مسئولیت نوسازي . در میان انبوه وظایف خود فراموش کنند

در غیر این صورت احتمال . ازي شوندهاي نوس ها کارگزار و مجري طرح شهرها را داشته باشد و شهرداري
   . ها روبرو شویم اي از داللی در شهرداري ها با فصل تازه دارد با توجه به مشکالت شهرداري

  اختصاص مالیات مستغالت و امالك براي نوسازي شهرها  -2
تخریب  از همین روي، فروش آسمان و. شود ندارند ها سهمی در مالیاتی که در یک شهر وصول می شهرداري

باید این روند مخرب . ها شده است فضاي شهري و درواقع تجاوز به حقوق شهروندان از امور عادي شهرداري
تواند با اختصاص مالیات بر مستغالت و امالك براي نوسازي شهر در تغییر این روند  دولت می. متوقف شود
و زیر نظر وزارت مسکن به شهرداري  هاي نوسازي این مالیات باید این مالیات در قبال طرح. موثر باشد

  .کنند ها این مالیات را مصرف کرده اما نوسازي را فراموش می در غیر این صورت شهرداري. واگذار گردد

  سیاست گذاري براي  استفاده از ظرفیت خالی شهرهاي جدید -3
د هزار نفر در شهرهاي براي اسکان بیش از سه میلیون و پانص 1387تا پایان اسفند  1370از ابتداي دهۀ  

. جدید زمین آماده شده و اختصاص یافته است اما تنها ده درصد این جمعیت در شهرهاي جدید اسکان دارند
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یکی از این عوامل  دسترسی نامناسب به شهر مادر . عوامل متعددي در پدید آمدن این وضعیت موثر اند
غفلت از این مسئله ناشی از عدم همکاري . را حل کندها این مشکل  دولت باید با شبکه ریلی و بزرگراه. است

مثالٌ  . این دو وزارتخانه با دو اولویت متفاوت مشغول به انجام وظیفه اند. وزارت راه با وزارت مسکن بوده است
ایجاد شبکه ریلی و بزرگراه میان . اي است اولویت وزارت راه  اتصال شهرها به یکدیگر و کاهش تلفات جاده

هاي این وزارتخانه قرار گیرد و بودجه الزم به آن اختصاص داده  جدید و شهر مادر باید از اولویتشهرهاي 
  .شود

هاي بزرگ مسکن به جاي واگذاري زمین به افراد و تعاونی هاي  زمینه سازي براي شکل گیري تعاونی -4
  کوچک 

داد زیادي از افراد در یک تعاونی گرد اگر تع. هاي بزرگ مسکن وجود دارد در ایران الگوهاي موفقی از تعاونی
هاي کوچک، دولت از نظارت باز  در تعاونی. هم آیند امکان نظارت دولت بر تعاونی هاي بزرگ جود دارد

تر،  هاي مرتفع هاي بزرگ امکان ساخت مجتمع تعاونی. یابد ماند و فساد در آنها به سرعت افزایش می می
بعالوه، خالءهاي قانونی براي . نتخاب پیمانکاران توانمند دارندطراحی فضاي مناسب مشترك، و همچنین ا

  .نظارت کارآمد اعضاي تعاونی ها بر روند ساخت و تکمیل واحد هاي مسکونی مرتفع گردد

  تأمین مسکن  براي فرهنگیان، کارگران و کارمندان دولت -5
راي هریک از این اقشار می توان با ب. مسکن یکی از نیازهاي مبرم همه ایرانیان، از جمله اقشار فوق  است

به طور مثال با توجه به این که بخش عمده اي  از . نهادسازي مناسب گامی موثر براي حل آن اتخاذ نمود
کارگران، تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی  اند این سازمان می تواند با مشارکت وزارت مسکن و شهر 

کارگران تشکیل دهد و با استفاده از منابع زمین وزارت مسکن،  سازي و وزارت کار نهادي براي تأمین مسکن
منابع سرمایه گذاري سازمان تأمین اجتماعی و یارانه هاي مسکن در بودجۀ عمومی با عاملیت خود نسبت به 

جامعۀ تحت پوشش این نهاد می تواند مستمري بگیران تأمین . ساخت واحدهاي مسکونی کارگري اقدام کند
بخشی از منابع می تواند توسط سازمان تامین اجتماعی در قالب . غالن تحت پوشش آن باشداجتماعی و شا

ساز و کار . وام تامین شود و بازپرداخت آن از درآمد فعلی و یا مستمري آتی افراد تحت پوشش انجام گیرد
هر یک از تأمین مسکن کارگران نیز می تواند در قالب تشکیل اتحادیه هاي تعاونی مسکن کارگري در 

شهرها انجام شود،  بهدین ترتیب که کارگران با متشکل شدن در تعاونی هاي مسکن در قالب یک اتحادیه 
در کنار آن . در هر شهر نسبت به سازماندهی جهت تأمین منابع مورد نیاز جهت ساخت و ساز اقدام کنند

عهده دارد و تعاونی ها  با استفاده  وزارت مسکن  وظیفه آماده سازي زمین و تأمین زیرساختهاي شهري را بر
از منابع یارانه اي دولت و منابع تخصیصی سازمان تأمین اجتماعی از طریق بانک رفاه منابع مالی الزم را 

دولت نیز باید با سازماندهی فنی و هدایت انبوه سازان به سمت تولید . براي ساخت مسکن فراهم می کنند
با استفاده از چنین . مندسازي این تعاونی ها براي ساخت مسکن اقدام کندمسکن براي این قشر نسبت به توان

درصد تغییر  30سازو کاري می توان انتظار داشت که سهم هزینۀ مسکن در بودجه خانوار به تدریج به سمت 
  .می یابد



63 
 

یان انجام در مورد سایر اقشار به خصوص فرهنگیان نیز با توجه به وجود نهادهایی چون صندوق ذخیره فرهنگ
  این کار کامال امکان پذیر و ضروري است

  برنامه رفع نواقص طرح مسکن مهر و اجراي صحیح آن  -6
متاسفانه . یکی از طرحهاي مهمی که در سالیان گذشته در بخش مسکن انجام شده، طرح مسکن مهر است

ح از ابتدا به گونه اي به دلیل عدم برنامه ریزي کارشناسی و همچنین حاکم بودن اهداف سیاسی، این طر
علیرغم ادعاي اولیه مبنی بر (نامناسب تدوین و اجرا شد و به همین دلیل با گذشت دو سال از اجراي آن 

دولت .  هنوز درصد پیشرفت ساخت این واحدها بسیار اندك است) میلیون واحد مسکونی در سال 1.5ساخت 
دولت دهم در نظر . ه سریع تر این طرحها انجام دهددهم باید اقدامات عاجلی را در جهت بهره برداري هر چ

دارد که همراهی هاي الزم براي آماده سازي و طراحی اراضی واگذاري را با استفاده از منابع دولتی به عمل 
  ..آورد

ارتقاي شرایط زیستی در سکونتگاه هاي غیررسمی و حاشیه اي به همراه اتخاذ سیاستهاي مناسب براي  -7
  شد این بافتهاجلوگیري از ر

از جمله مسائل مناطق حاشیه نشین شهري این است که سازمان هاي دولتی و شهرداري ها خدماتی متناسب 
بر این اساس، یکی از اقدامات اجرایی آن است . با بقیۀ نقاط شهري را به ساکنان این مناطق ارائه نمی دهند

مانند بهداشت و درمان آموزش و (شهري  که کلیه سازمان هاي دست اندر کار ارائه خدمات به جوامع
مکلف شوند درصدي از منابع مالی خودرا براي ارتقاي شرایط .. ) پرورش، شهرداري ، آب و فاضالب و 

  .زیستی مردم این مناطق هزینه کنند

  .ایجاد صندوق اعتباري براي بهسازي مسکن -8
د دولت با تخصیص منابع به صورت با توجه به ضرورت بهسازي مسکن در بافت هاي فرسوده شهري بای

وجوه اداره شده، و با عاملیت شهرداري ها نسبت به اختصاص یارانه و وام  بهسازي در مناطق حاشیه نشین 
در کنار این صندوق می توان شبکه اي از صندوق هاي اعتبار مسکن در سطح محالت ایجاد کرد . اقدام کنند

  .بهسازي مسکن و یا ساخت آن در مناطق حاشیه اي استکه وظیفه آنها  تأمین منابع مالی براي 
  بر نامه کارآمد سازي نظام تأمین مالی و رشد ابزارهاي مالی در بخش مسکن

  ارائه وامهاي ساخت مسکن با قابلیت انتقال به خریدار بر اساس بر نامه هاي تأمین مسکن  •
  .اندازي شرکتهاي تأمین سرمایه در حوزه مسکن راه •
صکوك و استصناع با سررسیدهاي  مشارکت و سایر ابزارهاي مالی اسالمی مانند انتشار اوراق •

  .مختلف
  در تولید انبوه مسکن گذاران خارجی جذب مشارکت و سرمایه سرمایه •
با هدف جذب منابع براي تولید  گذاري مشترك در داخل و خارج استفاده از صندوق هاي سرمایه •

  .انبوه مسکن
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  کالن سیاست هاي با ثبات اقتصاد
مطالعات نشان می دهند که عامل اصلی و مهم در ایجاد نوسانات بخش مسکن اتخاذ سیاست هاي کالن  

. بدون توجه به تأثیرات آنها بر بخش مسکن است..) سیاستهاي پولی ،مالی ،بازار سرمایه و بانکی (اقتصادي 
رده بانکی در عمل موجبات ایجاد حباب مواردي مانند افزایش سرسام آور نقدینگی و یا  تغییر مدام در سود سپ

مجموعۀ این عوامل موجب هزینه هاي فراوان اقتصادي و اجتماعی . قیمتی در بازار مسکن را فراهم می کنند

بر این اساس الزم است که در سیاست گذاري اقتصاد کالن از بی ثباتی و اتخاذ سیاست هاي . می گردند
الگوي سیاست گذاري اقتصاد کالن به صورت نظام مند تلفیق  نادرست پرهیز شده و سیاستهاي مسکن با

  .گردد

  پایدار نمودن جریان تولید  در بخش مسکن
این وضعیت، نظام تولید و برنامه . سود در بخش مسکن پلکانی است، یعنی یک جهش و چند سال رکود

نی است که تولید صنعتی قیمت ها آنچنان پرنوسان و غیر قابل پیش بی. ریزي در مسکن را مختل کرده است
. مصرف کنندگان و خریداران نیز قربانیان اصلی این حرکت پلکانی هستند. در مسکن را محدود ساخته است

هرگاه دولت براي حل مشکل مسکن تالش کرده است قیمت مسکن چنان افزایش یافته که بر فقر مسکن 
وار نمودن سود در بخش مسکن امر پیچیده هم. دامن زده و مردم را از داشتن مسکن مأیوس تر ساخته است

اي است و نیاز به اتخاذ مجموعه اي از تدابیر در سایر حوزه هاي اقتصادي و به صورت همزمان، اتخاذ برخی 
از تدابیر مالیاتی در حوزه مسکن دارد نظام مالیاتی با یکپارچه سازي و ایجاد شبکه هاي الکترونیکی می تواند 

اگر دولت در این جهت عمل . جود حرکتهاي نوسانی در بخش مسکن را مهار کندحتی براساس قوانین مو
نکند هر سیاست اقتصادي براي رونق بخش مسکن تنها به افزایش قیمت مسکن و فقر بیشتر منجر می 

همچنین دولت می تواند با استفاده از انواع سیاستهاي تشویقی و تنبیهی نسبت به سوق دادن فعالیت . شود
  . ندگان انبوه مسکن به سمت تولید مسکن در استطاعت اقشار کم درآمد اقدام کنندتولیدکن
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  پاره اي از مسائل بخش مسکن: ضمیمه
میلیون واحد مسکونی  11.4میلیون خانوار در مناطق شهري کشور در  12.4،تعداد  1385در سال  •

  .ون واحد بوده استسکونت داشته اند به این ترتیب میزان کمبود واحد هاي مسکونی یک میلی

میلیون واحد مسکونی از نظر  3بالغ بر  1385بر اساس مطالعات طرح جامع مسکن در سال  •
  .شاخص هاي کمی جزء واحد هاي فرسوده محسوب می شده اند

هزار هکتار از بافتهاي سکونتی شهرها  33بر اساس تعاریف مصوب شوراي عالی شهرسازي حدود  •
  محسوب می شوندجز مناطق فرسوده و نابسامان 

هنوز اقدام موثري در این زمینه .. علیرغم تصویب چارچوبهاي قانونی نظیر سندملی توانمند سازي و •
درصد از جمعیت نقاط شهري کشور  20صورت نگرفته است بر اساس برآوردهاي کارشناسی حدود 

دلیل گرانی در سکونتگاههاي غیر رسمی و حاشیه اي زندگی می کرده اند قابل توجه است که به 
  . زمین حجم اسکان غیررسمی در حال ازدیاد است

مطالعات متعدد نشان مید هد که نیمی از خانوارهاي جوان قادر به تأمین سرپناه مناسب براي  •
  .سکونت نیستند

ساله نیاز به تولید  20مطالعات کارشناسی نشان می دهند که بخش مسکن در نقاط شهري در افق  •
  . میلیون واحد مسکونی مو جود است 3ی جدید و نوسازي میلیون واحد مسکون 11

هزار واحد و نیاز این مناطق  600، 1385کمبود واحد مسکونی در نقاط مسکونی روستایی  در سال  •
  .میلیون واحد بوده است 2به نوسازي مسکن 

 مهمترین عامل نابسمانی رشد بخش مسکن را باید در عدم توازن بین درآمد خانوارها و قیمت •
مسکن و افزایش فقر عمومی جستجو کرد مطالعات انجام شده نشان می دهند که درصد فقراي 

افزایش یافته است همچنین  1385درصد در سال  25.3به  1383درصد در سال  20.6شهري از 
  .درصد افزایش یافته است 26.6درصد به  20.7درصد فقراي روستایی از 

  .افزایش یافته است  406به . 39.ضریب جینی از  1383-85در طی دوره •
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و  36، 13به ترتیب  1386و  1385، 1384نرخ رشد قیمت مسکن در شهرهاي بزرگ در سالهاي  •
  .درصد بوده است 56

