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 اقتصادی اول: حوزه بخش
 

 وکارکسبمحیط  .1-1
های یک منطقه یا حوزه کاری است که بر اداره و عملکرد بنگاه مؤثرمجموعه عوامل  وکارکسبمنظور از محیط 

 ها هستند.کنترل مدیران بنگاه خارج از تقریباً
 اهش رشد و اشتغال است:نامساعد حداقل چهار پیامد ناگوار خواهد داشت که نتیجه نهایی آن ک وکارکسبمحیط 
  هاآنمحصوالت تولیدی و کاهش قدرت نسبی رقابتی  شدهتمامافزایش قیمت 
 ی فرار مالیاتی، کاهش درآمد دولت و رشد قاچاقگیری اقتصاد زیرزمینی در نتیجهشکل 
 ها به دلیل عدم برخورداری از مزایای رسمی بودن و در نتیجه عدم استفاده از هجلوگیری از رشد بنگا

 های جدیدهای مقیاس و فناوریصرفه
 های مالیاتی( به دلیل غیرشفاف و زیرزمینی شدن های مالی دولت )مانند سیاستاثر شدن سیاستبی

 های اقتصادی.فعالیت

 آمده است. وکارکسبلمللی مرتبط با محیط اهای بیندر جدول زیر وضعیت ایران در گزارش
 

 وکارکسبالمللی مرتبط با محیط های بینضعیت ایران در گزارشو -1جدول 

 تاریخ ایرتبه منطقه رتبه جهانی ایران رویکرد نام گزارش و مرجع انتشار آن

 2016 کشور 21از  17 کشور 189از  118 وکارکسبشروع، رشد و خاتمه  وکار / بانک جهانیسهولت انجام کسب

 2015 کشور 18از  13 کشور 140از  74 رقابت و انحصار پذیری / مجمع جهانی اقتصادرقابت

 2014 کشور 25از  23 کشور 177از  173 آزادی اقتصادی آزادی اقتصادی / موسسه هریتیج

 2015 کشور 20از  17 کشور 129از  108 محیط حقوقی و سیاسی حقوق مالکیت / موسسه آزادی و دموکراسی

 
داخلی  مؤلفههای مجلس شورای اسالمی نیز با تعریف در مرکز پژوهش 1389، از سال های جهانیگزارشعالوه بر 

های اقتصادی سراسر کشور سنجیده در ایران با مشارکت تشکل وکارکسبداخلی محیط  هایمؤلفه وکارکسبمحیط 
اند به شرح جدول زیر هسال در این مطالعه شرکت داشت 5تشکل که در طول  900میانگین ارزیابی بیش از  .شودمی

 (.است به معنای بدترین ارزیابی 10 است، 10تا  1 عدد است: )ارزیابی از
 

 مجلس هایبر اساس بررسی مرکز پژوهش 1393تا  1389در ایران در پنج سال  وکارکسب هایمؤلفه. وضعیت 2جدول 

 بدترین( 10بهترین،  1میانگین ارزیابی ) مؤلفه

 7.75 هامشکل دریافت تسهیالت از بانک

 7.20 ازار غیررسمیبسرمایه از  تأمینمالی تولید و نرخ باالی  تأمینضعف بازار سرمایه در 

 6.64 های حکومتیوجود مفاسد اقتصادی در دستگاه

 6.76 دهی خود به پیمانکاراندولتی به پرداخت ب مؤسساتها و تعهدی شرکتبی

 6.71 المللی علیه کشورهای بیناعمال تحریم

 6.64 نرخ باالی بیمه اجباری نیروی انسانی

 6.11 ی قرارداد به انجام تعهداتاهها و اجبار طرفبه شکایت مؤثرضعف دادسراها در رسیدگی 
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 5.76 های مشتریان و همکارانبرگشت چک

 6.30 گذاریقوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه ثباتیبی

 6.90 ثباتی در قیمت مواد اولیهبی

 5.84 ه بازارببدون محدودیت آن  نسبتاًتولید کاالهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه 

 5.60 عرضه کاالهای خارجی قاچاق در بازار داخلی

 6.27 توسط دولت و نهادهای حکومتی گذاری غیرمنطقی محصوالت تولیدیقیمت

 5.91 زیاد بودن تعطیالت رسمی

 5.95 محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار

 5.29 ی در بازارتعرفه پایین کاالهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصوالت رقیب خارج

 5.46 حصوالت و واردات مواد اولیهای صادرات و مموانع تعرفه

 5.14 مشابه تمایل مردم به خرید کاالهای خارجی و تقاضای کم برای محصوالت ایرانی

 4.96 کنندهضعف نظام توزیع و مشکالت رساندن محصول به دست مصرف

 4.89 ونقلحملهای ضعف زیرساخت

 3.93 برق تأمینهای ضعف زیرساخت

 6 میانگین کل

 

 وکارکسبقوانین بهبود محیط  .1-1-1
در  وکارکسبستقل درباره بهبود محیط و نیز قانون مچندین حکم قانونی  1394تا  1386از سال  ویژهبههای اخیر در سال

قانون اساسی )مصوب  44های کلی اصل ایران به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است. از جمله قانون اجرای سیاست
(، قانون رفع موانع 1390)مصوب  وکارکسبقانون بهبود مستمر محیط (، 1389(، قانون برنامه پنجم توسعه )مصوب 1387

یش از نیمی از های مختلف که بای در سال( و چندین حکم بودجه1394نظام مالی کشور )مصوب  پذیر و ارتقایتولید رقابت
 اند.هنوز اجرا نشده هاآن

 اند:ر گرفتههای زیر را به کاحمایت از تولید، دولت و مجلس روشبرای  عموماً

 )تسهیالت تکلیفی یا پرداخت یارانه سود تسهیالت( قیمتارزاناعطای تسهیالت بانکی  .1

 قیمتارزانارائه زمین مجانی یا  .2

 گذارانبرای تولیدکنندگان یا سرمایه گمرکیهای مالیاتی یا معافیت .3

 حمایت از محصوالت داخلی در بازار ایران های گمرکی برایوضع تعرفه .4

 تولیدکننده(. جایبهرفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران )پرداخت دولت معافیت کا .5

داد داوطلبان دریافت همه از یک نکته مشترک برخوردارند: مستقیم یا غیرمستقیم حاوی رانت هستند و تعاین تسهیالت 
 های متعارف حمایت از تولید، عواقبی دارند:وشبیشتر است. این ر هاآناز تعداد  هاآن

 انداند ولی صرف تولید نکردهها را گرفتهها توسط داوطلبانی که کمکر رفتن بخشی از منابع و کمکهد -

 بازی برای دسترسی به منابع رانتی حمایت از تولیدایجاد زمینه فساد و پارتی -

 زای این واحدهابرخی اج غیر بهینه معموالًانحراف واحدها از ترکیب بهینه عوامل تولید و رشد نامتوازن و  -

 وری به دریافت رانتبهره حداکثر سازیانحراف همت و دغدغه تولیدکننده ایرانی از  -

 های ارزان و رانتیمحصول تولیدی بر اثر استعمال کمککیفیت انحراف در  -
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 .تولیدواحدهای تولیدی به دلیل کافی نبودن تسهیالت حمایت از  تأسیسعدم اعطای مجوز  -

 

 راهکارها 
هور کارآفرینان ظتواند با تدوین قوانین مناسب، حذف مقررات و قوانین زائد و مزاحم و بسط امنیت اقتصادی، زمینه مجلس می

ست را مهیا کند و به بالقوه که در همه جوامع حضور دارند ولی فعال شدن آنها منوط به مناسب بودن محیط کسب و کار ا
های اقتصادی عرضه کند تا منفعت آن به همه ات عمومی )نظیر امنیت( برای فعالیتجای تعیین و توزیع رانت، کاالها و خدم

 وص تصویب شده است:تاکنون سه قانون کلیدی در این خص برسد و زمینه را برای ظهور و فعالیت کارآفرینان مهیا کند.
 «قانون اساسی 44های کلی اصل اجرای سیاست»قانون  -
 «ب و کاربهبود مستمر محیط کس»قانون  -
 «شورپذیر و ارتقای نظام مالی کرفع موانع تولید رقابت»قانون  -

های نظارتی سالیانه پیشنهاد اصلی در این بخش، تمرکز مجلس بر نظارت جدی و دقیق بر سه قانون مذکور و ارائه گزارش
 است.

 

 فساد اقتصادی. 2-1
انگین مشخص در شاخص کنترل فساد، کیفیت قانون و کارآمدی حرکات پرنوسان متراکمی را حول یک می ایران

شروع و با  1996دهد که این شاخص از کمترین مقدار در سال نشان می« شاخص ثبات سیاسی»روند  داشته است.
بعد روند کاهشی  ره از این سال بهرسد و دوبابه بیشترین مقدار خود می 2010و  2009های بدتر شدن شرایط در سال

قم بود و این ر -٪85رقم  1996برای ایران در سال « شاخص نقش قانون» متوقف شده و بهبود اندکی داشته است.
« شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی» رسیده است. 2014ر سال د -1.03با افزایش مالیم )بدتر شدن( شرایط به 

ای رود، به گونهیط میده که این رقم با شتاب بیشتری به سمت بدتر شدن شرابو -٪87 1996برای ایران در سال 
، شرایط بسیار بدی را نشان 1996در سال « شاخص کیفیت قانون» رسد.می -1.57این رقم به  2014که در سال 

رود، به سمت بدتر شدن پیش می 2010تا  2005رود و از سال به سمت بهبودی پیش می 2005دهد و تا سال می
های از بین شاخص دارد. به بعد شرایط ایران تا حدودی بهتر شده است اما همچنان شرایط نامناسبی 2010اما از سال 

ها بدتر بوده و در از سایر شاخص« کیفیت قوانین»و « حق اظهار نظر و پاسخگویی»فوق وضعیت ایران در شاخص 
 بهتری دارد. ها وضعیتبه نسبت سایر شاخص« کارآمدی حکومت»شاخص 

ص بومی ها شاید به طور دقیق نتواند وضعیت فساد را در کشور نشان دهد ولی با توجه به نبود شاخاین شاخص
 ها وجود ندارد.گیری شوند، گریزی از تمسک به این شاخصکه توسط نهادهای مستقل داخلی اندازه
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 راهکارها
های مهمی از قانون و عدم اجرای بخش« ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد»با توجه به تصویب قانون 

هد. شود مجلس تمرکز خود را بر نظارت حول اجرای کامل قانون مذکور و بند به بند آن قرار دمذکور، پیشنهاد می
که در مجلس نهم تهیه شده است، در « د اقتصادیبا مفاس تشکیل سازمان مبارزه»شود طرح همچنین پیشنهاد می

گیری ر تصمیمعلت عمده فساد اقتصادی در کشور، ساختا از آنجا که این مجلس اصالح، تکمیل و تصویب شود.
، «گسترش دولت الکترونیک»راهبردهایی از قبیل  رواینز جرایی گسترده است؛ اا -متمرکز و نظام اداری

نظر های سنواتی باید مددر هنگام تصویب برنامه ششم توسعه و بودجه «مقررات تسهیل»و  «سازی دولتچابک»
 مجلس شورای اسالمی باشد.

 

 . ثبات اقتصادی کالن3-1
 

 اندازه رشد اقتصادی ایران. 1-3-1
تا  1966طی دوره ادی ایران متوسط رشد اقتصدر افق بلندمدت پایین بوده است.  ترازهمرشد کشور در مقایسه با کشورهای 

های منطقه خاورمیانه درصد بوده است در حالی که متوسط رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط و کشور 4.2برابر  2014
سال  50ازه زمانی حدود بدرصد بوده است. گفتنی است این اختالف در نرخ رشد در طول  4.8و  5.1و شمال آفریقا به ترتیب 

 آورد.د را پدید میهای بسیار فاحشی در سطح درآماختالف
 

 زایی رشداشتغال. 2-3-1
افراد دلسرد از اشتغال )که  میلیون نفر 1میلیون نفر دارای اشتغال ناقص و نزدیک  2.4میلیون نفر بیکار،  2.9در حال حاضر 

 نه در آمار شاغلین و نه بیکاران هستند( در کشور وجود دارد.
 

 بری رشدآب. 3-3-1
ترین قیودی که یکی از مهموری آب دارا بوده است. دنیا را در شاخص بهره 152کشور رتبه  174در بین  2013ایران در سال 

وری در گذاری رشد اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد محدودیت منابع آبی و در نتیجه تالش در جهت افزایش بهرهدر هدف
 استفاده از منابع آبی است.

 

 زیستی رشدمحیط ابعاد. 4-3-1
درصد از تولید  48حدود  1381دهد در سال مطالعات اندکی در این خصوص انجام شده است. یکی از مطالعات مهم نشان می

( زیستمحیطهای زوال کیفی ناخالص داخلی به شکل برداشت )استفاده فراتر از میزان جایگزینی از طبیعت( و فروسایی )هزینه

در حالی که در بوده  2011ایران هشتمین کشور آالینده دنیا در سال   CO2اظ میزان آالیندگی بوده است. همچنین از لح

 خوبیبهبود. این موضوع میزان آالیندگی صنایع کشور را  CO2ایران بیست و دومین کشور از لحاظ آالیندگی  1992سال 
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قید دیگری  عنوانبهزیست باید گذاری در جهت تخریب کمتر محیطو سیاست زیستمحیطبنابراین توجه به  ؛دهدنشان می
 در رابطه با رشد اقتصادی مطرح شود.

 

 عواقب تداوم وضع موجود. 5-3-1

 درصد  21درآمد سرانه واقعی مردم حدود  1392و  1391های با توجه به رشد منفی اقتصادی و نرخ تورم باال در سال
های اخیر دهه درصد که برابر متوسط نرخ رشد 5با فرض رشد متوسط سالیانه  یافت.کاهش  1390نسبت به سال 

 سال زمان الزم است. 5حدود  1390اقتصاد ایران است؛ برای رسیدن به سطح درآمد سرانه سال 

 ها بینی( باشد، پیشزااشتغال غیرهای اخیر اقتصاد ایران )چنانچه ماهیت رشد اقتصادی از نوع رشد اقتصادی سال
د، شاهد کاهش جمعیت بیکار و کاهش نرخ بیکاری در کشور نخواهیم بو تنهاهن 1400-1393دهد در دوره نشان می

وضعیت فعلی، تعداد  تداومدهد، با ها نشان مینتایج بررسیممکن است مشاهده شود.  هاآندر بلکه روند افزایشی 
از بازار کار  شدگان رددلسیون نفر خواهد رسید که اگر به آن شاغلین ناقص و میل 5ه نزدیک ب 1400بیکاران در افق 

 بسیار بیشتر از این خواهد بود. هاآناضافه شوند جمعیت 

  محیطی برای کشور خواهد داشت بلکه با توجه به اهمیت و آثار مخرب زیست تنهانهتداوم آالیندگی صنایع کشور
 تواند یکی از موانع تعامالت ایران با سایر کشورها باشد.یت موجود میالمللی موضوع تداوم وضعابعاد بین

  5.3افزوده شود  هاآنمیلیون نفر است که اگر جمعیت دارای اشتغال ناقص به  2.9تعداد بیکاران کل کشور حدود 
 میلیون نفر خواهد شد. 6ز اضافه شود این جمعیت بیش ا هاآنمیلیون نفر خواهد بود و اگر جمعیت دلسرد از کار به 

 «های اخیر همواره صعودی بوده و در حال حاضر به در سال« بار تکفل»یا همان « نسبت جمعیت به تعداد شاغالن
تواند معیاری از فقیرتر شدن خانوار ایرانی باشد. نفر رسیده است که بسیار باالتر از متوسط جهانی است و می 3.6

درصد  62ر به در دهه اخیر همواره صعودی بوده و در حال حاض« نسبت جمعیت غیرفعال به جمعیت در سن کار»
 رسیده است که دارای ابعاد اجتماعی، امنیتی و فرهنگی خاص خود است.

 رشد زایی هر یک واحد درصد میزان اشتغال کهنحویبههش یافته است زایی رشد اقتصادی در ایران کامیزان اشتغال
کاهش یافته  1385-1390های هزار نفر طی سال 3 به حدود 1375-1380های هزار نفر در سال 180اقتصادی از 

 شده است. تر برسرمایهاست و در مجموع بیانگر آن است که تولید در ایران 
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 راهکارها 
تواند اه به این موضوع مینگگذار در مورد نحوه حصول رشد اقتصادی است. اولین اقدام اساسی تغییر نگرش سیاست .1

ز احمایت »پیگیری راهبرد تغییر کند. « حمایت از نیروی کار برای تولید»به « زاییحمایت از تولید برای اشتغال»از 
اولویت »، «انکیبافزایش پوشش و فراگیری نظام »، «توانمندسازی نیروی کار»مستلزم « نیروی کار برای تولید

 است.« ادیها در رشد اقتصایش گسترده سهم بخشافز»و « صنایع کوچک و متوسط

اهش اندازه دولت و کو  نابرابری وبهبود و ترویج فرهنگ کار: بخشی از این فرایند مربوط به کاهش فساد، تبعیض  .2
 بخش عمومی غیردولتی است.

ییر نحوه ورود ای نظیر تغاز نفت که مستلزم انجام اقدامات گستردهحرکت به سمت کاهش وابستگی به منابع حاصل  .3
های لزام همه دستگاهامنابع حاصل از نفت به بودجه، تقویت استقالل بانک مرکزی، وجود استراتژی توسعه صنعتی و 

 .پذیر استهای تجاری هماهنگ برای حمایت از تولیدات داخلی رقابتاجرایی به رعایت آن و اتخاذ سیاست

 آمار گردآوری شده. وسقمصحتت از ایجاد پایگاه اطالعاتی جامع و کارآمد در زمینه بازار کار و نظارت بر یاحم .4

 ایجاد تطابق و هماهنگی بین سیستم آموزشی و نیازهای بازار کار در کشور. .5

المللی ینای و تسهیل در جابجایی برفههای آزاد و حآموزی و گسترش آموزشفراهم کردن امکاناتی برای مهارت .6
 نیروی کار.

 اجتماعی در جهت کاهش پدیده چند شغله بودن. تأمیناستقرار نظام جامع  .7

 

 نرخ تورم. 4-1
ر نخست قرار دارد. در سال کشو 10و اقتصاد ایران در میان  اندسال اخیر نرخ تورم دو رقمی داشته 10کشور طی  26تنها 

 از: ونزوئال، سودان، مالی و بالروس. اندعبارتاند که اند که نرخ تورمی باالتر از ایران را تجربه کردهتنها چهار کشور بوده 2014
 

 راهکارها 

 بنی بر کنترل پایه پولی و نقدینگیهای مالی و پولی منظم مسیاست 

 ها، بانک مرکزی و دولت از طریق:اقدامات اساسی در جهت اصالح نهادی رابطه بین بانک 

 های مسمومای و تعیین تکلیف داراییداری، اصالحات ترازنامهها به رعایت قواعد مقرر مانند منع بنگاهالزام بانک .1

 ل بانک مرکزیتقویت استقالاصالح قوانین مرتبط با شبکه بانکی از طریق اصالح قوانین بانکداری در جهت  .2

 اندازی به منابع شبکه بانکیایجاد منع قانونی برای دولت و سایر نهادها برای دست منظوربهالزامات قانونی  .3

 های خوب.های با وضعیت نامطلوب و افزایش سرمایه بانکهای خوب با وضعیت مطلوب از بانکتفکیک بانک .4

 تورمی دارند. پیامدهایعدم تصویب قوانینی که  .5

 شود.عدم تصویب هرگونه قانونی که منجر به محدود کردن اختیارات بانک مرکزی می .6

 شود.پرهیز از تصویب قوانینی که منجر به استفاده از منابع شبکه بانکی می .7
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 . نظام مالی5-1
لکرد ناکارآ و بعضا ناسالم ها( عمیکی از عوامل موثر بر ناکامی تحقق اهداف بخش واقعی اقتصاد )رشد و توزیع عادالنه درآمد

های اخیر گریبانگیر ای که در سالبا توجه به مخاطره رود.ران به شمار میترین جز نظام مالی در اینظام بانکی است که مهم
 نظام بانکی شده است این اصالح باید با ظرافت و سرعت بیشتری صورت گیرد.

 

 راهکارها 

  توسط بانک مرکزی بلندمدت مدت وهای پولی میانسیاستتدوین 

 هانظارت موثر بانک مرکزی بر بانک 

 ها برای بخش واقعیاصالح و بازنگری در احکام قانونی مربوط به تسهیالت تکلیفی بانک 

 دهندساماندهی موسسات غیرمجازی که فعالیت پولی و اعتباری انجام می 

 های دولتی اعطای اختیار عمل به دستگاه: دولتیهای های دولت و شرکتارتقای شفافیت در نحوه نگهداری حساب
انک مرکزی و شفافیت ب( امکان نظارت 10ماده « د»و عمومی برای انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم توسعه )بند 

 از جمله: ر این زمینه شد.کاهش داد و موجب بروز مسائل جدی د شدتبهای دولت را نظام مالی و بودجه

 هاآنهای مفتوحه جهت نگهداری صحیح و کافی در خصوص وجود دولتی و حسابکاهش امکان کنترل  .1

آن رشد  تبعبهاعطای تسهیالت و ایجاد اعتبار و  منظوربهنزد خود دولتی  هایها از رسوب وجوه حساباستفاده بانک .2
 فزاینده تورم

هنگام و دقیق از موجودی این  های بهدم امکان تهیه گزارشعهای دولتی و عدم دسترسی آنالین به کلیه حساب .3
 هاحساب

ای های هزینهداری و بانکداری دولت و کنترل گردش حساببر امور خزانه مؤثرعدم امکان اعمال نظارت و کنترل  .4
 و درآمدی دولت

منابع مورد نیاز برای انجام معامالت  موقعبهتخصیص  ای نهادهای دولتی و عدمکندی گردش منابع درآمدی و هزینه .5
 های دولتیو طرح

انتقال  منظوربهو نهادهای دولتی های عامل جویی و بروز مفاسد متعدد در تعامل میان بانکتشدید رفتارهای رانت .6
 .ها به بانک مذکورحساب

است. در  «حساب واحد خزانه»ز برداری کامل امرکزی و بهره های دولتی به بانکترین راهبرد انتقال کلیه حسابمهم
های مختلف شبکه بانکی، مشکالتی از قبیل تالش برای افزایش غیر این صورت به دلیل رسوب منابع دولتی در حساب

کند که ی بودجه کاذب بروز پیدا می، افزایش نیاز دولت به نقدینگی و کسرکارکنانها برای منابع جهت گرفتن انواع وام
 مدیریت و کنترل کرد. راحتیبهتوان ا نمیمفاسد ناشی از آن ر

 به محدود بانکی، شبکه بر مرکزی بانک نظارت حاضر حال : دربانکی شبکه بر مرکزی بانک شرعی نظارت تقویت 
 گونههیچ شرعی حیث از مرکزی بانک واقع در. است مالی هاینسبت بر نظارت قبیل از المللیبین مرسوم هاینظارت
 مبهم کامالً ربا بدون بانکی عملیات اصول به هابانک تعهد درجه و کندنمی اعمال هابانک بر سیستماتیکی نظارت

 شدن قانونی مستلزم رهبری معظم مقام فرمایش طبق بانکی شبکه بر مرکزی بانک شرعی نظارت .است مشکوک و
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 نظارت استانداردهای اجرای و تدوین آن پی در و بانک این ارکان از یکی ذیل مرکزی بانک فقهی شورای جایگاه
 بانکی عملیات قانون اصالح الیحه در باید مهم این. است( بال کمیته بانکی نظارت استانداردهای کنار در) شرعی
 .گیرد قرار مدنظر( ایران اسالمی جمهوری بانکداری قانون یا) ربا بدون

 نظارت مرکزی، کبان مهم وظایف از یکی که آنجا از: بانکی شبکه از( مرکزی بانک) ناظر مقام استقالل تقویت 
 انسانی، سرمایه حیث از ای و مالی ساختاری، لحاظ به مرکزی بانک کهدرصورتی است، بانکی شبکه بر جانبههمه

 عمالً  و آمدهپیش ااجر و نظارت وظایف تداخل و منافع تعارض مشکل باشد، داشته بانکی شبکه به متقابل وابستگی
 ریزیبودجه روش و مرکزی بانک زیان و سود صورت دقیق بررسی .شد نخواهد اجرا کامل نحو به بانکی نظارت

 مختل را ناظر مقام مالی استقالل تواندمی که است بانکی شبکه تخلفات از مرکزی بانک بالقوه انتفاع از حاکی آن،
 در پدیده این .است پربسامد و رایج بسیار مرکزی بانک و بانکی شبکه میان مدیران گردش دیگر سوی از. کند

 .باشد دردسرآفرین کشور بانکی نظام برای و شده نظارت ناکارآمدی به منجر تواندمی توجهیبی صورت

 . تجارت خارجی6-1
 

 مسئله قاچاق کاال. 1-6-1
رد دالر و حجم یامیل 14.5های ارائه شده از ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، حجم قاچاق کاالهای ورودی حدود طبق تخمین

ای از تجارت توان گفت بخش عمدهاست. به این ترتیب می 1394میلیارد دالر در سال  1کاالهای قاچاق خروجی حدود 
زده شده در کشور، سوخت، ترین کاالهای قاچاق تخمینعمده شود.خارجی کشور از مسیر غیررسمی به داخل کشور هدایت می

خودرو، رایانه و قطعات، لوازم  یدکیلوازم، تلفن همراه، خانگیلوازمعات آن، البسه و پارچه، دارو و کود شیمیایی، طال و مصنو
 آرایشی و بهداشتی، مشروبات الکلی، سیگار، چای، برنج و ... است.