 66به  1374درصد در سال  73تحوالت فوق موجب شده که نرخ مالکیت در خانوارهاي شهري از  •
  .کاهش یابد 1385درصد در سال 

متر مربع بوده  20،دوم و سوم همگی داراي زیربناي سرانه اي  کمتر از خانوارهاي دهک هاي اول  •
  .اند

سهم مسکن در سبد هزینه خانوار نیز رشد باالیی داشته است سهم مسکن در بودجه خانوارهاي  •
 1385درصد در سال  42و  1383درصد در سال  40به  1374درصد در سال  37دهک اول از 

و در  36و  35، 29درصد در دهک سوم  38و 31،37ر دهک دوم این شاخص د. افزایش یافته است
  .دردصد بوده است 31و  27درصد و در دهک پنجم  34و  33، 29دهک چهارم 

درصد  از خانوارهاي شهري کشور فاقد مسکن مناسب در سطح حداقل  29حدود  1383در سال  •
درصد  34به  1385 مسکن از نظر خصوصیات کمی و کیفی مسکن بوده اند این نسبت در سال

 125براي خانوارهاي شهري ماهیانه  معادل  1385افزایش یافته است خط فقر مسکن در سال 
  .هزار تومان بوده است

درصد خانوارهاي زیر خط فقر 34درصد از خانوارهاي شهري از کل  20حداقل   1385در سال  •
به باز سازي داشته اند و مسکن مالک واحد هاي مسکونی فرسوده اي بوده اند که نیاز ضروري 
  .ساکنان آن به دلیل فقر مالی قادر به نوسازي و بهسازي مسکن خود نیستند

 60درصد افراد زیر خط فقر مسکن در پارهاي از مناطق کشور مانند سیستان و بلوچستان تا حد  •
  .افزایش یافته است 1385درصد در سال 

علیرغم ادعاي صفر کردن قیمت زمین،  سهم . یکی از عوامل بروز تورم افزایش قیمت زمین است •
درصد رسیده است در حالی که  این شاخص در  56به   1386زمین در هزینه تولید مسکن در سال 

  .درصد بوده است 42، 1380سال  

  .درصد از کارگران کشور فاقد مسکن مناسب هستند 30حداقل  •
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این . در بخش مسکن پرداخت شده است هزار میلیارد تومان یارانه 85بالغ بر   1370-84در دوره  •
یارانه ها به صور مختلفی همچون واگذاري زمین ارزان قیمت و یا تخصیص ردیف هاي بودجه اي 

  . انجام گرفته است

پژوهشکده اقتصادي دانشگاه شریف،وزرات مسکن  1386ارزیابی نظام یارانه هاي مسکن در ایران : منابع (
ت زمین و مسکن ،آمار هزینه و درآمد خانوارهاي شهري کشور مرکز آمار ،فصلنامه اقتصاد مسکن آمار قیم

  )ایران
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 نفت به محرکه اقتصاد کشور طرح تبدیل صنعت

  

  جایگاه صنعت نفت در توسعۀ ملی 
درصد از ذخائر گاز  17جمهوري اسالمی با در اختیار داشتن بیش از یکصد میدان هیدروکربوري، حدود 

اي که قلب انرژي  از کل ذخائر نفت جهان و نیز به لحاظ قرار گرفتن در منطقهجهان و بیش از ده درصد 

این جایگاه یک . جهان نام گرفته، از جایگاه ممتازي برخوردار است که به خوبی از آن استفاده نگردیده است
  .آورد مزیت اقتصادي ویژه را براي کشور فراهم می

این پرسش بجا ست که صنعت . ردگذ اینک یکصد سال از عمر صنعت نفت ایران می

نفت بعنوان مهمترین مزّیت اقتصادي کشور در طول این یکصد سال تا چه حد توانسته 

کشور ما یکی از بزرگترین صاحبان ذخائر  است با پیکرة اقتصاد ملی تعامل و ارتباط برقرار کند؟

گذاري شده است و  ت ایران سرمایهها میلیارد دالر در صنعت نف از آغاز تا کنون ده. نفت و گاز جهان است

کرد و  آیا چنین موقعیتی ایجاب نمی. گذاري شود هاي آینده سرمایه ها میلیارد دالر دیگر نیز باید در دهه ده
کند که زنجیرة ارزش حول صنعت اکتشاف، تولید، پاالیش و توزیع نفت و گاز توسعه یابند؟ کشورهایی  نمی

یار کمتري دارند با استفاده از مزیت داخلی خود اینک به صادرکنندة کاالها و که در نفت و گاز از ما سابقۀ بس
هاي نفتی آن اکنون در  سابقۀ صنعت نفت نروژ که شرکت. اند خدمات مورد نیاز صنایع نفت و گاز تبدیل شده

ر از هاي دیگ نمونه. گردد میالدي برمی 1970المللی شناخته شده و فعال اند، عمدتاً به دهه  سطح بین

چین، هند و مالزي اند که آنها نیز ) یافته یا دیرتر توسعه(یافته  کشورهاي کمتر توسعه

بسیار کمتر از ما فرصت تاریخی و جغرافیایی براي رسیدن به مرحله صدور کاالها و 

حفاري چینی و  اند، اما اینک ما نیازمند دکل هاي نفت و گاز  را داشته خدمات در بخش

کشور ایم؟  چرا بعد از صد سال هنوز وابسته. هندي و مالزیایی هستیمتجهیزات و خدمات 

چین با داشتن ذخائر نفتی در حد یک پنجم ما  و ذخائر گازي غیرقابل مقایسه با ما از این مزیت خود استفاده 
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. هاي عظیمی را در جهت صدور کاالها و خدمات بخش نفت انجام داده است گذاري کرده و امروزه سرمایه
این . نون حداکثر استفاده از خدمات داخلی، سندي بر ادعاي  وابستگی صنایع نفت و گاز ما به خارج استقا

درصد  50هاي نفت و گاز به حدود  قانون منفعالنه در پی آن بوده است که  سهم داخلی ما را در پروژه

مهم ملی، درصورت استفادة مطلوب از این فرصت تاریخی و این مزیت در حالی که . برساند

  . توانستیم صادرکنندة کاالها و خدمات بخش نفت باشیم ما باید می

شود، براي کاالها و خدمات دیگر  که یک پروژة بزرگ نفتی یا گازي تعریف می آیا زمانی

هاي خارجی  هاي مختلف داخلی براي کاالها و خدمات تعدادي از شرکت صنایع و بخش

ستانده -جدیدترین جدول داده شود ؟ ها می محرکۀ آن کند و موتور تقاضاي بیشتري ایجاد می

کند که ضرائب  است نیز این واقعیت را تائید می 1380منتشر شده توسط مرکز آمار ایران که مربوط به سال 
هاست،  دهنده میزان وابستگی و ارتباط این بخش با سایر بخش پسین و پیشین بخش نفت و گاز که نشان

  .هاي اقتصادي کمتر است از دیگر بخش پائین بوده و از بسیاري

هاي مختلف صنعتی و اقتصادي، تنها  رسالت، یعنی ایجاد تعامل میان بخشالبته این 

هاي نفت و گاز نیست، بلکه فراتر از آن در همه  وظیفۀ صنعت نفت به معناي حوزة شرکت

  .ها و از وظایف دولت است بخش

  

  تجربیات جهانی 
ها در سرعت بخشیدن به دورة گذار به توسعۀ اقتصادي، برقرار  هم چینیهاي م شاید یکی از موفقیت

هاي چینی، وارد مذاکره  به عنوان نمونه، وقتی شرکت. نمودن پیوندهاي پسین و پیشین در صنایع آنها است

شود که از همان ابتدا در مورد حمل آن و در  شوند، مالحظه می می) گاز طبیعی مایع شده( LNGبراي خرید 
قع براي وارد شدن به تمام زنجیره ارزش آن نیز برنامه دارند و اصرار دارند که آن را در مبدأ تحویل و حمل  وا

هاي آتی به یکی از بزرگترین  دهد که چین ظرف سال ها نشان می همه بررسی. و نقل را خود بر عهده بگیرند
طبیعی مایع شده این کشور در پس مصرف گاز . تبدیل خواهد شد LNGکنندگان  واردکنندگان و مصرف
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طبیعی است که اگر یک شرکت . ارزش آن به نفع این کشور است حدي است که وارد شدن به تمام زنجیرة 
 LNGدنبال کار خود یعنی تأمین  انرژي و از جمله  ها گره نمی خورد، صرفاً به انرژي چینی به سایر بخش

  . زند ها را به هم گره می وجود دارد که همه بخشاز اینجا معلوم می شود، دولت کارآمدي . می بود
  

  جنوبی یک نمونه و فرصت مهم پارس
از این رو، . برداري از آنها هستند جنوبی، میدانی مشترك که همسایگان ما در حال بهره میدان گازي پارس

را  سعۀ آنهاي صنعت نفت کشور است و تو ها و فوریت را در صدر اولویت استخراج از این مخازن مشترك 
گداري نشود که باید بشود، میلیاردها دالر  کجاي صنعت نفت هم سرمایه اگر در هیچ . سازد ناپذیر می اجتناب
جنوبی به تنهایی چندان عظیم است  طرح توسعه پارس. گذاري در پارس جنوبی، اجتناب ناپذیر است سرمایه

نفت اتفاق  وان با کسري از آنچه تاکنون در صنعتکه شاید آنچه بالقوه در این طرح باید اتفاق بیافتد را بت

در تولید . است درصد کل ذخایر گازي ایران را در خود جاي داده 50جنوبی  پارس. افتاده است، قیاس نمود
. نهایی، این میدان رقمی در حدود دوبرابر کل میزان گاز تولیدي از سایر میادین گازي کشور تولید خواهد شد

و یکصدهزار  میلیون خام بسیار سبک است، به حدود یک یدي این میدان که نوعی نفتمیزان میعانات تول

قرارداشتن این میدان در دریا و . خام تولیدي فعلی کشور است بشکه خواهد رسید که قریب یک چهارم نفت
سیار شود که حجم تأسیسات مورد نیاز براي استحصال آن ب موجب می) داشتن گوگرد باال(ترش بودن گاز آن 

  .هاي گازشیرین واقع در خشکی باشد بیشتر از میدان
ها  جنوبی که تاکنون تعریف شده است حفر صدها چاه دریایی، نصب ده فاز توسعۀ پارس 28در حدود 

ها پاالیشگاه  برداري دریایی، احداث صدها کیلومتر خط لوله در بستر دریا و در خشکی، ساخت ده سکوي بهره
چنین . گاز باید اتفاق بیفتد که بخش کوچکی از آن نیز تاکنون اتفاق افتاده استعظیم فرآوري و تصفیۀ 

آورد که پاسخ  هاي جانبی آن، سفارشات عظیمی را براي کاالها و خدمات بوجود می طرحی عظیم، و طرح
و تنها  اي را در کشور پدیدآورد، نیازمند یک طرح جامع ملی است دادن به آن به نحوي که آثار انتشار گسترده
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تواند  صورت است که شعار زیبایی که بر تابلوهاي نصب شده در منطقۀ عسلویه نگاشته شده است، می در این
دن صنعتی حول گاز پارس جنوبی شکل گیرد تحقق یابد و یک تم .  

مشترك بودن این میدان . جنوبی، با تصور ابتدایی چند فاز محدود فعال شد توسعۀ میدان گازي پارس
قدر که با وجود همۀ  ناپذیر نموده بود و همین برداري از آن، شتاب را اجتناب افتادن رقیب در بهره پیشگازي و 

برداري رسیده و چند فاز دیگر در  المللی تاکنون عمال هفت فاز به بهره هاي بین مشکالت داخلی و محدودیت
ِ در اجرا، هرچه  ود که همپاي این شتاباما چه بهتر ب. برداري قراردارد بسیار قابل ستایش است آستانۀ بهره

ی، تهیه می زودتر طرح راهبردي جامعی براي توسعۀ این مخزن آن   . شد هم در سطح ملّ

ی می  ها و موانع بالفعل و بالقوه را  تواند و باید همۀ محدودیت یک طراحی راهبردي و جامع در سطح ملّ
در . نوبی، باشتاب و فوریت کار نیز در تعارض نباشدمورد توجه قراردهد و با توجه به موقعیت خاص پارس ج

جنوبی ممکن است بسیاري از تجهیزات موردنیاز باشد که در ابتدا ساخت آنها در توان  ها فاز پارس ده
سازندگان داخلی نباشد و مجبور به واردات آن باشیم اما اگر در چارچوب یک برنامۀ جامع، تأمین این 

ف شود که طی ت تجهیزات به عهدة ذیصالح رین واحد صنعتی داخلی گذاشته شود و واحد صنعتی موظّ
اي تأمین را از واردات آغاز کند و به ساخت داخل ختم کند، هم فوریت کار رعایت شده است و هم  برنامه

فنی و ساخت، به داخل کشور خواهد شد و در مرحلۀ  صنعت تخصصی مربوط، به تدریج موفق به انتقال دانش
. توانست تولیدات خود را از یک بازار تضمین شدة داخلی به فراسوي مرزها نیز گسترش دهد بعد خواهد

توانست بکارگرفته شود تا ما  همین روش در مورد سایر خدمات اجرایی پروژه مانند خدمات پیمانکاري نیز می
گیري از فرصت  ا بهرهخام و ب هاي پیمانکاري تراز جهانی داشته باشیم و بجاي نفت در آینده بتوانیم شرکت

  .نفت و گاز صادر کننده کاالها و خدمات آن باشیم و هنوز هم دیر نیست
چنین طرح جامعی قبل از هرچیز مستلزم انجام مطالعات جامع مخزن است و طراحی فازها و تأسیسات 

تی نیز هست جنوبی داراي یک الیه نف میدان پارس. بینی وضع آینده مخزن باشد مربوطه باید بر مبناي پیش
  . که در برنامه جامع و کالن میدان باید به توسعه این الیه نیز توجه شود
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برداري به سرعت فرسوده خواهند شد و نیازمند تعمیرات  تأسیسات فازهاي مختلف به تناسب زمان بهره
این زمینه ضروري هاي الزم در  ریزي هنگام و برنامه به هاي  بینی اي و تعمیرات اساسی خواهند بود و پیش دوره
  .است