 

 مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی. 2-6-1
بخشی به مبادی وارداتی و غیره( در کنار و تشریفات گمرکی و عدم تنوع گذاری تعرفهمدیریت ضعیف واردات )اعم از نظام 

 های اخیر است.ههای مزمن کشور طی دهضعف توسعه صادرات غیرنفتی، از آسیب
تروشیمی است و بررسی بیانگر وابستگی شدید صادرات کشور به محصوالت پایه نفت، گاز و پصادراتی  عمده اقالمبررسی 

 ندم، جو و نظایر آن است.گ، برنج، گنجالهکاالهای اساسی همچون ذرت، سویا،  تأمینتی نیز گویای وابستگی اقالم عمده واردا
ین، افغانستان و هند و چدرصد صادرات به پنج کشور عراق، امارات،  70بررسی شرکای تجاری ایران نیز نشانگر تمرکز حدود 

پذیری تجارت تواند منجر به آسیب، کره، ترکیه و سوئیس است که میدرصد واردات از پنج کشور چین، امارات 70تمرکز حدود 
 خارجی کشور به دلیل محدودیت شرکای تجاری شود.

 14ای و تنها کمتر از درصد کاالهای سرمایه 18ای، حدود درصد واردات کشور کاالهای واسطه 68حدود  1394در سال 
رسد با در نگاه اول این آمار مثبت به نظر میاند. هر چند بندی شدههدرصد کاالهای وارداتی در زمره کاالهای مصرفی طبق

 مواد اولیه مورد نیاز خود از مسیر واردات است. تأمیناین حال گویای وابستگی بخش تولید به 
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 لسؤاموتور محرکه اقتصاد مطرح کرد.  عنوانبهتوان های خاص آن را میبر رشد جنبه تأکیداستراتژی توسعه صنعتی و 
های اقتصاد رشد بیشتری اساسی در تدوین و یافتن استراتژی  توسعه صنعتی باید این باشد که با رشد کدام بخش، باقی بخش

 خواهند داشت؟
 

 مناطق آزاد. 7-1
های اقتصادی، به سمت کسب درآمد از مسیر فروش زمین، واردات کاال، ورود کاالی ایجاد زیرساخت باهدفاین مناطق 

اند. از سویی دیگر تمایل برای توسعه کمی این مناطق به موضوعی دروهای خارجی هدایت شدهگذاری خوهمراه مسافر و شماره
هایی که مسئول نظارت بر عملکرد این مناطق یستمهمچنین عمده س محوری در تصمیمات مسئوالن کشور تبدیل شده است.

 هستند خود در صف تقاضای ایجاد و توسعه این مناطق قرار دارند.

 

 . مدیریت بخش عمومی )نظام مالی و اداری(8-1

 ریزینظام بودجه. 1-8-1
بودجه در اداره عمومی  هایتمأموریهای اخیر در مفاهیم و های بسیاری که طی دههبه دالیل گوناگون در مقایسه با دگرگونی

های گذشته و درگیر رت، مدیریت تهیه و اجرای بودجه در ایران هنوز هم پایبند صودهیسازمانکشور پدید آمده است، 
دجه در نیم قرن لذا فرآیند تهیه، تصویب و اجرای بو های مالیه قدیم بوده و از تحوالت مزبور به دور مانده است.مندیقانون

به تزاید خود را بر  سئله پیچیده و دشواری در مدیریت بخش عمومی مبدل شده است که پیامدهای نامطلوب و رواخیر به م
 رد.ریزی کشور دابسیاری از مسائل ریشه در ساختار بودجه کند.دولت تحمیل می

 ریزی در ایران ناشی از موارد زیر است:ترین مسائل بودجهمهم

 های اجرایی است.اطالعاتی و شفافیت تصمیمتهیه، تصویب و اجرای بودجه فاقد جمعیت  -

 ای وجود ندارد.شدههای قطعی و تعریفگانه مرزبندیهای درون دولت و در بین قوای سهاز مسئولیت -

مورد توجه فنی  وتعاریف قانونی بودجه پاسخگوی نیازهای اجرایی و مدیریتی نیست و در آن مالحظات کارکردی  -
 گیرد.قرار نمی

 شود.بع به مصارف توجه نمیمناآن در تخصیص ماهوی  تأثیربه الگوهای رفتاری دولت و ریزی کنونی در بودجه -

 و سازمانی و استمرار وضع موجود معیار توزیع و تخصیص بودجه است.ساختار تشکیالتی  -

، تحصیل نویسی تبصرهانونی است از جمله در های قریزی دارای کاستیبه لحاظ شکلی و ماهوی فرآیند بودجه -
 درآمدها و ایجاد تعهدات مالی و ...

ای استوار های اجرایی بر مبنای متقن و تصویب شدهها، تخصیص اعتبارات و مدیریتنامهها، موافقتبندیطبقه -
 نیست.

 شود.نمی اجرایی بودجه استفادهبینی آثار بینی منابع و مصارف و پیشدر عمل از الگوهای جدید اقتصادی برای پیش -

های محاسباتی مدیریت، نظارت در مراحل قبل، حین و پس از نظام نظارتی کنونی برای پاسخگویی به مسئولیت -
های عمرانی نیز با شیوه های توسعه و طرحاست. عالوه بر این نظارت بر عملیات اجرایی برنامه کاراییاجرا فاقد 

 پذیر نیست.کانریزی در عمل امکنونی بودجه
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 راهکار 
ریزی نخستین گام این است که قانون جامعی وضع شود و اصول و چارچوب بخش برای اصالح ساختار نظام بودجه

های اقتصاد، روابط اجزای آن با یکدیگر، نحوه تحصیل منابع و مصارف عمومی، ماهیت وظایف، مرز آن با سایر بخش
ن قانون رئوس کلی و چارچوب عملکرد سایر قوانین قت ایدر حقیای و ... را معین کند. آن، اصول حاکم بر عملیات بودجه

ای خواهد بود، قوانین بودجه که قانون مادر در حوزه عملیاتعالوه بر این قانون  کند.بخش عمومی را تعیین میاداره 
خواهند قوانین عبارت های بخش عمومی را تعیین کند. این ، عملکرد هر یک از حوزهتناسببهدیگری نیز الزم است که 

 های دولتی.رکتقانون شقانون مدیریت خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، قانون اداره امور مالی، بود از: 

 
 

 های نظام اداری و مالی کشورویژگی. 2-8-1
 

 های موجود در ساختار دولتانواع دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
و  هاوزارتخانههای پرسنلی کارکنان درصد صرف هزینه 44حدود  1395ای )جاری( دولت در سال اعتبارات هزینهاز مجموع 
ای )جاری( در درصد از اعتبارات هزینه 17های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی خواهد شد و حدود و سازمان مؤسسات

نیز صرف پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا خواهد  1395سال 
درصد  62شود، به نحوی که حدود رده بوده و پرهزینه اداره میدهد نظام اداری کشور بسیار گستاین اطالعات نشان می شد.

 شود.می برای حقوق شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری هزینه صرفاًهزار میلیارد ریال(  1.217اعتبارات عمومی کشور )

 18 وزارتخانه

 911 ها و ...(، دانشگاهمؤسساتها، دولتی )سازمان مؤسسات

 779 های دولتیشرکت

 42 های تحت نظر مقام معظم رهبرینهادهای غیردولتی و سازمان

 595 های تحت پوشش نهادهای غیردولتیو شرکت مؤسسات

 20 های بازنشستگیصندوق

 1236 هاشهرداری

 3601 های اجراییجمع دستگاه

 26681 هادهیاری

 97678 استان وتعداد واحدهای سازمانی نظیر اداره کل و اداره در مرکز 

 149386 یستیبهزتعداد واحدهای عملیاتی نظیر مراکز درمانی، آموزشی و 

 247064 جمع واحدهای سازمانی
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های پرسنلی رداخت هزینهنیز برای پ« سایر»و « خرید کاال و خدمات»ای مانند شایان ذکر است که بخشی از اعتبارات هزینه
های پرسنلی در بودجه عمومی دولت، برآورد حداقلی محسوب درصدی هزینه 62بنابراین سهم  ؛گیردمورد استفاده قرار می

 شود.می
درصد از مصارف بودجه به  96نظام اداری و مالی ایران است. به طور متوسط حدود های تمرکزگرایی مالی از دیگر ویژگی

شود و به صورت استانی تخصیص استان کشور توزیع می 31درصد آن در بین  4شود و فقط گیری میمیمصورت ملی تص
 91است که  استانی بوده 1395درصد از منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال  29یابد، این در حالی است که حدود می

 است.« مالیات بر ارزش افزوده»درصد آن از محل 
 

 های عمرانیانی طرحنابسام. 1-2-8-1
ر نزولی دن در مجموع سینوسانی بو رغمبهای نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه 1393تا  1376های طی سال

 خواهد رسید. 1394درصد در سال  16بینی به بر اساس پیش 1376درصد در سال  45از  تدریجبهداشته است به نحوی که 
ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینهیعنی به تدریج سهم عمده

 است.
 

 راهکار 
ها و کشاکش رحسازوکار ناکارآمد تعریف و اجرای این طگذاری هستند. ظام مقرراتنهای عمرانی دچار نوعی تشتت در طرح

سازماندهی راهکارهای  هاست.های این طرحها به حوزه نفوذ خود از چالشمنابع این طرحذینفعان برای متمایل ساختن 
 های عمرانی کشور به شرح زیر است:طرح

ن، بهبود پیاپی و انتشار سند آمایش کشور، همراه الزام به آمایش سرزمین و تدویها بر اجرا و توسعه مطالعات الزام دولت .1
 ها )آثار تجمعی( بر اساس این سند.ژهها و ترکیب پروسازگاری پروژه

 ها.ها به ایجاد سازوکار شناسایی نظرات و ترجیحات تمامی ذینفعان پروژهالزام دولت .2

 ها.گیر تعریف پروژهساز و تصمیمای و مدنی عوامل تصمیموضع قوانین صریح برای مسئولیت حرفه .3

روژه توسط مجریان همان پروژه از طریق انجام مطالعات هر پها و ممنوعیت اصالح ساختار انجام مطالعات توجیهی پروژه .4
 واسپاری فاز مطالعات به سازمان برنامه و بودجه.