برداري رساندن فازهاي مختلف پارس جنوبی و  بهره اي که براي به در هرحال در کنار زحمات ارزنده

تر باید نگاه جامع به مخزن  آید، هرچه سریع سرعت دادن به استخراج گاز این مخزن گازي به عمل می
نفع به تناسب این ابعاد و  هاي ذیربط و ذي سامان یابد تا ابعاد آن به خوبی شناخته شود و حرکت همه بخش

  . در چارچوب یک برنامۀ جامع تنظیم شود و تمام زنجیرة ارزش توسعۀ این مخزن مورد توجه قرار  گیرد

  

  صنعت نفت محور توسعه ملی
صنعت نفت ایران متاسفانه از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت ملی و بخش خدمات کشور گسترش 

ید از انگلیس، در دولت مرحوم دکتر مصدق، اداره کردن  در دورة ملی شدن نفت و پس از خلع. نیافته است

ها به یک مسأله حیثیتی و  صنعت نفت و مهمترین نماد آن، یعنی پاالیشگاه آبادان، بدون حضور خارجی
ها  ا و شرکته هاي داخلی از همه دانشگاه به این ترتیب همه توانایی. درعین حال نمادینِ ملی تبدیل شد

اندازة امروز پیچیده نبود و  روز سطح فناوري به آن. کارگرفته شد که مشعل پاالیشگاه را برافراشته نگهدارند به
یافت با نزدیک به  فاصلۀ فنی ما با جهان صنعتی نیز به اندازة امروز نبود و شاید اگر همان مسیر ادامه می

پیوست و سرنوشت اقتصاد و   گرفت، به تحقق می باید شکل می چهل سال وقفه، آن چیزي که در واقع از ابتدا
کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق، . خورد ها در کشور به گونۀ دیگري رقم می صنعت و حتی علوم و دانشگاه

گیري کنسرسیوم، باز هم آب به همان آسیاب قبلی بازگشت و  کودتا علیه چنین روندي نیز بود و با شکل
  . اي کاالها و خدمات خارجی تقاضا ایجاد کردصنعت نفت ما بر

هاي کشور و  اگر جهت گیري همه بخش. به این معنا نفت باید دوباره ملی شودپس 

نظام آموزشی کشور قبل از هرچیز در مسیر تامین نیازهاي صنعت نفت قرار گیرد، 

ز هاي مختلف کشور و نی هاي صنعت نفت هزاران تقاضا را براي بخش گذاري سرمایه
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التحصیالن دانشگاهی و نیروي کار، ایجاد خواهد کرد و به اینصورت مردم جنبه مثبت  فارغ

تحقق این هدف مشارکت همگانی و . و مولد نفت را در همه شئون زندگی خود حس خواهند کرد

لت همه باید از تبدیل این مزیت نسبی به مزیتی رقابتی در سطح جهانی همکاري کنند و دو. طلبد ملی را می

ملت ایران این شایستگی را دارد که با . از این همکاري عمومی در این زمینه حمایت خواهد کرد

تجربه اندوزي در تأمین و توسعه و اداره تمام عیار صنعت نفت خود در توسعه صنعت 

و در اینصورت نفت بر خالف آنچه که  جهانی نفت و سایرمناطق جهان ایفاي نقش کند

ه است نه از طریق رانت افزایش دهنده مصرف بلکه از طریق ایجاد تاکنون اتفاق افتاد

هاي تاسیس بنگاه و تحریک تولید، در زندگی مردم اثر خواهد کرد و به  اشتغال و فرصت

یاري خدا روزي خواهد رسید که صادرات دانش، کاال و خدمات مربوط به صنایع نفت 

  . خام خواهد شد جایگزین صادرات نفت

ماتی که از یک بازار بزرگ و تضمین شده داخلی و در عین حال از یک تولیدات و خد

بازار گسترده جهانی برخوردارند، بیشترین مزیت را براي توسعه دارند و تولیدات و 

  .مند اند خدمات مورد نیاز صنایع نفت از این امتیاز بهره

  

  ورود به تمام زنجیره ارزش صنعت نفت 
جنوبی تنها بخشی از آن است، استفاده از تجربۀ صنعت نفت  ت که پارسابعاد، اندازه و وسعت صنعت نف

تواند بستري مناسب  چنین نگاهی می. کند هاي اول عمر آن و نگاهی ویژه را از سوي دولت طلب می در دهه
گونه که ذکر شد هنوز  صنعت نفت گرچه همان. زدگی، فراهم آورد دور از شتاب براي یک برنامه جامع و به

سته است به میزان قابل انتظار به موتور توسعۀ ملی تبدیل شود و آثار انتشار خود را بر پهنۀ کشور نتوان

  .بگستراند، اما در بسیاري از موارد پیشتاز انتشار نظم و استانداردها در کل کشور بوده است
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ید اقدامات زیر انجام با استفاده از آنچه گفته شد براي وارد شدن کشور به تمام زنجیره ارزش نفت و گاز با
  :شود

  تدوین برنامه جامع و بلند مدت توسعۀ ذخایر نفت و گاز کشور و صنعت نفت -1

ها حول صنعت نفت و  اي وجود نداشته باشد امکان هماهنگ کردن سایر بخش تا زمانی که چنین برنامه 
نفتی و گازي، بر اساس یک هاي  زیرا وقتی پروژه. ها در زنجیره ارزش این صنعت وجود ندارد وارد کردن آن

شوند که  شوند و آنقدر عجوالنه اجرا می اند، بلکه بر مبناي آزمون و خطا، تعریف می نقشه راه مدون اجرا نشده
ها از پیش  ها و پروژه ها و طرح اما اگر برنامه. سپارند هدف گسترش زنجیره در داخل کشور را به فراموشی می

توانند به موقع براي تامین نیازهاي این صنعت برنامه ریزي  ها می انشگاهها و نیز د مشخص باشند سایر بخش
 .نمایند

  تعیین زنجیره ارزش و ریز کردن نیازها -2

الیت  هاي  پس از مشخص شدن برنامه توسعه صنعت نفت الزم است تمام زنجیره ارزش آن در همه فع
ت شناسایی شود و برنامۀ به ریز خدمات و صنعتی، خدماتی، حمل و نقل، تجاري و تأمین نیروي انسانی به دق

هاي ذیربط کشور از صنایع  هاي صنعت نفت شکسته شود و به همۀ بخش اقالم مورد نیاز براي تحقق برنامه
هاو مراکز مالی ابالغ گردد تا برنامه و نیازهاي خود براي  ها و نیز بانک و حمل و نقل، پیمانکاري، دانشگاه

 . نفت را ارائه دهند پاسخگویی به نیازهاي صنعت

ناپذیر باشد، لکن در قراردادهاي خارجی باید انتقال  براي تأمین نیازهاي فوري شاید خرید از خارج اجتناب
نهایی به داخل و یا حتی در بعضی موارد خرید دارایی یا سهام سازندگان خارجی براي سهیم شدن در زنجیرة 

  . ارزش و تاثیرگذاري بر آن، صورت گیرد

 هاي داخلی با زنجیره ارزش و نیازهاي صنعت نفت ق تواناییتطبی -3

 2هاي داخلی در تطبیق با نیازهاي نفت و تحقق بند  ستادي در دولت نسبت به شناسایی توانایی  باید
 .هاي بخش خصوصی در این جهت حمایت و پشتیبانی کند فوق نظارت داشته باشد و از گسترش توانایی 

 کنندگان داخلی و خارجی خدمات و تجهیزات ها میان عرضه  رفع تبعیض -4
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هاي فراوانی میان سازندگان یا پیمانکاران داخلی در قیاس با سازندگان  در حال حاضر به هر دلیلی تبعیض
گیري استانداردها، تسهیالت در  شوند از نظر سخت و پیمانکاران خارجی که در کشور به کار گرفته می

ها  این تبعیض. رد که عمال مانع بکارگیري و رشد توان داخلی گردیده استها و موارد دیگر وجود دا پرداخت
باید به صورت کارشناسانه شناسایی و به تدریج مرتفع گردند و دولت حامی بخش خصوصی و همه کسانی 

 .که در این زنجیره وارد شوند خواهد بود

  صدور کاال وخدمات در بخش نفت -5

در شمال و جنوب ایران بازار خوبی براي خدمات، تجهیزات . ه استایران در یک منطقه نفتی واقع گردید

همچنین در خارج از منطقه نیز بسیاري از کشورهایی که . صنایع نفت و نیز تجارت محصوالت آن وجود دارد
بنابراین در یک برنامه جامع باید عالوه بر . روابط خوبی با ایران دارند نیازمند این کاالها و خدمات هستند

 . زار وسیع داخلی که همان بخش نفت است بازارهاي خارجی را نیز هدف گرفتبا

 ها ثبات و تداوم در سیاست -6

اي با ابتکاراتی که در صنعت  بعنوان مثال در دوره. ها و تداوم آنها الزمۀ موفقیت است ثبات در سیاست 
هاي خارجی توفیقاتی در  تهاي پیمانکاري داخلی نفت، تحت حمایت شرک نفت بکار گرفته شد، بعضی شرکت

نفت پیدا کرده بودند و استعداد صدور  طراحی و ساخت و نصب واحدهاي پاالیشگاهی و پائین دستی صنعت

در دوره بعدي هیچ توجهی به این استعداد ارزشمند نشد و با یک تغییر . خدمات در این بخش را داشتند
 .ها از بین رفت وانایی گیري از پایین دستی به باالدستی، بخش اعظم آن ت جهت



76 
 

 برنامه بهبود محیط کسب و کار و ارتقاي جایگاه بخش خصوصی

  

  12/4/85نامه مقام معظم رهبري به رئیس جمهور در تاریخ  §

را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت،  44ولیت کامل اجراي اصل ئمقرر نمایید ستادي قوي مس       
رسانی  اطالع. هاي ملی فراهم نماید ي نیروها و سرمایه رگیري همهزمینه رونق و تحرك اقتصادي را با به کا

گذاري و بهبود  هاي خاص، تشویق عموم به سرمایه خواري گروه جانبه و فراگیر جهت دوري از ویژه همه
 .کید استأفضاي کسب و کار کشور مورد ت

  

  مقدمه
توان با استدالل نشان دادکه  یم. یکی از مهمترین مشکالت امروز کشور عزیز مان ایران،  فقر است

بخش قابل توجهی از این فقر ناشی از بیکاري است و بدون اندیشیدن تدبیري براي تخفیف بیکاري، کاهش 
هاي است که امروزه بسیاري از  بر اساس چنین اندیش. یافتن جمعیت زیر خط فقر عمالً ناممکن است

  .هاي شغلی هستند هایی براي ایجاد فرصت حل یافتن راههاي داخلی به دنبال  المللی و سازمان نهادهاي بین
گیري است که فرصت شغلی جدید تنها در صورتی حاصل  تقریباً در این باره اجماع نظري در حال شکل

  :شود که می
  . هاي موجود فراهم شود هاي الزم براي گسترش و رونق بنگاه زمینه. 1

  . هاي قانونی درآید ر چتر قانون و حمایتهاي گوناگون، زی بخش غیررسمی اقتصاد از راه.2
  .هاي جدید به ویژه توسط جوانان و صا حبان فکر و اندیشه تأسیس شود بنگاه. 3

توان زمینه ورود بازیگران جدید به بازي رقابت را  به این ترتیب، سؤال کلیدي این است که چگونه می
  المللی تقویت کرد؟ هاي ملی و بین صههاي موجود را براي رقابت در عر فراهم نمود و بنیه بنگاه
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هاي اقتصادي، افزایش سهم بخش خصوصی از  تواند زمینۀ توسعه فعالیت یکی از رویکردهایی که می
را  44هاي کلی اصل  هاي ملی و به طور خالصه،  اجرایی شدن سیاست  پذیر شدن شرکت اقتصاد، رقابت

هاي نظري   ین رویکرد نه تنها به لحاظ نظري بر بنیانا. فراهم آورد، راهبرد بهبود محیط کسب و کار است
محکمی استوار و از پشتیبانی آراء اقتصاددانان بزرگ برخوردار است بلکه در آزمون تجربی نیز موفقیت خود را 

  .به اثبات رسانده است
هاي دولتی   در حالی که کشورهاي بلوك شرق و روسیه از طریق اتخاذ سیاست واگذاري سریع شرکت

محور برسند و از منافع آن برخوردار شوند،  -روزه به یک اقتصاد بازار و مردم 500قصد داشتند در یک سفر 

سال سهم بخش خصوصی از  20کشور چین  توانست با اتخاذ راهبرد بهبود محیط کسب و کار طی مدت 
هاي  هاي شغلی جدید و فزایند میلیون فقیر را از دام فقر برهاند، فرصت 500اقتصاد را به هفتاد درصد برساند، 

ایجاد کند و بازارهاي جهانی را نه تنها در ایران و ترکیه که در اروپاي غربی و آمریکاي شمالی فتح کند و 
  . خضوع همگان را در مقابل خود برانگیزد

در مقابل، حاصل کارحامیان شوك درمانی اقتصادي در روسیه چیزي نبود جز کاهش تولید ناخالص 
درصدي و گسترش تعداد ثروتمندانی که  500برابر، تجربه تورم  5درصد و افزایش تعداد فقرا تا  50ا داخلی ت

  .در فرآیند خصوصی سازي غیر شفاف به ثروتمندترین مردان دنیا تبدیل شدند

  راهبردهاي  بهبود محیط کسب و کار
است، سودآور بودن این هاي که در هر طرح تجاري و براي هر صاحب کسب و کاري مطرح  اولین مسأل

هاي هر فعالیتی تابع دو دسته عوامل  هزینه. هاي آن است طرح و افزون بودن منافع کسب و کار از هزینه

  :است
هایی که به دلیل ناکارآمدي محیط فعالیت اقتصادي  هایی که به لحاظ فنی ضروري است و هزینه هزینه