های عمرانی که از محل وجوه عمومی تغذیه های توجیهی طرحالزام قانونی برای دسترسی عمومی به تمام گزارش .5
 شوند.می

امکان مشارکت بخش خصوصی برای  منظوربهجانبه منابع مالی جدید از طریق بسترسازی همه تأمینهای توسعه روش .6
 هامنابع مالی پروژه تأمین

 .های عمرانی به صورت رقابتی و شفافارجاع تمام کارها و تشکیل کلیه معامالت پروژه .7

 .نظارت جامع و مستمر بر بهبود نظام فنی و اجرایی کشور .8
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 مالیاتیامور . 3-8-1
ای اصالحیههای مستقیم در بخش مالیاتبرد. ای و فراوانی رنج میهای ریشهنظام مالیاتی اقتصاد ایران از مشکالت و چالش

ه بسترهای کدر این قانون صورت گرفت که در حال حاضر دغدغه اصلی در خصوص این قانون این است  1394در سال 
و فعاالن  مؤدیانی و هویتو در نهایت تکمیل بانک اطالعات اقتصادی الیاتی شامل طرح جامع م جدیداجرایی شدن قانون 

به دلیل  مؤدیانبا  نظام مالیاتیاز طرف مجریان فراهم نشود که در این حالت مشکالت و اصطکاک  موقعبه اقتصادی
 دوچندان خواهد شد. خیص و سالیق ممیزان مالیاتیی نظام مالیاتی بر تشستانی و تکیهسردرگمی نظام اجرایی مالیات

 متأسفانهرا باال برده و  مبادله در اقتصاد ایراناوم اجرای آن به شکل موجود هزینه تددر بخش مالیات بر ارزش افزوده 
 فزایش داده است.اد شده هزینه تمکین مؤدیان در این بخش از نظام مالیاتی را برخی جزئیات و نواقص فنی قانون یا

یچیده آن، باال بودن تعداد دفعات پ نسبتاًو مؤدیان قانون مالیات بر ارزش افزوده و فرآیند ذینفعان با توجه به دامنه گسترده 
های ر مالیاتی، نبود زیرساختآن از طرف سازمان امو ارائه اظهارنامه مالیاتی از طرف مؤدیان و فعاالن اقتصادی و رسیدگی به

افزاری مورد نیاز اجرای کامل این قانون، مقاومت برخی از مؤدیان در خصوص شفافیت اقتصادی و مالی افزاری و نرمسخت
 از اقتصاد توجهیقابلناشی از اجرای این قانون، سخت شدن شرایط برای جوالن کاالهای قاچاق و عیان شدن بخش 

دی معرفی کرد که استعداد یکی از موار عنوانبهای آن را الیات بر ارزش افزوده و مسائل حاشیهتوان قانون مزیرزمینی و ...؛ می
 هایو چالشهای پراکنده اصناف مختلف در خصوص مشکالت البته اعتصابدر اقتصاد ملی را دارد.  آفرینیبحرانو ظرفیت 

زوده عالوه بر جلوگیری از اصالح قانون مالیات بر ارزش اف وات گذشته شاهد این ادعاست.در خصوص این قانون در سن هاآن
تواند آثار مثبت ناشی از اجرای کامل قانون یاد های اقتصادی و اجتماعی احتمالی مربوط به حواشی این قانون، میبروز تنش

های مختلف اقتصاد، تحدید قاچاق و ... را دی در بخششده در قالب افزایش درآمدهای مالیاتی، ایجاد شفافیت مالی و اقتصا
 در پی داشته باشد. زمانهم طوربه
 

 های دولتوضعیت بدهی. 4-8-1
( GDPهای دولتی به تولید ناخالص داخلی )نسبت بدهی ناخالص داخلی بخش عمومی شامل مجموع بدهی دولت و شرکت

تومان زار میلیارد ه 1218تولید ناخالص داخلی در پایان سال گذشته به قیمت جاری  درصد است. 44در حال حاضر نزدیک 
هزار میلیارد تومان بدهی  196هزار میلیارد تومان بوده است که از این رقم  540در سال گذشته بالغ بر بوده است. رقم بدهی 
بدهی شرکت نفت شرکت نفت است.  جزبهتی های دولهزار میلیارد تومان دیگر مربوط به شرکت 180خود دولت و بیش از 

 شود.هزار میلیارد تومان( برآورد می 165میلیارد دالر )معادل تقریبی  55نیز رقمی بالغ بر 
 

 راهکار 
هدات )بدهی( برای بخش برای افزایش درجه پایداری مالی در  اقتصاد ایران، الزم است که در مورد میزان ایجاد تع .1

های در برنامه روش پیشنهادی تحقیق برای این کار، تعیین سقف بدهی مالیمل آید. عمومی احتیاط الزم به ع
های سالیانه یا به صورت قاعده مالی دائمی از نوع قاعده بدهی ناظر به تر در بودجهمدت و به صورت خاصمیان

 بودجه است.
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ترین آمارهای بدهی کشور در جامعشود های احتمالی، پیشنهاد میپذیریدر راستای پایداری مالی و کاهش آسیب .2
بینی شود. این اقدام آوری و به روز شود و اعتبارات این بخش در قوانین بودجه سنواتی پیششکل ممکن، ثبت، جمع

 کند.اکنون توسط وزارت اقتصاد در حال پیگیری است که توجه بیشتری را طلب میهم

رای بمنابع الزم  شده توسط دولت در راستای گشایش مالی،در راستای اعتماد بخش خصوصی به اسناد بدهی ایجاد  .3
 ر شود.های سالیانه ذکبازپرداخت اصل و سود اوراق به صورت صریح در بودجه

های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی(، الزم است ایجاد بدهی در هر کدام از اجزای بخش عمومی )دولت، شرکت .4
 .گذار قرار گیردتحت نظارت مستقیم سیاست

مدت مدیریت بدهی های پیشنهاد شده الزم است که برای اقتصاد ایران یک چارچوب میانبرای تحقق مجموعه سیاست
توان در چارچوب بررسی و تصویب الیحه برنامه مدت میاما در کوتاه های سالیانه رعایت شود.تدوین شده و در بودجه

 ششم توسعه قواعدی برای هر یک از بندهای چهارگانه فوق به تصویب رساند.

 

 ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا در کشور. 5-8-1
بگیر بایستی عدالت در یفهازنشسته و وظمیلیون نفر ب 2.5میلیون نفر شاغل و  4نظام اداری کشور با حجم و گستره نزدیک به 

عیت مناسبی چه در سطح نظام پرداخت کشور از وض زمینه پرداخت حقوق و مزایا را در درون خود مورد توجه جدی قرار دهد.
قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به دلیل اشکاالت وارد بر قانون،  .ای و چه در سطح کارمندان برخوردار نیستمدیران حرفه

موجود افزود به  کالتبر مش عمالًعدم اجرای صحیح آن و مستثنیاتی که به قانون در زمان تصویب آن و پس از آن زده شد 
های اجرایی ی دستگاهبه نظامی چند پاره تبدیل شده است، در چنین وضعیتی کارکنان برخطوری که نظام پرداخت در کشور 

 اند.بهره ماندهنی نیز بیهای قانواز حداقل وپرورشآموزش وزارتنظیر 
 

 راهکار 
ریزی کشور، نترلی عمل کند. اصالح نظام بودجهسازوکار ک عنوانبهتواند نمی تنهاییبهوضع قانون در حوزه نظام پرداخت 

اکمیت قانون و جلوگیری ، مقابله با فساد، شفافیت و پاسخگویی، حگزینی شایستهتقویت سازوکارهای ارزیابی و نظارت، 
ها نیز معیار مؤثری است که ر کنار این موارد افشای داراییدگیری در این رابطه بسیار مؤثرند. از تعدد مراجع تصمیم

 دهد.دولتی را افزایش میپاسخگویی و صداقت کارمندان 
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 امور زیربناییحوزه بخش دوم: 
 

 صنعت و معدن. 1-2
برند و مشخص نیست از کدام های اجرایی و نظام بانکی در مواجهه با بخش تولید از نوعی سردرگمی رنج میدولت، دستگاه

زایی ملی در حوزه تولید که همان بنابراین الزم است نقطه کانونی بحران ؛صنعت، چگونه و به چه میزان باید حمایت کنند
  سیاستی است مورد توجه قرار گیرد.های بلندمدت فقدان برنامه

 

 راهکارها 
 اقدامات تقنینی و نظارتی پیشنهادی در این حوزه به شرح زیر است:

 امه پنجم توسعه.قانون برن 53تهیه و تصویب شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ماده  .1

دولت یا مجلس  پتروشیمی و تصویب آن در هیئت پیگیری تدوین استراتژی )سند راهبردی( توسعه صنعتی و صنعت .2
 شورای اسالمی.

 پیگیری، تدوین و تصویب استراتژی )سند راهبردی( توسعه بخش معدن و صنایع معدنی. .3

 تهیه و تصویب اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی. .4

ا فناوری باال با بته های صنایع نوین یا پیشرفگذاری در طرحبخش خصوصی به سرمایهبررسی راهکارهای تشویق  .5
 های خارجی.ای و شرکتهای توسعهمشارکت سازمان

به بخش واقعی خصوصی و یا  خودروایرانهای خودروسازی سایپا و پیگیری واگذاری سهام دولت در شرکت .6
 بر خودروسازی جهان.های خارجی مرتبط با برندهای معتطرف

ی از مقررات مالی دولت الحاق برخی  مواد به قانون تنظیم بخش قانون 1بند الف ماده  4نظارت بر اجرای تبصره جز  .7
 های پلکانی مطابق قانون.( در خصوص قیمت خوراک گاز و خوراک مایع و اعمال تخفیف2)

بخشی به تحرک ازجملهدستیابی به اهداف طرح  منظوربههای خط لوله اتیلن غرب و مرکز نظارت بر اجرای طرح .8
 ایی و غیره.زفرآیند تولید، اشتغال

 گذاری در بخش صادرات مواد معدنیتمرکز سیاست .9

 در بخش معدن مدخلذیهای حل بحران تداخل وظایف قانونی دستگاه .10

 گذاری جدی در بخش اکتشاف پایه و تفصیلیسیاست .11

حصای طالعات پایه و ااقانون برنامه پنجم در ارتباط با تهیه  157نظارت بر اجرای قوانین باالدستی همچون ماده  .12
 های معدنی کشور.ظرفیت

 

 انرژی. 2-2
 های بخش انرژی کشور به شرح زیر است:چالش
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 عدن و تجارت و مدیریت بخش انرژی کشور توسط چندین نهاد اجرایی )وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنعت، م
 .سازمان انرژی اتمی(

  ی در توسعه اقتصادی.این بخش زیربناینقشه راه  عنوانبهعدم تدوین و تصویب برنامه بلندمدت انرژی کشور 

  در سال شبکه برق کشور:  خصوصبههای انرژی قبول در بخش تبدیل، انتقال و توزیع حاملوجود تلفات غیرقابل
درصد  20یش از درصد بود در حالی که این شاخص در کل شبکه برق ایران ب 8.5متوسط جهانی تلفات برق  2011

های برق را گذاری در ایجاد شبکهسرمایهدرصدِ  1توضیح است که هر یک درصد تلفات، حداقل  الزم به بوده است.
تولیدی کشور را تلف  درصد برق 1درصد سوخت نیروگاهی به دنبال داشته و همچنین  1 رفت هدردهد و هدر می

 میلیارد دالر است. 1قدار، بیش از مکند که ارزش سالیانه آن می

 های امروز نفت قیمتو بر اساس درصد است  37های کشور نیرو در حال حاضر راندمان نیروگاه مطابق آمار وزارت
شود. مطابق قانون باید این میلیارد دالر به کشور خسارت وارد می 2.5بیش از جهانی، سالیانه خام در بازارهای 

 یافت.درصد افزایش می 45راندمان به 

 ای و عدم دسترسی های منابع سرمایهلیل محدودیتالدستی نفت و گاز به دگذاری بسیار محدود در بخش باسرمایه
 خصوصبهنفت و گاز  هایدانبرداری از میهای اکتشاف، توسعه و بهرهشهای جدید در بخکافی به فناوری

 مشترک. هایمیدان

 پاالیشگاه موجود که عالوه بر تولید  7ولید در ارتقا، اصالح فناوری و فرآیند ت موقعبهگذاری کافی و عدم سرمایه
ها درصد نفت خام تحویلی به این پاالیشگاه 27تر از استانداردهای جهانی، حدود بسیار پایین باکیفیتهای فرآورده

 ندارد. توجهیقابلشود که ارزش افزوده به نفت کوره سبک و سنگین تبدیل می

  امنیت و به اهداف دستیابی در راستای کشور ئواستراتژیک ژمندی از ظرفیت بهره منظوربهانرژی نداشتن دیپلماسی
 توسعه پایدار.

  با هزینه کم.نفت خام و گاز طبیعی دوران استخراج رسیدن به پایان 

  ش انرژیبا بخها در نهادهای مرتبط هدفمند کردن یارانهقانون نادرست اجرای. 