اي باالست که صاحبان کسب و  ها به اندازه ل هزینهگاهی این قبی. شود بر صاحبان کسب و کار تحمیل می

ها  حال مسأله این است که ماهیت این هزینه. هاي اقتصادي پیدا نمی کنند کار رغبتی به استفاده از فرصت
  .هاي ناشی از محیط فعالیت اقتصادي را کاهش داد توان هزینه چیست و چگونه می
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هـاي   هادي چون بانک جهانی که از حامیان اصـلی سیاسـت  با توجه به اهمیت تعیین کنندة مسایل فوق، ن
هاي ناشی از محیط نامسـاعد   ، در چرخشی آشکار در صدد شناسایی هزینه 2000تعدیل اقتصادي بود، از سال 

با توجه بـه همـین رویکـرد ،    . ها است هایی براي کاهش این هزینه کارآفرینی برآمده و به دنبال یافتن راه حل
  هاي زیر پرداخته است رح پرسشبانک جهانی به ط

هـایی در   اندازي فعالیت اقتصادي و ادامۀ آن با چه نهادها و سازمان صاحب کسب و کار براي راه -1
  ارتباط است؟ 

  هایی در بر دارد؟ گرفتن خدمات از این نهادها چه هزینه -2
 ها را کاهش داد؟ توان این هزینه چگونه می  -3

ع خـدمات را شناسـایی کـرده کـه بـراي تحقـق هـر فعالیـت         بانک جهانی ده نو» کسب و کار«محققان 
  : کننده است اقتصادي تعیین

ها، اجراي قراردادهـا و حـل و    خدمات مربوط به آغاز کسب و کار، دریافت جواز فعالیت، تأمین اعتبار پروژه
نقـل و  فصل اختالفات، استخدام و اخراج کارکنان، مالیات ستانی، مراحل گمرکی و تجارت خـارجی، حمـل و   

  .فرآیند ورشکستگی
دریافت هر یک از این خدمات که براي تولید ضروري است مستلزم طی نمودن چند مرحلـه، صـرف چنـد    

هـاي ایـن خـدمات بیشـتر باشـد،       روز کاري و هزینه کردن چه مبالغی است؟ هرچـه مراحـل، زمـان و هزینـه    
ن راهبـرد بهبـود محـیط کسـب و کـار      لذا حامیـا . هاي انجام تحقق کسب و کار بیشتر است و بالعکس هزینه

هاي تأمین خدمات عمومی معرفی کنند و کشورها را به اجرایـی   تالش دارند تا راهکارهایی براي کاهش هزینه
ها براي همـه کشـورها از یـک راه مشـخص میسـر       البته کاهش این هزینه. کردن این راهکارها ترغیب نمایند

  .ی متناسب اتخاذ شودحلهای نمی شود و باید براي هر کشوري راه
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هایی کـه فعـاالن اقتصـادي بـه دلیـل ناکارآمـدي محـیط اداري و مقـررات متحمـل           هایی از هزینه نمونه
  :شوند به این شرح است می

  سهولت اخذ مجوز. 1جدول 

 OECD منطقه ایران شاخص
 14 4/19 19 )تعداد(مراحل 
 3/153 4/210 670 )روز(زمان 

 2/62 7/445 4/653 )نهدرصدي از درآمد سرا(هزینه 
  

  )2008( سهولت استفاده از نیروي کار . 2جدول 

 OECD منطقه ایران شاخص

 2/25 8/25 11 شاخص سختی استخدام

 2/39 4/42 60 ناپذیري ساعات کار شاخص انعطاف

 9/27 2/31 50 شاخص سختی اخراج

 8/30 1/33 40 ناپذیري اشتغال شاخص انعطاف

 7/20 8/14 23 )از حقوق درصدي(هزینه استخدام 

 7/25 6/55 91 )سالی چند هفته(هزینه اخراج 

  

  امور مربوط به اجراي قراردادها. 3جدول 

 OECD منطقه ایران شاخص
 3/31 5/43 39 )تعداد(مراحل 
 3/443 699 520 )روز(زمان 

 17 24 17 )درصدي از طلب(هزینه 
هایی را متحمل شود تا بتواند به حیات  اید چه هزینهدر جداول باال روشن است که یک فعال اقتصادي ب

روشن است که اگر بین دو فعال اقتصادي یک اختالف ) 3(براي مثال در جدول . اقتصادي خود ادامه دهد
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روز زمان صرف کنند و به اندازة  520پیش آید که بخواهند از مجاري رسمی آن را حل و فصل نمایند باید 
  .ر سر آن اختالف دارند، هزینه کننددرصد ارزش چیزي که ب 17

براي مثال . گیرد شود و موارد زیادي را در بر می البته موانع کسب و کار محدود به ده حوزة فوق نمی
هاي اقتصادي و به ویژه رشد  مطالعات مختلف نشان داده است که در شرایط کنونی محیط براي رشد فعالیت

  :برند ر از مشکالتی همچون موارد زیر رنج میفعاالن کسب و کا. بخش خصوصی مهیا نیست

  محیط پر تنش سیاسی در عرصه داخلی و خارجی •

 المللی هاي یکجانبه و چند جانبه مالی و اقتصادي بین تحریم •

 )هاي پولی، مالی و تجاري شامل بی ثباتی سیاست(عدم ثبات در اقتصاد کالن  •

  صیهاي خود در قبال بخش خصو پایبند نبودن دولت به وعده •

  هاي  همپوشان و متعارض نامه ها و آیین وجود قوانین، بخشنامه •

 سازد ریزي را غیر ممکن می هاي خلق الساعه و غیرکارشناسی که برنامه گیري تصمیم •

  ها   بازارهاي مالی توسعه نیافته و دشواري تأمین مالی طرح •

هاي تولید  درصد هزینه 30تا  20تواند به میزان  هاي محیطی می دهد که هزینه مطالعات تجربی نشان می
از همین روي، بزرگترین خدمت دولت به صاحبان کسب و کار و در واقع آحاد ملت ایران، . را افزایش دهد

 .هاي محیطی از طریق تحول اساسی در محیط کسب و کار است کاهش هزینه

توسعه دست به گریبان باید توجه داشت که کشور ما در این زمینه با معضالت تاریخی کشورهاي در حال 
هزار بنگاه اقتصادي  30المللی، موانع کسب و کار بر اساس نظر خواهی از  در یکی از مطالعات بین. است
  .منعکس شده است) 4(بندي شده و نتایج آن به شرح زیر در جدول  رتبه
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  کشورهاي در حال توسعه هزار بنگاه در 30موانع کسب و کار در . 4جدول 

 نوع مانع
هایی که آن  بنگاهدرصد 

 اند را مهم دانسته
 نوع مانع

هایی  درصد بنگاه
که آن را مهم 

 اند دانسته
عدم اطمینان نسبت به 

 ها سیاست
 62 مقررات مالیاتی 82

 61 مهارت نیروي انسانی 79 ثباتی اقتصاد کالن بی
 61 نظام حقوقی و قضایی 75 نرخ مالیات

 57 برق 72 فساد
هزینه و سهولت 

 به منابع مالی دسترسی
 56 مقررات نیروي کار 70

گستردگی جرایم 
 اجتماعی

63   

  
  برنامۀ بهبود محیط کسب و کار

مند شدن از یک  هاي شغلی بیشتر و بهتر و بهره مطابق آنچه گفته شد، براي رهایی از فقر، ایجاد فرصت
بهبود «لذا، برنامۀ . ایران را کاهش دادهاي فعالیت در اقتصاد  تر باید تالش نمود هزینه اقتصاد کارآتر و مردمی

ها و منشأ به وجود  هایی باشد که بتواند ابعاد مختلف این هزینه باید حاوي اجزا و مؤلفه» محیط کسب و کار
  :  هاي به قرار زیر است اجزاي چنین برنام. بندي و مرتفع نماید آمدن آنها را شناسایی، دسته

  
  نونیقا -کارآیی سنجی نظام اداري) الف

  براي تأمین بهینۀ خدمات  مربوط به کسب و کار باید
آن براي فعاالن بخش ) ریالی و زمانی(اطالعات راجع به کیفیت خدمات دولتی و هزینه  -1

ها براي  الزم به ذکر است که رصد بلند مدت این داده. خصوصی در اسرع وقت گردآوري شود
  .سنجش مستمرعملکرد دولت در طول زمان ضروري است

  .تدابیري را اتخاذ کرد که موجب رفع کندي جریان ارائۀ خدمات فوق می گردند  -2
  هاي خدمت رسان بندي نهادها و سازمان رتبه) ب

هاي مشابه را در  توان نهادها و سازمان با تکیه بر اطالعات حاصل از سنجش محیط کسب و کار می
از این طریق ضمن امکان پذیرساختن هاي رتبه بندي نمود و  سطح کشور بر حسب کارآیی کیفی و هزین
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هاي دولتی در جهت  هاي را میان سازمان ارزیابی منصفانه عملکرد مسئوالن در طول زمان، رقابت سازند
  .  کوشش براي بهبود خدمات محیط کسب و کار برانگیخت

  مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم سازي) ج
ورهاي بهبود محیط کسب و کار است که به طور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یکی از مهمترین مح

گذاري کاهش یابد و با همراه نمودن فعاالن  گیري و سیاست شود ضریب خطا در تصمیم مشخص باعث می
از جمله محورهاي مشارکت بخش . ها تقلیل پیدا کند هاي اجراي طرح ها، هزینه گیري اقتصادي در تصمیم

  :دتوان به موارد ذیل اشاره کر خصوصی می
   ها پیش از صدور آنها نامه ها و آیین ارزیابی اثر تصویب بخشنامهمشارکت در  .1

شوند که با منطق  هایی روبرو می نامه ها و آیین صاحبان کسب و کار در مواردي با صدور قوانین، بخشنامه
شبه، در این موارد تصمیمات یک . کند فعالیت آنها ناسازگار است و کسب و کار آنها را مختل می

  .سازد ریزي را براي فعاالن اقتصادي دشوار می گیري و برنامه تصمیم
 Regulation Impact(براي حل  چنین مشکلی در کشورهاي توسعه یافته از طریق 

Assessment( طراحی و تأسیس . مقررات پیش از تصویب و نهایی شدن آنها مورد ارزیابی قرار می گیرند
یم سازي، یکی از مهمترین لوازم راهبرد بهبود محیط کسب و کار کشور چنین نهاد واسطی در نظام تصم

  .است
  گیران هاي براي انتقال مستمر مشکالت به تصمیم رسان - ایجاد فضاي علمی. 2

در خصوص ارتباط میان تصمیم گیرندگان  و فعاالن اقتصادي در حال حاضر دو مشکل عمده وجود دارد 
  :استکه مانع از اثر بخشی این ارتباط 

هاي مشخصی که منافع  حل شود و با راه بندي نمی مشکالت صاحبان کسب و کار دسته) الف
تلقی تصمیم گیران از برقراري ارتباط با بخش خصوصی، شنیدن . اجتماعی را تأمین کند همراه نیست

آنچه . کند هاي دست اندرکاران این بخش است که هر از چند گاهی سر باز می گاه و بیگاه  درد و دل
بندي مشکالت بر اساس  منطقی علمی و راه  بدان نیاز داریم، برقراري ارتباطی سازنده، همراه با طبقه

هایی است که دست کم تا حدودي مشخص شده باشند، ازتباطی که نه تنها منافع صاحبان کسب و  حل
  .کار را تأمین کند بلکه منافع سایر بخشهاي اقتصاد را نیز برآورده سازد

شوند و یا در قالب  هاي محرمانه و نیمه محرمانه مطرح می کالت معموالً در قالب نامهمش) ب
هاي اجتماعی و  ها ظاهر می گردند، اما هیچگاه تبدیل به مسأل هاي موردي در رسانه مقاالت و مصاحبه

  شوند و از این روي، مهمترین مسایل کشور مجال طرح و بررسی پیدا نمی هاي عمومی نمی مطالب
  .کنند
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لذا الزم است نهاد واسطی ایجاد شود که محتواي کارشناسی شده مشکالت را مهیا کند و در 
  .هاي عمومی تبدیل نماید ها آن را  به مطالب اي تنگاتنگ با رسانه رابطه

  تهیه برنامه بهبود محیط کسب و کار توسط بخش خصوصی) د
توانند در بهبود  یگران اصلی اقتصاد هستند و میخود از باز) ها و اصناف ها، انجمن اتحادیه(ها  تشکل 

آنها باید مشکالت خود را دسته بندي نموده و براي بهبود محیط . محیط کسب و کار نقشی اصلی را ایفا کنند
البته در این میان، . هاي مشخص داشته باشند و از دولت خواهان اجراي برنامه بهبود شوند کسب و کار برنامه
  . در بخش دولتی و استقبال از بخش خصوصی شرطی الزم استداشتن گوش شنوا 

  هاي صنفی مانند اتاق صنایع، معادن و بازرگانی از دولت  استقالل تشکل) هـ
اگر بخواهیم بخش خصوصی نقشی مؤثر در بهبود محیط کسب و کار و ایجاد فضاي مساعد کارآفرینی 

هاي صنفی نماینده و بلندگوي  گر تا زمانی که تشکلبه عبارت دی. بازي نماید باید استقالل آن تأمین شود
گر عمل نمایند و موضعی قاطع در مقابل  توانند به رسالت خود به عنوان یک اصالح اعضاي خود نباشند نمی

ها آنها را سیاسی نموده و از  حضور دولت در این تشکل. اشتباهات دولت و مجلس و نظام قضایی اتخاذ نمایند
  .ها در جهت استقالل آنها اصالح گردد لذا الزم است اساسنامه این تشکل. سازد دور میکارکرد اصلی خود 

  رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی) و
هاي خصوصی و تعاونی  مبنا که شامل بخش -محور به یک اقتصاد مردم -در گذار از یک اقتصاد دولت

در فرآیند این . شود رقیب بخش دولتی  می است به طور طبیعی بخش خصوصی در موارد زیادي تبدیل به
اما گاهی مشاهده . شود یابد بلکه رقیب دولتی هم کارآمدتر می رقابت،  نه تنها عملکرد کل صنعت ارتقا می

  نظیر بانک مرکزي، سازمان(کنند  ها و نهادهایی که نقش تنظیم کننده بازار را ایفا می شود که سازمان می
  بنادر و کشتیرانی، سازمان  حمایت از حقوق  مصرف کننده، مؤسسه استاندارد، سازمان  تنظیم مقررات، سازمان

دارند و  هاي دولتی را نگه می آیند و در عمل جانب شرکت به تسخیر رقباي دولتی در می) هواپیمایی کشوري
  .کنند رقیب خصوصی را از میدان به در می

ها و نهادهاي  الت بخش خصوصی سازمانهمچنین در مواردي که متقاضی اصلی خدمات و محصو
تواند بخش  یابد و این می دولتی هستند احتمال تبعیض و جانبداري به نفع رقباي دولتی و عمومی افزایش می

  .خصوصی را تا مرز اضمحالل پیش ببرد
محور تقویت نهادهاي تنظیم مقررات مستقل و  -یکی از رموز موفقیت گذار سالم به اقتصاد بازار

  . هایی اقدام نماید نبدارانه است و باید دولت در اولین فرصت نسبت به رفع چنین تبعیضغیرجا
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  وفاداري دولت به تعهدات خود) ز
وفاداري دولت به تعهداتش پیمان سنگینی است که قانون اساسی ما  با سوگند رئیس جمهور بر گردن 

به عموم مردم دربارة تعهدات دولت و  طراحی ساز و کارهایی شفاف جهت اطالع رسانی.  دولت نهاده است
  .هاي ضروري  است و باید در دستور کار دولت قرار بگیرد پاسخگو بودن دولت در خصوص آنها از اولویت

  هاي عمرانی دولت هاي دولت و به ویژه بودجه انضباط مالی در بودجه) ح
ظمی موجب عدم ایفاي تعهدات این بی ن. سازد بی نظمی مالی، رفتار دولت را غیر قابل پیش بینی می

به . یابد درصد بودجه عمرانی تخصیص می 75هر ساله به طور  متوسط . دولت به بخش خصوصی می شود
هاي ساالنه  تنظیم دقیق بودجه. تواند مطالبات بخش خصوصی را به موقع ادا نماید همین دلیل دولت نمی

، آنچه مورد مطالبه بخش خصوصی و  به طور کلی. تواند در کاستن دامنۀ این مشکل بسیار مؤثر باشد می
اي از اصول  لذا پایبندي به مجموعه. بینی رفتارها و تصمیمات دولت است فعاالن اقتصادي است قابلیت پیش

  .هاي تجاري جهت تثبیت محیط اقتصاد کالن الزم است در مورد بودجه، انتشار پول، تنظیم نرخ ارز و تعرفه
   هاي بزرگ و کوچک  حمایت از پیوند شرکت) ط

براي دستیابی به توسعه نیازمند . هاي کوچک و بزرگ باید حمایت کرد  هاي مولد شرکت از همه فعالیت
. هاي کوچک و بزرگ از چند جهت حایز اهمیت است توجه به پیوند شرکت. کننده هستیم مردمی مولد و تولید

اي به  هاي بزرگ را با هزینه رد نیاز شرکتاي مو توانند خدمات و کاالهاي واسطه هاي کوچک می  شرکت
هاي بزرگ را افزایش  به این ترتیب نه تنها رقابت پذیري شرکت. مراتب کمتر از خود آنها تأمین نمایند

کنند که در غیر این صورت  اي را ایجاد می هاي شغلی دهند بلکه براي مردم و باالخص جوانان  فرصت می
هاي بزرگ مانند   هاي شرکت توانند از مزیت هاي کوچک می ات شرکتدر مقابل این خدم. شد میسر نمی

مند شوند و ضمن حفظ کیفیت از بازار حذف  هاي بزرگ دیگر بهره تحقیق و توسعه و توان رقابت با شرکت
  .نشوند

شود که در بسیاري از موارد روابط نابرابري بین  با وجود منافع سرشار این همکاري متقابل مشاهده می
هاي  هاي بزرگ به متقاضی انحصاري محصوالت شرکت برقرار است و باالخص زمانی که شرکت آنها

هاي تخصصی یا  لذا وجود نظارت و دادگاه. شود شوند عمالً قدرت چانه زنی از آنها سلب می کوچک تبدیل می
تدوین لوایح در مند شدن از منافع این پیوند ضرورت دارد و باید دولت با  شوراهاي حل اختالف براي بهره

  .جهت فراهم نمودن زمینۀ تأسیس نهادهاي الزم تالش کند
  استفاده از دولت الکترونیک براي روان سازي نظام اداري) ي

ها، ترخیص کاال از گمرك، اخذ مفاصا حساب از سازمان  هزینه انجام امور اداري از قبیل اخذ وام از بانک 
هاي مختلف و نظایر آن بسیار سنگین و  براي تأسیس فعالیتتأمین اجتماعی، اخذ مجوز از نظام اداري 
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به طور . ها دارند هاي اداري سهم قابل توجهی را در هزینه بنگاه دهد هزینه مطالعات نشان می. بر است زمان
دولت . درصد مبلغ وام است 5بیش از ) میلیون تومان و کمتر 5(هاي کوچک  مثال هزینه اداري براي اخذ وام

  . با اجراي دولت الکترونیک حداقل بخش مهمی از موانع نظام اداري را برطرف سازد تواند می
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 ریزي و مدیریت مخارج بخش عمومی برنامه اصالح نظام بودجه

  

هرگونـه  . اي در اقتصـاد کشـور دارد   کننـده  ها بودجه تأثیر بسـیار مهـم و تعیـین    در تمامی دولت
  . شود ه انحراف منابع در کل اقتصاد منجر مینظمی و اتالف منابع در بخش عمومی ب بی

در سـازمان برنامـه و بودجـه وقـت      60ریزي ایران از اواسط دهـه     بسیاري از عیوب نظام بودجه
ریـزي تشـکیل گردیـد کـه      اي ویژه براي اصـالح نظـام بودجـه    مورد بحث قرار گرفت و کمیته

اي در  هاي اخیر نیز مطالعـات گسـترده   در سال. متأسفانه نتایج آن مورد بهره برداري قرار نگرفت
هـاي مجلـس صـورت گرفتـه و پیشـنهادات       ریزي و  مرکـز پـژوهش   سازمان مدیریت و برنامه

بـا  . ریزي و بهبود مدیریت هزینه عمومی تدوین شده اسـت  مشخصی براي  اصالح نظام بودجه
لکـه بـر معایـب آن    هـا بهبـود نیافتـه ب    ریزي در این سال وجود این، نه تنها وضعیت نظام بودجه

اي فنی،  ریزي پدیده علت ناکامی در این امر این است که  اصالح نظام بودجه. افزوده شده است
اصـالح نظـام   . اداري، سیاسی و اقتصادي و داراي ابعاد مختلف  و بسیار پیچیده و سخت اسـت 

د مالی ریزي معادل همان اصالح نظام مدیریت بخش عمومی کشور است، زیرا بودجه سن بودجه
سـازد و اصـالح نظـام     و عملیاتی است که رفتـار دولـت و شـیوه مـدیریت آن را مـنعکس مـی      

  . ریزي به معناي اصالح مدیریت بخش عمومی است بودجه

  :دهد هاي آن را نشان می ریزي و دشواري هاي زیر ضرورت اصالح نظام بودجه نمونه

  هاي دولتی  شرکت) هاي عمرانی طرح(اي  بودجه سرمایه -1

. شـود  در بخش نفت، حجم عظیمی از گازهاي مشترك توسط کشورهاي همسایه استخراج مـی 
میلیارد یـورو در   13هاي عسلویه حداقل  دهد زیان حاصل از عدم اجراي طرح برآوردها نشان می

میلیون متـر مکعـب در کشـور، گازهـاي همـراه و میعانـات        44عالوه بر این، روزانه . سال است
میلیون دالر ثروت در روز و تخریب شـدید   5شود که به معناي از دست رفتن  گازي سوزانده می
درصـد نفـت کـوره بـیش از حـد       20هاي کشور روزانه حـدود   در پاالیشگاه. محیط زیست است

با توجه به مصرف روزانه یک میلیون و هفت صد هزار بشکه نفـت  . شود نصاب جهانی تولید می
یزان از تولید نفت کـوره بـه معنـاي از دسـت رفـتن ثروتـی       هاي کشور، این م خام در پاالیشگاه

اي وجـود   در بخش نیرو نیز اتالف منابع گسـترده . هزار بشکه نفت خام در روز است 300معادل 
درصـد بیشـتر و رانـدمان     16دهد اتالف برق در شبکه انتقال و توزیـع   ها نشان می بررسی. دارد
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در شبکه آب شهري نیـز  . ستانداردهاي جهانی استدرصد کمتر از ا 15هاي برق حداقل  نیروگاه
  .رود درصد آب به هدر می 40تا  30

با ایـن  . سازد بدون اغراق جلوگیري از اتالف این ثروت عظیم زندگی مردم ایران را دگرگون می 
آیـد و راهکـاري بـراي حـل آن اندیشـیده       حال، از این اتالف عظیم منابع سخنی به میان نمـی 

  .شود نمی

هاي دولتی از عوامل بسیار مهـم اتـالف منـابع در     ریزي شرکت بندي در نظام بودجه لویتعدم او
شـود امـا    هـاي دولتـی مـی    گذاري در شـرکت  هر ساله مبالغ هنگفتی صرف سرمایه. کشور است

هاي دولتی موجـب تخصـیص    بندي و اجراي بودجۀ شرکت فقدان سازوکار مناسب براي اولویت
هـاي   اي شـرکت  بنـدي و اجـراي بودجـه سـرمایه     نهادي بر اولویت هیچ. شود نادرست منابع می
هـاي   هاي دولتی و وزیر مربوط رأساً به تخصیص منابع در طرح کند و شرکت دولتی نظارت نمی

  .نمایند اي مبادرت می سرمایه

هـا ایـن مشـکل را بهتـر نمایـان       هاي عمرانـی وزارتخانـه   مقایسه وضعیت مذکور با بودجه طرح
چند بـه دلیـل فشـارهاي سیاسـی و اعمـال نفـوذ مـدیریت ارشـد و ضـعف نظـام           هر . کند می

گیرد، اما به هر حـال دسـتگاه    هاي عمرانی صورت نمی بندي مناسبی در طرح کارشناسی، اولویت
دهد و بـه نحـوي آنهـا را توجیـه      هاي خود را به مجلس و سازمان مدیریت ارائه می اجرایی طرح

اي سـاخته   که نیروگاه تـازه  این. هاي دولتی فاقد سازوکار است تگذاري شرک اما سرمایه. کند می
اي اسـت   سازي انرژي از اتالف منابع جلوگیري شود، مسـئله  هاي بهینه شود یا با استفاده از روش

و چـون در سـاخت نیروگـاه جدیـد     !! شـود  هاي تابعه آن مربوط مـی  که به وزارت نیرو و شرکت
هـا و شـبکه انتقـال و     ، مسئله اتالف منـابع در نیروگـاه  حالوتی است که در صرفه جویی نیست

اتالف منابع در ایران منحصر به چراغ اضـافی  (اي عمومی تبدیل نمی شود  توزیع اصالً به مسئله
هـا و   در مورد مخازن مشترك و جلوگیري از اتالف منابع در پاالیشگاه!!!!). هاست یا شیر آب خانه

  . ز کم و بیش با این مسئله روبرو هستیمهمچنین گازها و میعانات همراه نی

در سـال  . بندي تنها مشکل موجود نیسـت، امـا تـأثیر مسـتقیم و مـؤثر دارد      هر چند عدم اولویت
اي  هـزار میلیـارد تومـان و بودجـه سـرمایه      26هـا حـدود    کل اعتبار عمرانـی وزارتخانـه   1388
این بودجـه هنگفـت   . است) دالر میلیارد 60بیش از (هزار میلیارد تومان  615هاي دولتی  شرکت

تـدوین یـک قـانون بـراي چگـونگی      . شـود  بندي و نظارت نمی توسط هیچ نهاد بیرونی، اولویت
هاي دولتـی و همچنـین ایجـاد بانـک      هاي بزرگ شرکت برداري از طرح شروع و ساخت و بهره

ام اطالعـاتی در مــورد آنهـا اقــدامی ضـروري بــراي جلـوگیري از اتــالف منـابع و اصــالح نظــ     
  .  ریزي است بودجه
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  هاي متفرقه ردیف -2

طور میانگین حدود یک سوم از اعتبارات بودجه عمرانی بدون برنامه و بدون مشـخص   ساالنه به
هـاي متفرقـه عمرانـی در     این اعتبارات تحت عنوان ردیـف . شود بودن دستگاه مجري هزینه می

ایـن دسـته   . ه از منابع عمومی استشوند و مصداق کامل بی برنامگی در استفاد بودجه آورده می
هاي عمرانی نه دستگاه اجرایی مشخصی دارند، نه معلـوم اسـت کـه چـه سـالی شـروع        از طرح
در . اند و کی خاتمه خواهند یافت و نه حجم منابع مورد نیاز براي خاتمه آنهـا معلـوم اسـت    شده

هاي اعتباري  سایر ردیف تر از هاي ارزیابی و نظارت براي آنها بسیار سخت نتیجه تعریف شاخص
  .است

به انبـوهی از اشـخاص حقـوقی کـه در هـیچ      . هاي متفرقه جاري نیز وضع اسفناکی دارند  ردیف
شود بی آنکـه معلـوم باشـد در مسـیر انجـام       اند، بودجه داده می قانونی به رسمیت شناخته نشده

میلیـارد   100از  ، بـیش  1388طبـق الیحـۀ بودجـۀ    . دارنـد  کدامیک از وظایف دولت گام بر می
از میـان برداشـتن   . عنوان توزیع شده است که کارکرد برخی ازآنها روشن نیسـت  56تومان بین 
امـا جلـوگیري از   . ها با مقاومت شدید این اشخاص و حامیان آنها روبـرو خواهـد شـد    این ردیف