 

 راهکارها 
 یری باشد.تدوین و تصویب برنامه بلندمدت )طرح جامع( انرژی در قالب مکانیسمی که قابل نظارت و پیگ .1

 وزارتخانهپیگیری و فراهم ساختن سازوکارهای مربوط به تمرکز امور انرژی کشور در یک  .2

 1346مرتبط با بخش انرژی از جمله قانون سازمان برق مصوب سال به هنگام کردن قوانین  .3

 های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در بخش انرژی کشورسیاستاجرای دقیق قانون اجرای  .4

مجلس شورای اسالمی در  جلوگیری از مداخله دولت و منظوربه( رگالتوریبر ایجاد نهاد تنظیم مقررات ) تأکید .5
 ند.هایی که دارای ماهیت انحصار طبیعی هستفعالیت

های ش فراوردهکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پاالیش و پختهیه و تصویب اساسنامه شر .6
 نفتی

 نفت و گاز هایمیدانالزام دولت به تولید صیانتی از  .7
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 مشترک هایمیدانانتفاع کشور از  منظوربهارائه راهکارهای حقوقی و قانونی  .8

ی از مقررات مالی دولت مواد به قانون تنظیم بخش دائمی نظیر قانون الحاق برخیقوانین پیگیری و نظارت بر اجرای  .9
 (2( و )1)

 

 بخش آب. 3-2
های شرکتها و تبدیل ای استانهای آب منطقهشرکت ها بهقانون تبدیل ادارات کل امور آب استانقانون توزیع عادالنه آب، 

های تعیین تکلیف چاهقانون و  ربطذیای استان ب منطقهگیرد به شرکت آاستان را در بر میکه بیش از یک ای آب منطقه
در حال حاضر  اند.ساسی داشتهادر ایجاد بحران در بخش آب نقش از جمله قوانینی هستند که  برداریآب فاقد پروانه بهره

های ریزی و مدیریتی آب کشور بر اساس اصول توسعه پایدار با حفظ مؤلفهبازنگری جدی در مباحث برنامهکشور نیازمند 
 است. زیستمحیط

 از: اندتعبارزا در بخش آب کشور های بحراندیگر چالش

های مختلف و عدم وجود یک پایگاه اطالعاتی منسجم در بخش آب منسجم بین دستگاهعدم ارتباط و هماهنگی  .1
 مؤثردر راستای حکمرانی و آبفا 

 و تغییر اقلیم سالیخشکریزی و تطبیق با عدم برنامه .2

 آب بین متقاضیانرقابت تشدید  های ناشی ازتنش .3

 های مرزی و مشترکآبای برای استفاده از منابع منطقهتعارضات  .4

مصرف بهینه آب در وری آب و عدم وجود الگوی بحران دسترسی کمی و کیفی به آب ناشی از پایین بودن بهره .5
 های مختلف مصرفبخش

 هاهای زیرزمینی و افت سطح آبخوانکاهش ذخایر آب .6

 های طبیعی و کاهش منابع آب تجدیدشوندهمحدودیت .7

 تغییر اقلیم و آثار آن بر منابع آب کشور .8

 های آبی.ها در محیطافزایش آالینده .9

 

 راهکارها 
 آن تدوین سند ملی آب تبعبه جامع آب و تدوین و تصویب طرح قانونی  -

 هاآنلزام دولت به انجام او ساختاری بخش آب و افزاری مبانی نرممرتبط با ارتقای مورد نیاز تصویب قوانین  -

 هاآنهای مورد نیاز مکانیسمبینی ای و پیشحوضهآب بینانتقال تصویب قوانین مرتبط با  -

 

 کشاورزی. 4-2
 از: اندعبارتزی در ایران های بخش کشاورترین چالشمهم

 بحران آب و تغییرات اقلیمی .1
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 پایدار کشاورزی توجهی به توسعهکم .2

 سموم و کودهای شیمیاییهای سالمت غذا و باال بودن باقیماندهوضعیت نامناسب  .3

 در اغلب تولیدات بخش کشاورزی شدهتمامباال بودن قیمت  .4

 وش تولیداتنداشتن الگوی کشت و یا حداقل ترکیب کشت مناسب همراه با کاهش قیمت و بروز مشکالت در فر .5

در محصوالت وارداتی ناشی از  ویژهبهید تا مصرف محصوالت کشاورزی و ها در زنجیره تولانتقال نامتقارن قیمت .6
 انحصار در بازار محصوالت وارداتی

 های کشاورزیزمینکاداستر عدم اجرای  .7

 نداشتن برنامه کشت و توزیع منطقه محصوالت با توجه به بحران آب .8

 .وخاکآباقعی منابع توجهی به توان و پتانسیل وبی .9
 

 راهکارها 
 رت جهاد کشاورزی.تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزانظارت دقیق بر اجرای قانون کلیدی  .1

 وری بخش کشاورزی و منابع طبیعینظارت دقیق بر اجرای قانون کلیدی افزایش بهره .2

 مرزی در بخش کشاورزیهای لزوم تصویب قانون جامع برای نظام تعرفه و حمایت .3

 عنوانبههای داخلی از بخش کشاورزی و روستاییان گذاری در جهت افزایش حمایتنظارت و در صورت لزوم، قانون .4
 اقشار مولد و در عین حال محروم.

 

 توسعه روستایی. 5-2
و کشاورزی بوده است اما شواهد حاکی  به روستا زمانهمافزا و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، توجه همیکی از دالیل مبنایی 

ود نگری در وزارت جهاد کشاورزی و درگیر شدن آن در تولید اولیه چند محصول و غفلت آن از بهباز غلبه تدریجی بخشی
های مختلفی توسط برخی از مدیران صندوق ها حاکی از آن است که تخلفهمچنین بررسی معیشت و زندگی روستاییان است.

 ایر شده است.یمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شکل گرفته و منجر به اجحاف در حق روستاییان و عشب
 

 راهکارها 
 شود:اقدامات زیر در این حوزه پیشنهاد می 

 پیگیری و الزام دولت به تشکیل سازمان توسعه روستایی در وزارت جهاد کشاورزی .1

 مالی روستایی و عشایری تأمینطراحی و استقرار نظام  .2

تحت پیوستی با عنوان ی تنظیم و ارائه کلیه اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنوات .3
 «توسعه روستایی و عشایری پایدار»

های برای حمایت از فعالیت مندی روستاییان و عشایرمناسب برای افزایش مشارکت و بهرهچارچوب قانونی تدوین  .4
 اقتصادی شکل گرفته در این نواحی

 .الزام دولت به تدوین و استقرار نظام نظارت و ارزشیابی توسعه روستایی غیرمتمرکز .5
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 زیستمحیطبخش . 6-2
 از: اندعبارتایران  زیستمحیطهای بخش ترین چالشمهم

 منابع زیستیها و عدم تکمیل فرایند تعیین ارزش اقتصادی زیست بوم -

 در طرح جامع آمایش سرزمین و توسعه پایدار محیطیزیستضعف ارزیابی و کنترل آثار  -

 بخشی فراکشور و ناهماهنگی بخشی و  زیستمحیطضعف ساختار حکمرانی  -

 زیستمحیطنامه، ضوابط و دستورالعمل اختصاصی در خصوص حفاظت از قوانین، آیین کاراییعدم  -

 کشور زیستمحیطناکافی بودن منابع آمار و اطالعات مورد نیاز مرتبط با  -

 زیستمحیطدر اجرای برنامه آموزش همگانی  بخشی فراناهماهنگی بخشی و  -

 های منابع زیستیضعف پایش و نظارت دقیق بر تولید و انتشار آالینده -

 برداری اجزای تنوع زیستینظارت بر بهرهضعف در نظام و اعمال فرآیندهای حفاظت، ارزیابی، پایش، احیا و  -

 .عدم کنترل و کاهش عوامل آالینده و تهدیدکننده هوا -
 

 راهکارها 
 های سالیانهریزیودجههای توسعه و بمحیطی در نظامات برنامهگنجاندن مالحظات و رویکرد زیست .1

 زیست.ی صندوق محیطساززیست و فعالسازی شورای عالی محیطو الزام دولت به احیا و فعال پیگیری .2

 حه و تصویبپیگیری تدوین الی .3

 محیطی در مجلسقانون ارزیابی زیست  .4

ت، ارزش اقتصادی برابر متوسط آسیاس 3میزان فرسایش خاک در ایران حدود : پیگیری تدوین و تصویب الیحه خاک .5
مین کشاورزی برآورد هزار میلیارد تومان معادل یک میلیون هکتار ز 1قریب در کشور  فرسایش خاکخسارت سالیانه 

شود و این یممیلیارد متر مکعب رسوب بر اثر فرسایش خاک در سدهای کشور جمع  2سالیانه حدود شده است. 
 های آبخیز کشور چین است.حجم رسوب سه برابر حجم رسوب در حوزه

 وای پاکپیگیری تدوین الیحه و تصویب قانون ه .6

 

 ونقلحملراه و . 7-2
خود  ونقلیحملتوان گفت وزارت راه و شهرسازی رسالت پس از تجمیع وزارت راه و ترابری یا وزارت مسکن و شهرسازی می

 را از دست داده و تنها به امر احداث توجه دارد.
کند تا منابع در اختیار بخش در قالب یک مدیریت جامع، مدیریت شود و ایجاب می ونقلحملبه  پیوند همنگاه جامع و 

کند تا درآمدهای سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان این امر طلب میهمه منابع مالی و درآمد، منابع بخش محسوب شود. 
مدیریت بخش، هدایت و مدیریت  ای، درآمد بخش محسوب و توسطجاده ونقلحملهواپیمایی کشوری، سازمان راهداری و 
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 ونقلحملکند تا نگاه به طلب می ونقلیحملهای مختلف ایمن، روان و باصرفه با وجود شاخه ونقلحملهمچنین  شود.
 پیوند باشد که در حال حاضر نبود چنین نگاهی محسوس است.)زمینی، دریایی، هوایی( نگاهی جامع و هم

 

 راهکارها 

  و تفکیک آن از وزارت مسکن و شهرسازی ونقلحملطرح تشکیل وزارت 

 تدوین طرح جامع مدیریت ترافیک هوایی 

  در کشور دفاعی غیرتدوین طرح نهاد متولی صنایع هوایی تجاری 

 اصالح اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری 

  اسالمی ایران )هما( جمهوریاصالح اساسنامه شرکت هواپیمایی 

 

 فناوری و نوآوری. 8-2
ان، سنگاپور  های اقتصادی نشانگر آن است که دانش و فناوری نقشی اساسی در رشد و توسعه کشورهایی نظیر کره، تایولتحلی

ای نظیر برزیل، مالزی، چین و هند نیز همپای کشورهای تازه کنگ داشته است. همچنین اقتصادهای در حال توسعهو هنگ
های پیشرفته خود را طی دو دهه گذشته نظیر ژاپن حجم صادرات فناوری اییافتهصنعتی شده نظیر کره و کشورهای توسعه

اد ملی علوم آمریکا منتشر شده علوم و مهندسی که توسط بنیهای جدیدترین گزارش شاخص اند.به طور مستمر افزایش داده
بنیان )نظیر خدمات کسب و کار، مالی درصد به خدمات دانش 27از تولید ناخالص داخلی  2012دهد در سال است نشان می

اقتصادهای البته در های پیشرفته )نظیر هوافضا و دارو( اختصاص داشته است. و ارتباطات( و صنایع مبتنی بر فناوری
 رسد.درصد تولید ناخالص داخلی هم می 40ای نظیر آمریکا سهم این خدمات و صنایع به یافتهتوسعه

 

 راهکارها 
 از: اندعبارتپیشنهادی در حوزه فناوری و نوآوری راهکارهای 

 تدوین سند )استراتژی( توسعه فناوری .1

 ریاست جمهوریتدوین قانون شرح وظایف و اختیارات معاونت علمی و فناوری  .2

 (1389ها و اختراعات )سازی نوآوریبنیان و تجاریها و مؤسسات دانشنظارت بر اجرای قانون حمایت از شرکت .3

 های پژوهشی در کشورنظارت بر تخصیص بودجه .4

 گذاری خطرپذیرتوسعه صنعت سرمایه .5

 اصالح قانون حمایت از مالکیت صنعتی .6

 نظارت بر توسعه دولت الکترونیکی .7

 ها و ارائه خدمات از یک درگاه واحدهها توسط دستگاگذاری دادهبه اشتراکری الزام یپیگ نظارت و .8

 تصویب طرح نظام مهندسی فناوری اطالعات .9

 کوین همچون بیت پایه رمزتهیه و تدوین طرح در موضوع پول الکترونیکی ارزهای دیجیتال و ارزهای  .10
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 ایقانون جرائم رایانه روزرسانیبهو  اصالح .11

 نظارت بر بودجه بخش فناوری اطالعات و ارتباطات کشور .12

 جازی )حریم خصوصی در فضای سایبر(ها در فضای مقانون حفاظت از داده خألحل  .13

 قضایی غیردر مراجع قضایی و  ادله الکترونیکی پذیری استنادرفع ضعف  .14

 .در فضای تبادل اطالعاترایت( مالکیت معنوی )کپیرفع ضعف قانونی  .15

 ماهواره در حوزه فضایی رگالتوریتغییر اصالح اساسنامه سازمان تنظیم مقررات در حوزه  .16

 الحاق به کنوانسیون پنچ گانه مرتبط با فضا .17

 نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حوزه فضایی .18

 ( معاهده فضای ماورای جو6تدوین قانون ملی فضا بر اساس ماده ) .19

 یبرداری از منابع ژنتیکحفاظت و بهره .20

 زیستی-اجرای قانون ایمنی .21
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 بخش سوم: حوزه اجتماعی و فرهنگی
 

 های بازنشستگیصندوق. 1-3
از سوی  کند.می تأمینرا  زندگی بازنشستگانهای درصد هزینه 48تنها پرداختی مستمری و حقوق بازنشستگی در حال حاضر 

های طور گسترش پرداختسو و کاهش سطح اشتغال رسمی از سوی دیگر و همیندیگر با کاهش سطح کلی اشتغال از یک
ضعیتی هستیم که در آن اجتماعی به علت وقوع بیکاری و البته نرخ باالی تورم شاهد و تأمینبیمه بیکاری از سوی صندوق 

 100اجتماعی بیش از  تأمینبدهی دولت به سازمان  یابد.های آن افزایش میهای کاهش یافته و هزیندرآمدهای صندوق بیمه
های لشکری و کشوری از محل درصد حقوق و مزایای بازنشستگی در صندوق 80بیش از  شود.هزار میلیارد تومان برآورد می

 نای ورشکستگی این دو صندوق است.شود و این به معبودجه عمومی دولت پرداخت می
اجتماعی با کسری صد  تأمین، صندوق 1399بینی شده که در سال در برخی مطالعات بر اساس مطالعات آکچوئری پیش

 دجه عمومی دولت است.برابر با نیمی از بو تقریباًهزار میلیارد تومانی )با لحاظ تعهدات( روبرو شود که این مقدار 
ستگی در ابعاد اجتماعی کشتواند یک وردی نیست، بلکه میتصایک موضوع اق صرفاًهای بازنشستگی ورشکستگی صندوق

 ایجاد کند.
 

 راهکارها 

 های بازنشستگیپرداخت نقدی بدهی دولت به صندوق 

  بر اساس نرخ روز تسعیر ارز بانک مرکزیتأدیه ارزی 

 شرکت ملی نفت  رقیب غیرازارهای بگر برای فروش نفت ایران در های بیمهواگذاری نفت خام )همکاری صندوق
 ایران و تحت نظارت وزارت نفت(

  قانون اساسی 44قانون اجرای اصل  6سهام عدالت با رعایت ماده واگذاری 

 واگذاری امالک مازاد بر نیاز دولت 

 اجتماعی تأمینازمان صدور مجوز انتشار اوراق صکوک و بهادار از سوی مراجع ذیصالح بابت تأدیه مطالبات توسط س 
 زپرداخت توسط دولتگر اجتماعی با تضمین باهای بیمهصندوق و سایر

  به سازمان گذاریسرمایهواگذاری مناطق آزاد جهت 

 

 های اجتماعیحمایت. 2-3
های خدمات به گروههای اجتماعی موجب بروز ناهماهنگی در ارائه های متعدد و پراکنده حمایتی در حوزه حمایتوجود دستگاه

های زیادی ای عمل کردن این نهادها از دیگر مشکالت است. شباهتجزیرهوری شده است. هدف و در نهایت کاهش بهره
ها و نهادهایی همچون سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی ، اهداف، وظایف و تکالیف سازمانهامأموریتها، بین فعالیت

مشخص نشود و  کامالً هرکداموظایف د دارد که موجب شده ها و ... وجوانقالب اسالمی، شهرداری )ره(، بنیاد مستضعفان
 ای از ابهام باشد.در هاله هاآنخروجی کار 
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 های اجتماعیآسیب. 3-3
 71.4 ،1390در سال  کند.های اجتماعی مساعد میکشور ما در حال حاضر شرایطی دارد که محیط را برای گسترش آسیب

سابقه سال اخیر بی 50است که در  23نسبت طالق به ازدواج  اند.کردهرصد از جمعیت کشور در مناطق شهری زندگی مید
 1385ی که در سال در حال(، 1395نفر )طبق سرشماری سال  2553000افزایش زنان سرپرست خانوار به بیش از بوده است. 
میلیون  15های قضایی )وندهآمار باالی پرداد. نفر را نشان می 1200000حدود  1375نفر و در سال  1664000این تعداد 

تا ایدز  مبتالبهنفر  31950شناسایی میلیون نفر در سن ازدواج،  11حدود  باوجود افزایش طالق و کاهش ازدواج دائمپرونده(، 

افزایش  هستند. HIV بهمبتالهزار نفر در ایران  100معتقد است بیش از که البته سازمان بهداشت جهانی  1394پایان سال 
طبق آمار بتالی دائمی و تفننی(، نفر افراد مهزار  2325000)بیش از  هاگردانروانو صنعتی گرایش به مصرف مواد مخدر 

نفر در  3.5بعد خانوار ین میانگ نفر هستند که با احتساب 2325000در کشور حدود تعداد معتادین ستاد مبارزه با مواد مخدر 
 د مخدر هستند.نفر در کشور درگیر موا 8.137.500مستقیم جمعیتی معادل  طوربهتوان گفت کشور می
 91که در با بررسی ت راه و شهرسازی طبق آمار وزارکننده است. نگرانشهری  خیز جرمو رو به رشد محله ناکارآمد روند 

میلیون نفر  18ق ه ناکارآمد شهری شناسایی شده است، جمعیت ساکن در این مناطمحل 974شهر کشور انجام شد تاکنون 
عنی این تعداد از مردم از میلیون نفر برآورد شده است؛ ی 11ا ت 10بین غیررسمی های ند که فقط در سکونتگاهاعالم شد

های اجتماعی سیبای گرایش به آکنند که بستر بری هم محروم هستند و در مناطقی زندگی میهای خدمات عمومحداقل
 بیش از سایر مناطق فراهم است.

داری ستمرار و پایکفایت، اجامعیت، تماعی دارای فراگیری، های اجاهش آسیبکهای موجود کشور در حوزه کنترل و برنامه
 و اثربخش نیستند.

 

 نظام سالمت. 4-3
برابر شده  71های بخش سالمت است؛ این رشد در هزینهابر شده بر 30سال گذشته  20ها در کشور در شاخص کلی هزینه

 مالی حاضر نظام سالمت در شرح زیر است: تأمینهای چالش است.

 ناپایداری منابع مالی 

 گرهای بیمهافزایش کسری اعتبارات سازمان 

 افزایش سهم پرداخت از جیب مردم 

 های غیررسمیپرداخت 

 نظام پرداخت با آثار انگیزشی ناهماهنگ 
 ز:های ارائه خدمت در نظام سالمت عبارت است اشچال

 مندی از خدمات سالمتعدالتی در بهرهبی 

 بندی خدمات و خرید راهبردیتمرکز بر بخش درمان و عدم توجه به الزامات قانونی از جمله نظام ارجاع، سطح 

  یهای سرپایدر برابر مراقبت تخصصی فوقتخصصی و  بیمارستانی خدماتدر اولویت بودن 
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 های تشخیصی و درمانی به دالیلی از قبیل عدم اجرای نظام ارجاع، اصالح نظام بروز تقاضای القایی در بخش
 پرداخت و ابالغ راهنماهای بالینی.

  دیدهآموزشبا نیاز واقعی سیستم و عدم توزیع مناسب نیروهای  شدهتربیتعدم تناسب نیروهای 

  های پایین درآمدیدهکهدفمند نبودن منابع بخش سالمت به سمت 

 های کشورمحور برای کنترل عوامل خطر سالمتی در اولویت منطبق با بار بیماریهای جامعهنبود برنامه 

 کنندگان خدمات سالمت به بازار و ایجاد تقاضای القاییرویه ارائهورود بی 

 مراجعه مستقیم به سطوح تخصصی و فوق تخصصی و ارجاع ضعیف 

  زانامناسب و هزینهنظام پرداخت 

  های مختلفبر شیوه ارائه خدمات در بخش مؤثرنبود نظارت 

 .ناهماهنگی و ناپایداری بین منابع با بسته خدمت مورد نیاز و مصارف 

 
 رود اتفاقات زیر رخ دهد:نظام سالمت کشور با همین روال پیش رود، انتظار میدر صورتی 

 ها و مراکز ارائه به بیمارستان هاآنهای عدم توان بازپرداخت بدهیای و های بیمهکسری اعتبار بیشتر صندوق
 خدمات سالمت

 کاهش کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط مراکز ارائه خدمت 

 افزایش سهم پرداخت از جیب مردم 

 عدالتی در این زمینهز خدمات سالمت و افزایش بیهایی از مردم امندی گروهکاهش بهره 

 های بیمارانها با نیازمندیسته خدمات مورد تعهد بیمهافزایش فاصله ب 

  های مالی و از فرد، زیان سالمتیبهسرگردانی بیشتر بیمار و عدم هدایت بیماران به مسیر صحیح که باعث آسیب
 شودهای بهبود میدست دادن فرصت

 گسترش بیشتر تقاضای القایی خدمات غیرضروری تشخیصی و درمانی 

 های غیررسمیرشد مجدد دریافت 

 نارضایتی مردم از خدمات سالمت ارائه شده 

  و  بخشی فرادی، صنعت، عدم انجام اقدامات پیشگیرانه در سطح فربه دلیل  واگیر غیرهای بیشتر بیماریگسترش
... 