  . هاي متفرقه است اتالف منابع عمومی نیازمند ساماندهی به ردیف

  لتهاي دو دارایی -3

. هاي دولتی و حکومتی یکی از مصادیق بـارز اتـالف منـابع در کشـور اسـت      گسترش ساختمان
جـال توجـه ایـن    . کنـد  ها می هاي سنگینی صرف تأسیس و نگهداري این ساختمان دولت هزینه

هـا در دسـت نیسـت و دولـت      است که هیچ اطالعاتی در مورد تعداد و مساحت ایـن سـاختمان  
هـاي   شـرکت . هـا هزینـه کنـد    اید براي تعمیر و نگهداري این سـاختمان داند ساالنه چقدر ب نمی

هـا بـراي احـداث     ایـن شـرکت  . انـد  هـاي دولتـی   دولتی یکی از عوامل اثر گسـترش سـاختمان  
هـا از   تر این کـه احـداث ایـن سـاختمان     هاي جدید نیاز به هیچ مجوزي ندارند و جالب ساختمان

هـاي دولتـی معرفـی     نوان عملکرد مثبت شرکتگیرد و به ع هاي عمرانی صورت می محل طرح
دهـد   هاي خود را ارائه مـی  در برخی از کشورها، دولت در هنگام تهیه بودجه تراز دارایی. شود می

ها در ایران در حـال حاضـر    اگر تهیه تراز دارایی. هاي دولتی است که یکی از اقالم آن ساختمان
هاي نگهـداري از آنهـا بـراي     ي دولتی و هزینهها ممکن نباشد، شناسایی اقالمی مانند ساختمان
هاي عمومی نیازمند حرکـت بـه    مدیریت هزینه. جلوگیري از اتالف منابع در ایران ضروري است

  . هاي دولت در ایران است سوي تهیه تراز دارایی
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  شود درآمدهایی که به خزانه واریز نمی -4

توسط دولت و بدون اخـذ مجـوز الزم   نمایندگان مجلس در سه سال گذشته علیه واردات بنزین 
اي که کمتر مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت نحـوه تـأمین       مسئله. از مجلس بارها اعتراض کردند

شرکت ملی نفت، منابع عظیمی در اختیـار  . منابع مالی براي این واردات چند میلیارد دالري است
ت و رئـیس جمهـور هزینـه    داري از آن مطلع نیست و زیر نظر مسـتقیم وزیـر نفـ    دارد که خزانه

روزانـه یـک   . درآمدهاي شرکت ملی نفت از صادرات نفـت کـوره از ایـن قبیـل اسـت     . شود می
درصـد آن   35شود کـه حـدود    هاي کشور مصرف می میلیون و هفتصد هزار بشکه در پاالیشگاه

بخش اعظم این نفت کوره صادر و به عنوان درآمد شرکت ملـی نفـت منظـور    . نفت کوره است
تمام این درآمد به خزانه واریـز  . درصد قیمت نفت خام است 80قیمت نفت کوره حدود . ودش می
  . گردد شود و در حساب دیگري نگهداري می نمی

ها و  همه شرکت. ریزي نیازمند شفاف شدن محدوده درآمدهاي عمومی است اصالح نظام بودجه
هـاي دولتـی در برابـر ایـن      شرکت .هاي خود را اعالم کنند مؤسسات وابسته به دولت باید درآمد

  .ریزي است کنند و این مقاومت یکی از موانع اصالح نظام بودجه شفافیت مقاومت می

   

 هاي عمرانی در بودجه عمومی دولت  طرح -5

شـود سـرمایه راکـد در     برآورد می. هاي عمرانی نیمه تمام، قصۀ پرغصۀ اقتصاد ایران است طرح
به طور متوسـط   1376-87در طول دوره . رسد یلیارد ریال  میهزار م 497هاي عمرانی به  طرح

درصد از اعتبارات مصوب مجلس اسـت کـه بیـانگر بـی نظمـی       74بودجه تخصیص یافته تنها 
طـرح ملـی از    1312، حـدود   1387الـی   1381هـاي   در طول سال. مالی در بودجه کشور است

هـا   هاي زمانی در طول این سـال  به برنامهاند که این عدم پایبندي  بندي عقب افتاده برنامه زمان
این میزان هزینه، معـادل کـل   . هاي دولت اضافه کرده است میلیارد ریال به هزینه 79735حدود 

براسـاس  . اسـت  1387درصد از اعتبـارات سـال مـالی    43و  1384اعتبارات عمرانی سال مالی 
هـاي عمرانـی    ت تأخیر طرحریزي منحل شده، عل هاي نظارتی سازمان مدیریت و برنامه گزارش

سهم عامل اعتباري یعنی عـدم تخصـیص بـه    . گردد اجرایی برمی –به دو عامل اعتباري و فنی 
  . درصد است 36اجرایی  –درصد و سهم عوامل فنی  64موقع بودجه 

. هاي عمرانی اقدامی ضروري براي جلوگیري از اتالف منـابع عمـومی اسـت    اولویت بندي طرح
اي در  جمهـور، وزرا و نماینـدگان مجلـس تـأثیر مسـتقیم و فـوق العـاده        تعهد اخالقـی ریـیس  

   .جلوگیري از اتالف منابع عمومی دارد
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  هاي عمرانی در بودجه عمومی دولت  طرح -6

میلیارد متر مکعب  5/3هاي ذخیره شده در پشت سدهاي مخزنی کشور  در حال حاضر حجم آب
بـدین ترتیـب   . میلیون مترمکعب ساخته شده است 700است در حالیکه شبکه آبیاري تنها براي 

بـه عبـارت دیگـر، چهـار     . تنها قادر به استفاده از یک پنجم از ظرفیت سدهاي مخرنی هسـتیم 
سد مخزنـی دیگـر در    120انگیزتر این که  تأسف. پنجم ظرفیت این سدها بالاستفاده مانده است

سـدهاي مخزنـی تنهـا    . هند کـرد میلیارد مترمکعب آب در خود ذخیره خوا 22حال اجراست که 
براي آبیاري اراضی کشاورزي مقرون به صرفه هستند و استفاده از آنها براي تولید برق به هـیچ  

سـال تخمـین زده مـی شـود و عـدم       50طول عمر این سدها در حـدود  . وجه اقتصادي نیست
سـد کرخـه   . هاي این کشـور اسـت   ساخت شبکه آبیاري به معناي از بین رفتن بخشی از سرمایه

بارترین نمونه سد مخزنی است که حجم عظیمی از منابع آبـی را در خـود جـاي     بهترین و تأسف
داده است و مقرر بود دشت خوزستان و ایالم را آبیاري کند اما متأسفانه هنوز این اقـدام صـورت   

  . نگرفته است

دون این همـاهنگی  ب. عدم هماهنگی میان وزارتخانه از عوامل اصلی اتالف منابع در کشور است
به طور کلی طراحی نهـاد مناسـب بـراي همـاهنگی     . هاي ملی بهره گرفت نمی توان از سرمایه

  . هاي عمومی است هاي اجرایی از اقدامات اساسی در جهت مدیریت بهینه هزینه میان دستگاه

ي فـوق  هـا  انضباطی هاي بی نمونه. توان موارد دیگري افزود متأسفانه بر این سیاهۀ دلخراش می
  : یابد به طور مثال ریزي به خوبی انعکاس می هاي کلی بودجه در شاخص

نرخ رشـد  . برابر شده است 10بیش از )  1377 – 1388(بودجۀ عمومی کشور در طی یک دهه 
هاي اقتصادي مانند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بـوده   بودجه بیش از نرخ تورم و سایر شاخص

ي تحقق اهداف جامعه، منابع بیشتري هزینه کرده است، امـا تغییـر   بدین ترتیب دولت برا. است
  .شود محسوسی در میزان و کیفیت خدمت دولت به شهروندان مشاهده نمی

 9/24بـه   1387درصد در سـال   1/12نسبت کسري بودجه غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از 
تـداوم وضـعیت کنـونی بـه      ناپایداري منابع عمومی و عدم امکـان . رسیده است 1387در سال 

 .خوبی در این شاخص آشکار است

میلیـارد دالر در سـال    16هـاي سـنواتی از حـدود     میزان استفاده از درآمدهاي نفتی طی بودجـه 
 . رسیده است 1387میلیارد دالر در سال  76به بیش از  1380
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  ریزي  اصول حاکم بر اصالح نظام بودجه

• 
هاي اصلی دولـت   ت عاجل کشور و یکی از برنامهریزي ضرور صالح نظام یافته بودجه

 : ناپذیر است ریزي اجتناب رعایت اصول زیر براي اصالح نظام بودجه. امید است

• 
توسـعه  . ریزي از شروط توسعه در ایران اسـت  عتقاد به این امر که اصالح نظام بودجه

 تأکیـد بـر  . و حل مشکالت اقتصادي بدون انضـباط مـالی در کشـور نـاممکن اسـت     
گـرا و   سازي دولت نبایـد موجـب غفلـت از ضـرورت دولـت منضـبط، قـانون        کوچک
گرا و برنامـه   منضبط، قانون(گرا  اقتصاد مردمی بر دوش دولتی توسعه. پذیر شود برنامه
  .شود بنا می) پذیر

• 
ریزي امري اجتماعی و سیاسی بوده و اتالف منابع عمـومی و مقابلـه بـا     صالح بودجه

نفعـی کـه از وضـعیت موجـود      هاي ذي گروه. ي عمومی تبدیل شودا آن باید به مسئله
بـدون پشـتوانۀ   . ریزي مقاومت خواهند کرد شوند در برابر اصالح نظام بودجه منتفع می

هـاي ذینفـع مقابلـه و از     تـوان بـا گـروه    مردم و مسئوالن و مدیران دلسوز کشور نمی
 .اتالف منابع جلوگیري کرد

• 
ریـزي کـاري کـامالً فنـی اسـت، تقویـت نظـام         م بودجـه ا توجه به اینکه اصالح نظا

 .ناپذیر است  اي و جلوگیري از اتالف منابع اجتناب کارشناسی براي ایجاد نظام بودجه

تـوان در یـک دوره    نمـی . بر، تدریجی و مسـتمر اسـت   ریزي امري زمان اصالح نظام بودجه •
برداشت و تغییـر ملمـوس    هاي مؤثري توان گام چهار ساله همه مشکالت را حل کرد اما می

ریزي که به معناي استفاده کارآمـدتر از   طرح اصالح نظام بودجه. در زندگی مردم ایجاد کرد
 . منابع عمومی است باید به طور مستمر ادامه یابد

 :اهداف اصالح نظام بودجه ریزي

• 
  یجاد بخش عمومی مولد، کارا و مؤثر؛ا
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• 
 بازتوزیع درآمدها؛یفاي مسئولیت دولت در ایجاد رشد، ثبات و 

• 
اي کـه تمـام    اي شفاف و جامع و بدون کسري به گونه هاي سالیانه به گونه رائه بودجه

 منابع و مصارف بخش عمومی در کشور را شامل شود؛
• 

هـاي اداري و مـدیریتی    کردن امکان دسترسی عموم مردم به عملکـرد سـازمان   راهم
 .کشور

 

  ها و مسیرهاي اصالح  برنامه 

هاي دولتی و محـدوده   هاي دستگاه ردن محدوده وظایف و مسئولیتک شفاف -1
  وظایف بخش عمومی در کشور

 :وضع کنونی 

• 
هـا هنـوز قـانون تأسـیس یـا       هـاي اجرایـی حتـی در سـطح وزارتخانـه      رخی دستگاه

اگر چه در قـوانین و مقـررات مختلـف    (اي که مبناي تشکیل آن باشد ندارند  اساسنامه
هاي  براساس گزارش مرکز پژوهش)!!! بینی شده است ا پیشوظایف متعددي براي آنه

مجلس شوراي اسالمی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتمـاعی، وزارت امـور   
هـایی هسـتند کـه فاقـد قـانون       اقتصادي و دارایـی، وزارت کشـور از جملـه دسـتگاه    

ولـت منجـر   هـاي د  اي فعالیت این مسئله به گسترش غیرضروري و سلیقه. اند تأسیس
  .شده است

• 
ناوینی مانند سازمان، مرکز، صندوق، بنگاه، بنیاد، ستاد، شرکت ، شورا، دفتر، دبیرخانـه  
که در نظام مالی و اداري مالی ایران فراوانند و فعالیت آنها هزینه زیادي بـراي مـردم   

 !!! اند در بر دارد در قوانین و مقررات فاقد هرگونه تعریف قانونی

• 
هـاي مجلـس،    ها در کشور متعدنـد، از جملـه کمیسـیون    کننده اساسنامه راجع تصویب
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هـاي خـاص هیـأت وزیـران، شـورایعالی انقـالب فرهنگـی،         هیأت وزیران، کمیسیون
 ؛.....شورایعالی اداري، شوراي گسترش آموزش عالی و 

• 
هاي حـاکمیتی موجـب    هاي مشابه و موازي، متداخل و مضاعف در زمینه جود سازمان
شده است و در حال حاضـر بـراي انجـام بسـیاري از       ها و تضییع منابع زینهافزایش ه

 .هاي موازي و متعددي وجود دارد وظایف دولت سازمان

  :مسیرهاي اصالح

• 
با همکاري مجلـس  (هاي اجرایی  ها و دستگاه وانین مربوط به شرح وظایف وزارتخانه

عمر کـاري دولـت دهـم     اي که در پایان اصالح خواهند شد به گونه) شوراي اسالمی
ها داراي اساسنامه یا قانون تأسیس مدون باشند و تـداخل وظـایف در    تمام وزارتخانه
  .ها به حداقل ممکن کاهش یابد هاي اجرایی وابسته به وزارتخانه میان دستگاه

  

 تغییر نقش نفت از موتور توسعه دولت به موتور رشد و توسعه کشور -2

منـد مـدیریت    براي اصـالح نظـام  . ق ریشه در درآمدهاي نفتی داردهاي فو بسیاري از نابسامانی
 . هاي عمومی باید رویکرد دولت به نفت تغییر یابد هزینه