 

 راهکارها 
های اولیه سالمت با مبتنی بر مراقبت« خدمات جامع و همگانی»الزم است با تدوین احکامی دولت مکلف شود سامانه 

محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، در سال اول برنامه اجرا و در حین ارجاع بازطراحی کند به نحوی که تا پایان 
م ارجاع برخوردار باشند. در این بستر ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای برنامه کلیه ایرانیان از پوشش پزشک خانواده و نظا

پزشکی و آزمایشگاهی بر مبنای و تخصیص و توزیع تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی، دندان تأمیندرمانی، -بهداشتی
ای وان نظام بیمهتهمچنین می گیرد.بندی خدمات سالمت صورت مینیاز کشور در چارچوب نظام ارجاع و بر مبنای سطح
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از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  کشوری دررا مکلف کرد با اجرایی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده 
 های مصوب اقدام کند.از طریق سامانه ارجاع نسبت به خرید راهبردی خدمات سالمت بر اساس گایدالین صرفاًپزشکی 

 

 آموزش عالی. 5-3
 از: اندعبارتآموزش عالی و تحقیقات کشور  های بخشاهم چالش

 اقتضائات  های آموزش عالی کشور بر حسب عالیق،ها و موسسههای توسعه بخش و اداره دانشگاهتوجهی به برنامهبی
 های فردی و گروهیو سیاست

  مؤسساترویه و نامتوازن آن افزایش بی تبعبهسیطره تقاضای اجتماعی بر اجرای طرح توسعه هدفمند آموزش عالی و 
 آموزش عالی

 رویه مراکزکاهش کیفت آموزش عالی کشور با گسترش بی 

 هادانشگاههای امنا هیئتهای عدم استفاده از ظرفیت 

  هشیهای آموزش عالی و پژوها و موسسه، ادغام، انحالل و انتقال دانشگاهتأسیسدر اجرایی دخالت نهادهای 

 گذار و مجری در حوزه علم و فناورییاستتعدد مراجع س. 
معاونت علمی و  هایمأموریتبررسی تطبیقی وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی، نگاشت نهادی نقشه جامع علمی کشور، 

انین مصوب مجلس شورای عتف و قووزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی  هایمأموریتفناوری، اهداف، وظایف و 
اختالل ناشی از الزم وجود ندارد. هماهنگی مدیریت علم و فناوری کشور  دهد که در تقسیم کار ملینشان میاسالمی 

 های مختلف مشاهده کرد.در دستگاه کراتبهتوان همپوشانی وظایف و اختیارات این نهادها را می
 

 راهکارها 
گذاری و تداخل مصوبات آن عرصه قانون بهرصد مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی با هدف جلوگیری از ورود  .1

 شورا را قوانین موضوعه

 پیگیری اجرای کامل قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .2

ها و سازی نوآوریبنیان و تجاریدانش مؤسساتها و قانون حمایت از شرکت»نظارت بر اجرای دقیق و اصولی  .3
 «اختراعات

های مستقیم با هدف حمایت از اجرای قانون اصالح قانون مالیات 84ای و مالیاتی از جمله ماده مهاصالح قوانین بی .4
 ای و کاربردی.های پژوهشی بنیادی، توسعهطرح

 

 وپرورشآموزش. 6-3
غیردولتی و عدم امکان و یا اهتمام برای اجرای اعتمادی به بخش منابع مالی، بی تأمینهای بهینه شیوه کارگیریبهعدم 

آمدی مصرف منابع در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله موانع ناکار 16و  13قوانین و مصوبات موجود از جمله مواد 
 در حال حاضر نظام آموزشی کشور با مشکالت زیر مواجه است: است. وپرورشآموزش
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 وپرورشآموزشو ضعف در مردمی کردن  وپرورشآموزشدر اداره  ضعف مشارکت 

 کسری مداوم بودجه و مطالبات فرهنگیان 

 ی انسانیریزی آموزشی، درسی و نیروریزی توسعه با برنامهفقدان انسجام بین برنامه 

 ت و حفظ منزلت اجتماعی معلمان و ارتقای علمی و ، تربیت، نگهداشتأمینمند به منابع انسانی، در عدم نگرش نظام
 ی آناناحرفه

 ها و مراکز آموزش عالی کشورعدم اجرای کامل قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه 

 فقدان پوشش تحصیلی در آموزش عالی در راستای تحقق عدالت آموزشی 

 هایتمأموربا  وپرورشآموزشریزی علمی و عملیاتی و عدم همخوانی و هماهنگی بودجه عدم تبعیت از شیوه بودجه 
 ندازه آنو حجم و ا

 ماعیآن در توسعه، اشتغال و عدالت اجت مؤثرای علیرغم نقش های فنی و حرفهتوجهی به آموزشکم 

 د در مدرسه، ممانعت از رش ویژهبهگیری، کندی در اجرا در سطوح ستاد و صف وری، ضعف در تصمیمکاهش بهره
 وپرورشآموزشخالقیت به لحاظ تمرکز در 

  دنهادهایی که به نحوی با موضوع تعلیم و تربیت در ارتباط هستنعدم حاکمیت سیاست واحد بر 

  کمک آموزشی. علمی و آموزشی در ارکان نظام آموزشی از تجهیزات تا ابزار آموزشی وفقدان استانداردهای 

 شهرهادر تهران و برخی از کالن خصوصبهها فرسوده و ناایمن بودن بخشی از ساختمان 

 آموزان.نظام هدایت تحصیلی دانش نارسا بودن نظام مشاوره و 
 

 راهکارها 
 تدوین قوانین مورد نیاز برای تحقق اهداف سند تحول .1

 وپرورشآموزشنظارت بر اجرای سند تحول بنیادین  .2

 ها و مناطقها، شهرستاناستان وپرورشآموزشبازنگری در قانون تشکیل شوراهای  .3

 ایهای فنی و حرفهبا گسترش آموزش نظارت بر اجرای احکام برنامه پنجم توسعه در ارتباط .4

 ها و مراکز آموزش عالی کشور.نظارت بر نحوه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه .5

 

 فرهنگ. 7-3
توان دو هدف را می« سازی فرهنگی و مبارزه با نفوذ فرهنگیتعالی و مقاوم»اهداف متعددی در حوزه فرهنگ وجود دارد، اما 

شود اهداف فرهنگی بیان می عنوانبههای کلی با این حال اهداف فرهنگی که در سیاستحوزه فرهنگ دانست. اصلی نظام در 
 با سه مشکل اساسی مواجه است:

رهنگ فدر واقع مشخص نیست که دولت مسئول چه بخشی در : نامشخص بودن نقش دولت در تحوالت فرهنگی .1
 است و باید در قبال آن پاسخگو باشد.
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ز حد کالن و قابل تفسیر ش ارای حوزه فرهنگ، غیرعملیاتی و بیاهداف در نظر گرفته شده ب: غیرواقعی گذاریهدف .2
ها و اقدامات را نداشته و امکان نظارت بر تحقق این اهداف نیز از بین دهی به برنامهاز همین رو توان جهت است.

گذاران کنندگان و سیاستدوینمواردی نیز ذهنیت ت تزیینی داشته و دردر واقع بیان این اهداف بیشتر حالت  رود.می
 کند.را بیان می

شوند که ز طریق ابزارهایی اجرایی میااهداف فرهنگی و راهبردهای تحقق این اهداف : ابزارهای فرهنگی پیچیدگی .3
ابزارهای نهادی قابل تمایز است: ن ابزارها دو دسته از ایهای زیادی دارند. به دلیل ماهیت خاص این حوزه پیچیدگی

وانین و مقررات است و قابزارهای نهادی شامل دستگاه اداری و اجرایی و مجموعه  های فرهنگی.و ظرفیت
تواند به پیشبرد سیاست های فرهنگی است که در سطح جامعه میها و توانهای فرهنگی شامل پتانسیلظرفیت

 و ... . ال، مساجدهای دیجیتنظیر سینما، کتاب، رسانه؛ فرهنگی یاری رساند
 

 صداوسیما. 8-3
و نظارت بر آن را قانون  و ترتیب اداره سازمان مشیخط»قانون اساسی درباره سازمان صداوسیما آمده است:  175در اصل 
هایی با عنوان قانون طرح در سه دوره مجلس ششم، هشتم و نهم ، قانونی که تا به امروز تصویب نشده است.«کندمعین می

ها چ یک از این طرحاداره صداوسیما مطرح و حتی در مجلس نهم در کمیسیون مربوطه نیز به تصویب رسید با این حال هی
 از: اندعبارتاز جمله دالیل این امر  در صحن علنی مجلس تصویب نشدند.

به نتیجه ترین دلیل برند مهمهایی که از وضعیت کنونی صداوسیما سود میو سازمان هامنافع شرکت: اقتصاد سیاسی -
یما ترس از محدود شدن درآمدهای صداوس ها است.داوسیما در طی این سالصها برای تصویب قانون نرسیدن تالش

ضعیت سازمان فراگیر و و ایجاد مشکالت برای نظام تولید و پخش این سازمان باعث شده تا ترس از ایجاد تغییر در
 شود.

ها یاری از دستگاهاز آنجایی که صنعت روابط عمومی در کشور رشد نکرده و بس: ضعف صنعت روابط عمومی در کشور -
صداوسیما بسیاری از  عمالًاند ی صداوسیما گذاشتهها اجرایی وظایف روابط عمومی خود را بر عهدهو سازمان

های خوردگی منافع سازمان صداوسیما با منافع بسیاری از سازمانگره ت داده است.ای خود را از دسکارکردهای رسانه
 امکان تغییر را دشوارتر کرده است. عمالًاجرایی 

 

 راهکار 
یک رسانه یا  مثابهبهترین اقدامی که باید در خصوص سازمان صداوسیما اتخاذ شود، تعیین ماهیت این سازمان مهم

 در حال تغییررسد تا زمانی که هویت سازمان صداوسیما میان رسانه و قرارگاه بودن قرارگاه فرهنگی است. به نظر می
گیری در خصوص موضوعات زیر از همین رو تصمیم ازمان وجود ندارد.گیری جدی و اصولی درباره سباشد امکان تصمیم

 منوط به مشخص شدن موضوع فوق است:

 درباره شخصیت حقوقی سازمان صداوسیما گیرییمتصم -

 گیری درباره الگوی اداره سازمان از قبیل مقررات خاص اداری، استخدامی و ...تصمیم -

 های فعالیت سازمان صداوسیماتعیین حیطه -
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 های وابسته به سازمانتعیین تکلیف شرکت -

 تعیین وضعیت و فرآیند نظارت بر سازمان -

 گانهوای سهتعیین نسبت سازمان با ق -

 مسئله فعالیت بخش خصوصی و انحصار فعالیت. -

 

 حوزه زنان. 9-3
جمعیت غیرفعال از لحاظ  عنوانبهپردازند داری میهای مربوط به خانهمیلیون از زنانی که در خانه حضور دارند و به فعالیت 19

 گیرند.اجتماعی قرار نمی تأمینای شوند؛ لذا تحت پوشش حوزه بیمهسوب میاقتصادی مح
به  1390دهند، این رقم در سال سرپرستان خانوار تشکیل میی زنان را درصد جامعه 7تنها  1365در حالی که در سال 

سواد رپرست بیسدرصد خانوارهای زن  54.5 ،نفوس و مسکن 1390 سال درصد افزایش یافته است. بر اساس سرشماری 12
 سرپرست زنشور کدرصد کل خانوارهای  12 درصد است. 82.1 شاغل غیربا سرپرست  سرپرست زنهستند و سهم خانوارهای 

در جامعه شهری سکونت  هاآنمیلیون نفر  1.9کنند و نزدیک به میلیون خانوار را زنان مدیریت می 2.5هستند؛ به عبارتی 
 های حمایتی هستند.ها تحت پوشش بیمه نهاددارند. حدود نیمی از خانواده

شهر و روستا توسط  هزار نفر در 312نفر زن سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی، تنها  1.224.000از مجموع 
تحت پوشش  اگرچههزار نفر  912اند و بقیه معادل اجتماعی و صندوق توسعه روستایی و عشایر بیمه شده تأمینسازمان 

 دار اولویت دارد.ست خانوار و زنان خانهتوجه به بیمه زنان سرپر رواین؛ از اندنشدهحمایتی این نهادها هستند اما تاکنون بیمه 

 

 حوزه میراث فرهنگی. 10-3
 از: اندعبارتهای موجود در این حوزه چالش

 ی هوایی و ریلیونقلحملهای اقامتی و کمبود شدید زیرساخت -

 گریهای دولتی نسبت به حوزه گردشعدم شفافیت و تغییر سیاست -

 ای ذینفعان دولتیالزام به همکاری بودجهعدم  -

 های اقماری گردشگریعدم استقرار حساب -

 های گردشگریطوالنی بودن فرآیند صدور مجوز، تصویب، ابالغ و پرداخت تسهیالت طرح -

 های مرتبط با مناطق نمونه گردشگری علیرغم تصویب مناطق نمونه بسیارعملیاتی شدن درصد اندک طرح -

 تمرکز گردشگران داخلی و ورودی در مناطق محدود کشور توزیع نامناسب و -

 .ای گردشگران ورودیهای اعتباری برمشکالت متعدد در خصوص استفاده از کارت -

 راهکار 
 .و جهانگردی گردیایرانتصویب قانون حفظ آثار ملی، اصالح قانون توسعه  -

 .و جهانگردی گردیایراناصالح قانون توسعه  -

 .کشور دستیصنایعتدوین قانون  -
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 حوزه سیاسی و حقوقیبخش چهارم: 
 

 . سیاست داخلی1-4
نیازمند رفع مسائلی است که ثبات و پیشرفت  1404انداز جامعه ایرانی جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به افق چشم

آمد و شایسته، توجه به بعد جانبه و ایجاد یک دولت کاربرای رسیدن به توسعه همه .هاستآنکشور در گرو تعیین تکلیف با 
یافته از نظر سیاسی ضمن برخورداری از ثبات سیاسی، جامعه توسعه یافتگی سیاسی ضرورت دارد.های توسعهسیاسی و شاخص

ی قوی هایی همچون کارآمدی، سطح پایین فساد، پاسخگویی، مشارکت مردم در امور مربوط به خود، نظام حزبدارای ویژگی
ای رسد با گذشت حدود چهار دهه از عمر انقالب اسالمی باید توجه ویژهبه نظر میها و ... است. آزادی رسانهیافته، و سازمان

ساالری و حقوق داری مطلوب، مردمهای غیراقتصادی توسعه از جمله ابعاد ثبات سیاسی، کارآمدی و حکومتبه تقویت شاخص
 های مدنی صورت گیرد.و آزادی

 

 انتخابات. 1-1-4
توان ارد. در این باره میددر حال حاضر مسائل و موانعی در برگزاری انتخابات رقابتی در تراز جمهوری اسالمی ایران وجود 

های ، عدم تعیین منابع و هزینهگیریأیرسنتی بودن ، دهندگانرأینام ، ثبتهاآنبه شرایط نامزدها و شیوه تعیین صالحیت 
 مجلس شورای اسالمی اشاره کرد. های انتخابیهعدالتی در تعیین حوزهی و بیمالی احزاب و نامزدهای انتخابات

 

 تقسیمات کشوری. 2-1-4
 تأکیدشوری نشده، بلکه تنها بر عامل جمعیت های تقسیمات کسازی شاخصسعی در کیفی تنهانهدر مدیریت سیاسی فضا 

ه واحدهای باینده جهت ارتقای سطح سیاسی فعلی، موجب شده تقاضای فزهمچنین قانون تقسیمات کشوری  شده است.
ای و محلی های جدید ناامنی ناحیهگیری کانوناین تقاضاها خود موجب شکل باالتر به جنبشی فراگیر و گسترده تبدیل شود.