  :وضعیت کنونی

• 
ر چهار دهۀ اخیر با افزایش سهم منابع حاصل از نفت در درآمدهاي دولت و بـا اکتفـا   

تـر از ظرفیـت و تـوان    به این منابع، دولت حضور خود را در جامعه گسترش داده و فرا
دامنـه  . اسـت   واقعی خود و مصالح بلندمدت کشور در جامعه و اقتصـاد دخالـت کـرده   

استفاده از درآمدهاي نفتی در چند سال اخیر به حدي افزایش یافته اسـت کـه امنیـت    
  .کند ملی کشور را تهدید می
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• 
میـزان   گـذاري بـه   ر کشورهایی که منابع طبیعی ماننـد نفـت ندارنـد میـزان سـرمایه     

کننـده   وري تعیین گذاري همراه با رشد بهره انداز ملی وابسته است و میزان سرمایه پس
در کشور ما منابع حاصل از نفت موقعیت ممتازي را بـراي  . میزان رشد اقتصادي است

هـا بـه جـاي     دستیابی به رشد اقتصادي و بهبود رفاه مردم فراهم کرده است اما دولت
دستیابی به رشـد و بهبـود رفـاه مـردم اسـتفاده کننـد آن را در        آنکه از این منبع براي

دادن بـه ناکارآمـدي در نحـوة     هـاي نادرسـت خـود و پوشـش     خدمت گسترش طـرح 
  .اند مدیریت خود به کار گرفته

 :مسیرهاي اصالح

• 
هـاي   صالح قانون نفت و تهیه و تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت ایـران و شـرکت  

قـانون اساسـی مبنـی بـر     ) 45(یط اجراي کامل و دقیق اصل اي که شرا تابعه به گونه
در ایـن مسـیر، وظـایف حـاکمیتی نیـز از      . مالکیت مردم بر منابع نفتی را فراهم سازد

  . گردد شرکت ملی نفت سلب می

• 
هاي دولت و کاهش سهم استفاده از منابع حاصل از نفت در منابع عمـومی   هار هزینه

 .نسبت میانگین عملکرد چهار سال اخیردولت ساالنه به میزان سه درصد 

 ریزي عملیاتی ریزي از قبیل بودجه هاي نوین بودجه به کارگیري شیوه -3

 :وضعیت کنونی

• 
تمـام  . گـذاري نیسـت   کل و ساختار کنونی بودجه کشور ابزار مناسـبی بـراي سیاسـت   

 کردن است بدون آنکـه معلـوم شـود    تالش نظام اداري کسب منابع بیشتر براي هزینه
. کنـد  نظام اداري وظایف قانونی را با چه کیفیت و چه قیمتـی بـه مـردم عرضـه مـی     
هـاي   همچنین به هنگام تهیه و تصویب و اجراي بودجه، در عمل توجهی بـه ویژگـی  

هاي سالیانه دربرگیرنـده   شود و بودجه کالن بودجه و آثار اقتصادي و اجتماعی آن نمی
  .تهمۀ منابع و مصارف عمومی کشور نیز نیس
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• 
هاي سـنواتی، حاکمیـت منـافع دسـتگاهی،      هاي توسعه و بودجه اسازگاري بین برنامه

هـا و ایجـاد تـوازن صـوري بودجـه و نیـز        خلق درآمدهاي صوري براي جبران هزینه
هـاي خـاص، بـیش بـرآوردي      صرف بودجه براي پاسخگویی به مطالبات افراد و گروه

که موجـب شـده   ... اجراي بودجه و  ها، تصمیمات ضمن برآوردي هزینه درآمدها و کم
اي با عملکـرد آن تفـاوت فـاحش داشـته باشـد و       هاي بودجه بینی است در عمل پیش

ترین وظایف خود که برقـراري انضـباط مـالی در کشـور      بودجه نتواند به یکی از عمده
 .است عمل نماید

• 
ــه  ــدیریت و برنام ــدار ســازمان م ــل مالحظــات سیاســی و    قت ــه دلی ــزي کشــور ب ری

رکارشناسی برخی افراد و نهادها در طول زمان تضعیف شد و به همین دلیل منطق غی
زنی در بودجه در طول چند دهه اخیر به منطق مسلط در تخصیص منابع عمومی  چانه

ریزي کشور نیز این مشـکل را تشـدید    انحالل سازمان مدیریت و برنامه. تبدیل گردید
 .کرده است

• 
هاي ملی و استانی وجود ندارد و این امـر بـه    الیتعیارهاي مشخصی براي تفکیک فع

هـاي کشـور    همراه نبودن سازوکار روشن و عادالنه براي تخصیص منـابع بـه اسـتان   
سـفرهاي  . هـاي کشـور شـده اسـت     آمیز بین اسـتان  هاي تبعیض موجب تداوم تفاوت

استانی نه تنها به حل موضوع کمکی نکرده است بلکـه از طریـق تشـدید تمرکـز در     
ریزي و توسـعه اسـتان    گیري هیأت دولت به جاي شوراي برنامه تصمیم(گیري  یمتصم

هـا را   پـذیري در اسـتان   گیـري و مسـئولیت   هـاي تصـمیم   ظرفیت) در تخصیص منابع
 .دهد کاهش می

 :مسیرهاي اصالح

• 
اي کـه کـارآیی و    ریزي در کشور بـه گونـه   دوین و تصویب قانون جامعی براي بودجه

  هاي دولتی تأمین گردد؛ ژه در شرکتشفافیت بودجه به وی

• 
هـایی از   ریـزي عملیـاتی در بخـش    مهید مقدمات الزم جهت استفاده از شیوه بودجـه 
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وظایف دولت کـه نتـایج عملکـرد آنهـا قابـل سـنجش اسـت و ایجـاد و اسـتفاده از          
 استانداردهایی براي تخصیص منابع براي انجام سایر وظایف دولت؛ 

• 
هـاي دولتـی،    هاي کشور در سطح شـرکت  شناسایی اولویتیجاد نهادهاي الزم براي 

کردن ساز و کار الزم براي تخصیص منابع ملی بـه   اي و استانی و فراهم ملی و منطقه
هاي ملی و رفع تبعیض بین مناطق مختلـف   ه از همه ظرفیتها با هدف استفاد اولویت
 .کشور
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 ایجاد اشتغالاصالح الگوي مصرف انرژي، افزایش توان صادرات انرژي و 

  
وضعیت فعلی مصرف انرژي در ایران بسـیار  همۀ کارشناسان بخش انرژي  اتفاق نظر دارند که   -1

بـا سـایر   ) خـام در روز  میلیون بشـکه معـادل نفـت    4.2حدود ( مقایسۀ میزان مصرف انرژي . است نامطلوب
بـراي مقایسـه وضـعیت    مهمتـرین شـاخص   . دهد هاي اقتصادي کشور این مسئله را بخوبی نشان می شاخص

ت انرژي است که بیانگرمیزان کل انـرژي مصـرفی بـه ازاي     مصرف انرژي در کشورهاي مختلف، شاخص شد
  .هر هزاردالر تولید ناخالص داخلی است

همانگونـه کـه   . جدول زیر این شاخص را در ایران و چند کشور در حال توسعه مـورد مقایسـه قـرارداده اسـت    
نرژي ایران حدود سه برابر متوسط جهان بوده و حتی از اقتصادهاي مشابه نیـز  مالحظه میشود شاخص شدت ا

نماید و یکـی از   هاي کنترل مصرف را بخوبی آشکار می این مسئله اهمیت و ضرورت سیاست. بسیار بدتر است
  .اند ، قویا بر اصالح آن تاکید کرده معضالت جدي کشور محسوب می شود که رهبري هم در پیام سال نو

  

  
  
  

هـاي فعلـی نفـت     در قیمـت  ارزش انرژي مصرفی کشور که در فوق به آن اشاره شـد  -2
ارزش مســتقیم یــک . میلیــارد دالر در ســال اســت 77بــیش از ) دالر در بشــکه 50حــدود (

میلیارد دالر در سـال   15،  قابل تحقق است، بیش از تا سه ساله 2درصدي که در یک برنامه  20جوئی  صرفه
   . جویی بسیار بیشتر از اینها است بته ظرفیت صرفهخواهد بود و ال
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، بـا   1978و  1973هـاي   هاي اول و دوم نفتی در سال ها یا شوك کشورهاي صنعتی غرب پس وقوع بحران 
هاي آتی بکار گرفتند کـه   اي را براي جلوگیري از بحران هاي گسترده المللی انرژي، سیاست تاسیس آژانس بین

هاي مصرف کننده انرژي، همواره در سرلوحه ایـن سیاسـت هـا     ت تقاضا در همه بخشکنترل مصرف و مدیری
ها کنترل مصـرف   نتیجه این سیاست. قرارداشته و طی سی و چند سال گذشته نیز بدون وقفه ادامه یافته است

دت انرژي بوده  بطوري کـه حتـی در بعضـی از سـال     رشـد   1980هـاي دهـه    انرژي و تغییر مسیر شاخص شّ
ادي این کشورها با کاهش میزان مصرف انرژي همراه بوده اسـت و اینـک دسـتاوردها و تجربیـات ایـن      اقتص

  . کشورها در اختیار است
  
سازي مصرف انـرژي مـی تـوان     هاي مختلف اقتصادي براي بهینه هاي فراوانی را در بخش در ایران پروژه -3

ایـن  . بـه سـرعت بازگشـت سـرمایه مـی شـوند      جویی حاصله  تعریف نمود که اغلب هزینه آنها از محل صرفه
در صـنایع و کارخانـه      ها تا موارد پیچیده ها می تواند از اقدامات ساده اي همچون دوجداره کردن پنجره پروژه

براي این منظور ابتدا باید مصرف مورد نظر براي خانوار یا بنگاه مـورد ممیـزي انـرژي قـرار     . ها را  در برگیرد 
ي انرژي، وضعیت مصرف انرژي واحد براي سرد یا گرم کردن میزان مشخصی از فضـا یـا   ازطریق ممیز. گیرد

گردد و این مقدار با متوسـط   فراهم کردن امکان مقدار مشخصی از تولید یک کاال یا یک خدمت مشخص می
 Bench)شـود   مقایسـه مـی  ) در شـرایط ایـران  (پـذیر   هـاي امکـان   هـا یـا نمونـه     جهانی و بهتـرین نمونـه  

Marking) گردند ها استخراج و تجزیه و تحلیل می و تفاوت(Gap Analysis)  بدنبال مشخص شدن ،
گذاري و هزینه براي رسـیدن از وضـعیت    ها یک پروژه تعریف می شود که بر مبناي آن باید سرمایه این تفاوت

امکـان سـنجی   بدیهی است که اجراي پروژه منوط به انجـام مطالعـات   . موجود به وضعیت مطلوب انجام شود
  . اقتصادي است که بازگشت سرمایه حاصل از انرژي صرفه جویی شده را تضمین نماید

در ایران پروژه هاي فراوانی از این طریق  قابل تعریف کردن اسـت کـه اغلـب بـا وجـود      
منطقه اي کامال اقتصادي   هاي پایین انرژي داخلی، اقتصادي نیستند اما با قیمت هاي قیمت

کند و مـی توانـد برخـی دیگـر را بـه هـر        هاي انرژي را وارد می ولت  در حال حاضر برخی حاملچراکه د. اند
بنـابراین کـافی اسـت کـه دولـت      . اي به راحتی صادر نمایـد  هاي منطقه میزان که صرفه جویی شود به قیمت

انـرژي را    هـاي بهینـه سـازي    هـا و سـرمایه گـذاري    بپذیرد و تضمین کند که انرژي آزاد شده حاصل از پروژه
اي و یـا حتـی مقـداري کمتـر از آن      هـاي منطقـه   حداقل تا زمان بازگشت سرمایه و سود مناسـب بـه قیمـت   

  . خریداري خواهد نمود
بعنوان نمونـه در  . ها تاکنون در قالب طرح هاي تحقیقاتی مورد مطالعه قرار گرفته اند چندین مورد از این پروژه

ي تقویت فشار که در مسیر خطـوط لولـه گـاز قراردارنـد و خودشـان از      ها خود صنعت نفت بسیاري از ایستگاه
بررسـی  . گازي که عبور میدهند مصرف می کنند، از نظر مصرف سوخت مطابق استانداردهاي جهـانی نیسـتند  

هـاي   ها و استفاده از تـوربین  هاي این ایستگاه گذاري در جهت تعویض توربین مقدماتی نشان میدهد که سرمایه
جویی و صادرات این گاز، در مدت قابـل قبـول    ز نظر مصرف انرژي، تنها از محل مقدار گاز قابل صرفهکارآتر ا

اي است که در مورد صنعت آجر انجـام   نمونه دیگر مطالعه. شود و با نرخ بازگشت مطلوبی بازگشت سرمایه می
گـذاري شـود و    گر سـرمایه این مطالعه نشان میدهد که در بخش سنتی و قدیمی تولید آجر کشور ا. شده است
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گذاري تنهـا از محـل    هاي جدید تولید آجر جایگزین روش قدیمی شوند، کل این سرمایه کارخانجات و سیستم
جویی در میزان سوخت مصرفی به ازاي تولید هر واحد آجر، در مدت مناسب و با نرخ بازگشـت مطلـوبی    صرفه

ضـمن اینکـه کـاهش مصـرف     . تصادي و خـوبی اسـت  گذاري اق شود و به عبارتی سرمایه بازگشت سرمایه می
دهـد و آجـري کـه در فرآینـد جدیـد       هاي محیط زیست را کاهش می سوخت به نوبه خود میزان انتشار آالینده

شود وضعیت بهتري را از نظـر عـایق بـودن و جلـوگیري از      که در ساختمان استفاده می شود، هنگامی تولید می
  .تمان به بیرون، نسبت به آجرهاي قدیمی داردانتقال حرارات و برودت داخلی ساخ

  
تأسـیس   (ESCO)1هاي خدمات انرژي  با بهره گیري از تجربیات روشن کشورهاي صنعتی باید شرکت -4

هـاي خـدمات انـرژي، یکـی از      سـازي مصـرف انـرژي از طریـق شـرکت      هاي بهینه تامین مالی پروژه. گردند
شـرکت خـدمات   . به زیادي در کشورهاي صنعتی برخـوردار اسـت  آید که از تجر ها به شمار می کارآترین روش

. کنـد  مـالی مـی   هاي مرتبط با بهبود کـارآیی انـرژي را طراحـی، اجـرا و تـامین      انرژي شرکتی است که پروژه
بعنـوان مثـال   ( کننـد و بسـیار متنـوع انـد      بصورت تخصصی عمل می  المللی هاي مذکور در سطح بین شرکت

ویژگی اصـلی شـرکت خـدمات انـرژي در مقایسـه بـا شـرکت        ) . د، صنایع غذائیبخش پاالیش، صنایع فوال
در قرارداد عملکـردي، مجـري ،   . اي و پیمانکاران تجهیزات در عقد قراردادهاي عملکردي است مشاوره
) جویی یا ذخیره شده انرژي صرفه(هاي اجرا را از محل منافع حاصل از اجراي پروژه  هزینه

توانند در غالب این قراردادها، عـالوه بـر نصـب تجهیـزات،      اي خدمات انرژي میه شرکت. کند دریافت می
هـا پـس از اتمـام پـروژه را نیـز       نگهداري از تمام یا بخشی از تجهیزات جدید در طول عمر پروژه و حتی سال

ابع کننده عمده انـرژي کـه بـا محـدودیت منـ      ها مصرف این نوع قرارداد براي صنایع یا شرکت. دار شوند عهده
مالی مواجهند و یا به دالیلی قصد افزایش تعهدات مالی خود را ندارند و یا تخصص و ریسـک پـذیري الزم را   

 .آید شمار می هاي کارآیی انرژي به ترین شیوه اجراي پروژه در زمینه انرژي ندارند،  جذاب
  
هش سازي مصـرف انـرژي حتمـا موجـب کـا      هاي بهینه تمامی پروژهباید توجه داشت که  -5

المللی کیوتو، امکان اینکه از طریق فـروش   و بر مبناي پروتکل زیست محیطی بین شوند ها نیز می آالینده
جویی شـده را کسـب    هاي کاهش یافته، بتوان درآمدي عالوه بر ارزش انرژي صرفه این آالینده) غیر مستقیم(

دولـت جمهـوري   یـد، ضـمن اینکـه    افزا نمود نیز وجود دارد که این نیز بر جذابیت پروژه هاي مـذکور مـی  
هـاي   اسالمی ایران با توجه به تعهدات انسانی خود، وظیفه بـه حـداقل رسـاندن آالینـده    

زیست محیطی را که اینک به یک تهدید جدي علیه جامعه بشري تبدیل گردیـده اسـت ،   
  . نیز بر عهده دارد

  
و مفیـد در ایـران عمـدتا بـه دو عامـل       گیري این فعالیت بسیار سودده نکته بسیار مهم و اساسی در شکل -6

  : شود مربوط می
                                                
١Energy Services Company  
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هاي این صنعت خود را صاحب سوخت هاي میان تقطیـر یـا گـاز     در صنعت نفت از آنجا که بخش) الف       
اي بـراي ورود   کنند عمال انگیـزه  میدانند و طبیعتا مصارف خود را در اولویت اول و بصورت رایگان برداشت می

سازي را  از وظایف صنعت نفت می داننـد   ند، درحالی که بسیاري به اشتباه انجام این بهینهبه این موضوع ندار
  .در صنایع تبدیل انرژي در بخش برق نیز همین مشکل وجود دارد. اي در این رابطه ندارد که انگیزه

زایش یافتـه  هاي صنعتی نیز قیمت پائین انرژي و امکان تحمیل احتمـالی قیمـت افـ    در سایر بخش) ب        
تنظـیم کننـده سـهم و    (  Regulatoryکنندگان به واسطه عدم حضور بخش  هاي انرژي به مصرف حامل

اي را براي بهینه سازي بـه شـرحی کـه ارائـه شـد، بـاقی        ، انگیزه)استاندارد انرژي در حد محصول  یا خدمت
  .گذارد نمی

  
از کند و الگوي جامعه و بخش خصوصـی باشـد،   همانگونه که دولت باید بسیاري از اصالحات را از خود آغ -7

شـود   نمی .در مورد الگوي مصرف نیز باید دولت اصالحات را از خود آغاز کند و پیشگام باشد
هـاي   هـا و شـبکه   سوخت و ضایعات در صنایع نفت بسیار باال باشد و بازدهی تبدیل و انتقـال انـرژي نیروگـاه   

سـازي مصـرف    هـاي بهینـه   البتـه اجـراي پـروژه   . مردم منتقل شود انتقال انرژي پایین باشد و همه فشارها به
هرکس پیشنهادي دهـد کـه منجـر بـه کـاهش      . ها قابل واگذاري به بخش خصوصی است سوخت در نیروگاه
  .شود باید در منافع پیشنهادي ، سهیم شود مصرف انرژي می

  
اشتغال زایی نیـز   جوئی مصرف انرژي، جنبه سازي و صرفه هاي بهینه وسیع پروژهاجراي  -7

طبعا اشتغال قابل توجهی را ایجاد می کنند و در شـرایط   ،ها در سطحی گسترده این پروژه    کلید خوردن  دارند
  .فعلی کشور این از امتیازات مهم این اقدام است

سازي مصرف انرژي میزان مصرف انـرژي بـراي همـه نیازهـاي مصـرفی و       هاي بهینه اجراي وسیع پروژه -8
جهی کاهش می دهـد  تفعالی هزینه انرژي ، حاصـل ضـرب  میـزان    . هاي تولیدي را به شکل قابل تو

با کاهش قابل توجـه در میـزان مصـرف، تـوان تحمـل      . مصرف انرژي در قیمت آن است
  . شود،  بی آنکه حاصل ضرب تغییري بکند هاي باالتر انرژي فراهم می قیمت

هاي  دن ناگهانی قیمت انواع سوخت یا حاملنگرانی مردم و خصوصا اقشار ضعیف از باالبر
هایی که چنـین چیـزي را خصوصـا در شـرایط فعلـی       انرژي قابل درك است و همه طرح

باید . سازند  کنند، خواب مردم  را آشفته می ساختار تولید و مصرف انرژي کشور مطرح می
د اشاره صورت هاي مور ها و طرح هاي انرژي همراه با اجراي پروژه افزایش تدریجی قیمت

  .گیرد و بدون آن کاري حساب شده نیست
  
هرچه بیشتري را بـراي  ) نفت و گاز(حل ضمن کنترل مصرف انرژي، منابع انرژي راهاین  -9

  . هاي قیمتی را نیز ندارد کند و آثار تورمی راه حل صادرات آزاد می
  



101 
 

جی در ایـن  هـاي خـار   گذاري هاي فنی و تخصصی و نیز سرمایه امکان جذب همکاري -10
محیطـی   المللـی ماننـد بانـک جهـانی و نهادهـاي زیسـت       نهادهاي مـالی بـین  . زمینه بخوبی وجود دارد

  .کنند ها حمایت می ، همه از این طرح   المللی و نیازمندان نفت و گاز ایران بین
  

، امـا آغـاز کـردن از جـایی کـه      وري در کشور به انرژي محدود نمیشـود  مشکل بهره -11
ایه، اشتغال زایی و منافع سریع و ملموسی براي کشـور دارد مسـلما بهـره    بازگشت سرم

وري از مهمتـرین نیازهـاي    ارتقـاي بهـره   ها را تشویق و ترویج خواهـد نمـود   وري در سایر زمینه
    .ها این طرح است وري از مزّیت اقتصادي کشور است و گسترش فرهنگ بهره

  
  زیر برداشته شود هاي اجرایی براي تحقق این برنامه بایدگام

  
  . وري انرژي و ارتقاء جایگاه آنها در سطح دولت هاي موجود در زمینه بهره تقویت سازمان -الف
  .بري تجیهزات و فرآیندهاي مصرف کننده انرژي اقدام براي تدوین استانداردهاي انرژي -ب
  .هاي کاراي انرژيیابی به استاندارد ریزي جهت دست هاي دولتی به برنامه موظف کردن دستگاه -ج
هـاي خـدمات انـرژي و تـدوین      اي و ممیزي انرژي و شـرکت  هاي خدمات مشاوره تمهید تأسیس شرکت -د

  .ها سازوکار تشخیص و تائید صالحیت آن
سازي انـرژي   جویی و بهینه هاي صرفه طراحی سازوکار اجرایی براي تضمین بازگرداندن منافع اجراي پروژه -ه

  .کنند گذاري می ن زمینه سرمایههایی که در ای به شرکت
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  بیانیه اقوام و اقلیت ها

کشوري که در عین تنوع و رنگارنگی از پیوستگی و . ایران، سرزمینی بزرگ با تنوع اقلیمی و اقوام گوناگون است
فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی محصول تعامل همه ایرانیان است و به ویژه سهم . یکپارچگی برخوردار است

به رغم همزیستی مسالمت آمیز و . اقوام ایرانی با تمام گوناگونی هایشان در این فرهنگ سازي انکارناپذیر است
تاریخی ایرانیان و وجود همبستگی اجتماعی متاسفانه در بخش هایی از کشور که محل استقرار اقوام است با 

  .مشکالت خاصی روبه رو هستیم

رزي کشور به رغم برخورداري از منابع طبیعی سرشار و موقعیت ویژه از دیرباز اکثر مناطق دور دست و م
جغرافیایی و بهره مندي از نعمت مرزهاي آبی و خاکی، در رتبه هاي پایین توسعه و در معرض شکاف هاي 

با وجودتمامی آرمان هاي عدالت خواهانه . اقتصادي و اجتماعی و محرومیت ها و محدودیت ها قرار داشته اند
 انداسالمی این شکاف ها و تاخیر در توسعه اقتصادي و اجتماعی مناطق مرزي، این مناطق هنوز نتوانسته  انقالب

  .در شأن جمهوري اسالمی ایران توسعه یابند

یعنی استقالل، آزادي، برابري و پیشرفت در پرتو اسالم و  ،مطالبات اقوام ایرانی از مطالبات تاریخی مردم ایران
لی آنها عالوه بر عقب ماندگی هاي اقتصادي و توسعه اي، از برخی نابرابري ها نیزرنج می و معنویت جدا نیست

توزیع عادالنه ثروت؛ امکان «: این خواسته ها را می توان به طور خالصه در سه دسته تقسیم بندي کرد. برند
  » .مشارکت در قدرت و مناصب مدیریتی کشور؛ منزلت برابر اجتماعی و فرهنگی

مطالبات بر حق اقوام که تمامی آنها در متن قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ملحوظ شده است،  توجه به
توجه معقول و برنامه ریزي شده به مسائل و مشکالت  .همبستگی، وحدت ملی و امنیت ملی را تقویت می کند

ته هاي اقوام در چارچوب قانون این مناطق همراه با پرهیز از دامن زدن به مطالبات دور از ذهن و برآوردن خواس
  . اساسی که ظرفیت هاي زیادي دارد در برنامه هاي آینده اینجانب گنجانده خواهد شد

  تصویري از موقعیت کنونی

  وجود بی عدالتی اقتصادي؛ برخوردار نبودن از منابع و فرصت هاي اقتصادي برابر نسبت به سایر مناطق کشور-1 

وردار نبودن از منزلت اجتماعی برابر با دیگر شهروندان، موضع گیري نامناسب احساس تبعیض منزلتی؛ برخ -2 
وجود  -3در برخی از رسانه هاي جمعی از جمله برنامه هاي تلویزیونی، فیلم هاي سینمایی، مناسبات اجتماعی 

و ) مدیریتی(ب تبعیض سیاسی؛برخوردار نبودن از امتیازات برابر و مساوي با دیگر شهروندان در دسترسی به مناص
  اداره امور کشور به ویژه در مورد هموطنان سنی مذهب

  .12و  15احساس تبعیض فرهنگی؛ تعلل در اجراي کامل برخی از اصول قانون اساسی نظیر اصل  -4 
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  راهبردها و سیاست ها

  )100و 48، 15، 12اصول (تامین مطالبات قانونی اقوام در چارچوب قانون اساسی  -1

  تنوع قومی در ایران و نگاه فرصت محور به اقوام ایرانی به عنوان یک پدیده خداداديباور به  -2 

تهیه و تصویب الیحه مربوط به توسعه وظایف شوراهاي اسالمی شهر و روستا به نحوي که الگوي مطلوب  -3
  مدیریت قومی در ایران را امکان پذیر گرداند

قومی و مرزي طی یک برنامه مشخص جهشی و مدت دار  توسعه متوازن اقتصادي و اجتماعی در مناطق -4 
  همراه بااولویت اجراي برنامه بازسازي و توسعه همه جانبه مناطق آسیب دیده از جنگ در غرب و جنوب کشور

طرح توسعه محور شرق کشور شامل استان هاي سیستان و بلوچستان و هرمزگان با استفاده از فرصت و  -5 
  آن خطه نعمت مرزهاي آبی و خاکی

ضرورت تقویت اعتماد، مشارکت و رضایت میان حاکمیت و اقوام از طریق توزیع عادالنه ثروت، قدرت و  -6
  منزلت

  پرهیز جدي از تحریک و توهین فرهنگی، اجتماعی و مذهبی اقوام ایرانی -7 

ان و باور به مشارکت اقوام و مذاهب در عرصه هاي تصمیم گیري ملی و ایجاد احساس خودي دانستن ایش -8 
  نقش موثر آنان در سطح ملی

  حذف موانع گزینشی براي ورود به نهادها و سازمان هاي مختلف -9 

ایجاد فرصت هاي آموزشی برابر همراه با حمایت هاي ویژه و جلوگیري از طرح هایی مانند بومی گزینی در  - 10 
  دانشگاه ها 

ت براي تصدي مشاغل اداري و مدیریتی در سطوح ارائه فرصت به شایستگان و تحصیلکردگان اهل سن -11
  مختلف

  قانون اساسی 12دفاع از استقالل تعلیم و تربیت در مدارس دینی اهل سنت مطابق اصل  - 12 

امید است توسعه اقتصادي و اجتماعی متوازن و پایدار ایران اسالمی در سایه شعار ایران پیشرفته با قانون، عدالت 
  .اقوام ایرانی محقق شودوآزادي با مشارکت همه 