ی، اند که با ارتقای سطح سیاستر سیاسی به تجربه به این نتیجه رسیدهاز سوی دیگر واحدهای کوچک را فراهم آورده است.
 اختصاص خواهد یافت. هاآنخدمات و تسهیالت بیشتری از سوی دولت مرکزی به 

 

 های مدنیتشکل. 3-1-4
 ر نبود احزاب واقعیدر مدیریت عقالنی و جمعی کشور بر عهده ندارند و د مؤثریدر جمهوری اسالمی، احزاب سیاسی نقش 

های ای که شهروندان امکان انتخاب برنامهبه گونه د زیادی کاندیدامحور شده است.مند( انتخابات تا ح)پایدار، فراگیر و نظام
بوده و با گذشت  1360 قانون فعلی احزاب کشور مصوب سال کارآمد را ندارند و مجبورند به انتخاب اشخاص مبادرت ورزند.

های امروز جامعه ایران نیست؛ لذا بازنگری در آن با هدف بسترسازی یدگیخگوی پیچبیش از سه دهه از تصویب آن، پاس
 شود.و کارآمد بیش از پیش احساس می مؤثربرای ظهور احزاب قدرتمند، 
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شان، بر اساس فلسفه وجودی هاآنهای نهاد و شفاف و واقعی کردن فعالیتهای مردمهای مردمی در قالب سازمانمشارکت
های غیردولتی در ایران به دالیل متعدد جایگاه واقعی تشکل تقویت جامعه و کاستن از بار و حجم دولت است. راهی برای

 نهاد است.های مردماند. از جمله این دالیل فقدان قانون مشخص و جامع در خصوص سازمانخود را پیدا نکرده
 

 سیاست خارجی. 2-4
 از: اندعبارتخارجی  های راهبردی در بخش سیاستترین اولویتمهم

سازی مناسبات بخشی به مناسبات اقتصادی و متوازناین امر باید معطوف به دو بعد عمق: توسعه دیپلماسی اقتصادی -
ترین تدابیر برای تحقق دیپلماسی اقتصادی رونق بخشیدن به تولید داخلی و ترویج صادرات باید اصلی اقتصادی باشد.

 باشند.

رد مناسب دیپلماسی در مرحله پسابرجام، جمهوری اسالمی ایران الزم است از طریق پیشب: توسعه دیپلماسی عمومی -
منافع خود و  تأمینبت به تا نشان دهد هم نسبکوشد  هراسی شیعههراسی و عمومی با محوریت مقابله با ایران

 المللی است.جامعه بین پذیر در قبالالمللی تعهد دارد و هم کشوری مسئولیتهنجارهای بین

 خواهی نظام سلطهاستکبارستیزی و مقابله با زیاده -

 گراییتقویت منطقه -

 .بال کشورها و مناطق مختلف جهانسازی دیپلماسی رسمی در قمتوازن -

 

 دفاعی و امنیتی .3-4
 از: اندبارتعامنیتی -های راهبردی در بخش دفاعیترین اولویتمهم

 تقویت توان دفاعی، امنیتی و اطالعاتی کشور -

محیطی کشور از سطح مطلوبی ستفرهنگی و زی امنیت اقتصادی، اجتماعی،: سازی نسبی ابعاد امنیت ملیمتوازن -
 صورت گیرد.سازی نسبی ابعاد امنیت ملی کشور برخوردار نیست؛ لذا ضروری است که اقدام به متوازن

 تصویب قوانین الزم برای مقابله با اشکال مختلف تروریسم -

 های احتمالی اجرای برجاممقابله با آسیب -

از طریق توسعه مناطق محروم و  غرافیایی و اجتماعی در قلمرو ملیج-نی و تحقق عدالت فضاییآمایش سرزمی -
 .گیری از نخبگان قومی و مذهبی کشورمرزی کشور و بهره

 مسائل مرتبط با مهاجرین خارجی وفصلحل -

 جمعیتهای گسترده نسلی وری منابع انسانی نیروهای مسلح با توجه به تغییرات و تفاوتافزایش بهره -

 ارتقای امنیت در فضای سایبر -

 .زیستیپیشگیری و جلوگیری از تهدیدات امنیتی ناشی از مخاطرات جدید محیط -
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 حقوقی. 4-4

 گذاری. حوزه قانون1-4-4
 موارد زیر است: گذاریونحوزه قانهای مجلس دهم در رسد اولویتبه نظر می

 تصویب برنامه ششم توسعه -

 1311قانون تجارت مصوب  روزرسانیبهاصالح و  -

 یهای فکری و صنعتقوانین مرتبط با مالکیت روزرسانیبهاصالح و  -

)طرح اصالح  وع دعاویپیشگیری از وق منظوربهاصالح قوانین حوزه ثبت در راستای توسعه ثبت رسمی معامالت  -
 تر اسناد رسمی(اقانون دف

 قانون آیین دادرسی مدنی )الیحه آیین دادرسی مدنی( روزرسانیبهاصالح و  -

 رزیو تجارت فرام وکارکسبقوانین مرتبط با حوزه رقابت و  روزرسانیبهاصالح و  -

 کاربری اراضی خواری و تغییرزمین ویژهبهبازنگری، اصالح و روزآمد کردن قوانین کیفری مرتبط با مفاسد اقتصادی  -

 الت )الیحه جامع وکالت(قانون وک روزرسانیبهاصالح و  -

 تنقیح قوانین -

 جرائمبا  هاآنو تناسب  مجازات روزرسانیبه -

 تدوین قانون جامع در خصوص مسئولیت مدنی -

 ادرسی در مراجع تخصصی اداری.گیری اداری و آیین دتبیین آیین تصمیم -
 

 . حوزه نظارت2-4-4
 است:به شرح زیر  ظارتنحوزه های مجلس دهم در توان گفت اولویتمی

 ت معامالتنظارت بر سازمان ثبت جهت اجرای طرح جامع کاداستر و الکترونیک کردن تمامی فرایندهای ثب -

اچاق کاال و قجانبه بر اجرای قوانین مرتبط با مقابله با مفاسد اقتصادی از جمله قانون مبارزه با نظارت دقیق و همه -
 (.1386شویی ) ّ( و قانون مبارزه با پول1390فساد )(، قانون ارتقای سالمت اداری و مقابله با 1392ارز )

های مستند در خصوص مبارزه با و دیوان محاسبات برای ارائه گزارشمطالبه مستمر از سازمان بازرسی کل کشور  -
 قانونی منجر به فساد خألهایمفاسد اقتصادی و تعامل با نهادهای مذکور جهت رفع 

 قانون اساسی( 44سازی )اجرای قانون اصل وند خصوصیهای مسئول در خصوص رنظارت بر دستگاه -

 انالمللی علیه جمهوری اسالمی ایررصد تهدیدات حقوقی بین -

 شناسی آن.گذاری کشور و آسیبرصد نظام قانون -
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 گذاریبخش پنجم: ارتقای کارآمدی نظام قانون
 

 از: اندعبارت سالمیگذاری در مجلس شورای انظام قانونملزومات ارتقای ترین مهم
 

 گذاریرعایت استانداردها و معیارهای قانون .1
های قانونی خاص از برخی محدودیت صورتبهها را برخی از گروه توجهیقابلگذار بدون دلیل : قانونعام بودن -

الشمول بودن قوانین است. دهد که این امر در تعارض با ویژگی عاممعاف و یا مشمول امتیازات خاصی قرار می
 های مربوط به مقررات استخدامی دولتی و عمومی دانست.توان در تفاوتنمونه بارز این امر را می

به دولت اعطا شده است، به خودی  که در مصوبات مجلس شورای اسالمی هایی: بسیاری از اجازهآور بودنالزام -
گذاری درباره آن وجود ندارد و یا اینکه مصوبه فاقد خود تحت صالحیت دولت قرار دارد و هیچ نیازی به قانون

 حکم مشخص و قطعی است.

گذار را قانون و مراد قانون بایستی خالی از تناقض منطقی و صریح، مستقیم و دقیق باشد :وضوح و قطعیت -
گیری درباره افعال شهروندان در تصمیم قانون نوشت که دست مقامات اجرایی را ایگونهبهتوان روشن سازد. نمی

انجامد و این امر خود پذیری آن میعدم صراحت در داللت جمالت قانون به افزایش احتمال آسیب باز گذارد.
 شود.نون میباعث عدم وفاق نظر در مورد فهم یک قا

توان قوانین را به نابراین اصل نمیار باید به آینده نظر داشته باشد، برفتقاعده  عنوانبهمعطوف به آینده: قانون  -
عین و قطعی به بار استثنایی، در صورتی که برای اشخاص نفع م طوربهرفتار گذشته اشخاص تسری داد مگر 

 عام بودن آن است.عطف به گذشته شدن قانون، مخالف ویژگی  آورد.

 مصوب مرجع ذیصالح -

 پاسخگوی نیازهای جامعه -

 برخورداری از انسجام حقوقی -

 رعایت قواعد دستوری -

 رعایت نظم ساختاری -

 .جامعیت -

 

 تبیین جایگاه نهادهای پژوهشی در فرآیند تقنین .2

های ضروری هر نظام تقنینی به گذاری یکی از نیازمندیپشتیبان جریان قانون عنوانبهوجود نهادهای پژوهشی 
 مؤثرتواند نقش آید، البته نظرات تخصصی مرتبط با موضوعات شکلی و ماهوی یک قانون هنگامی میحساب می

ویس، بررسی در نیه پیشخود در امر تقنین را ایفا کند که قابلیت ظهور و بروز در تمام فرآیند تقنین )اعم از ته
وه برخورد با نظرات این نهادها به روشنی مشخص را داشته باشد و نح (ها، بررسی در صحن علنی و ...کمیسیون
 شده باشد.
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 توجه به اسناد باالدستی .3

 مصوبات مراجع فرودست نباید منجر به اصالح و یا نسخ مصوبات مراجع فرادست شود.

 

 ها، صحن علنی و ...در فرآیند تقنین اعم از کمیسیون و کارآمد نمایندگان مؤثرضرورت حضور  .4

گیری نسبت به موضوعات های تخصصی و صحن علنی و در رایبا نگاهی به میزان مشارکت نمایندگان در کمیسیون
گذاری برخوردار نیستند و و مفیدی در جریان قانون مؤثررکت شود که در مواردی، نمایندگان از مشامشاهده می
 است. ای تا حدی از کارآمدی قوانین کاستهچنین مسئله

 

 استقرار نظام تنقیح قوانین .5

های هایی است که خود موجب بروز آسیبگذاری از جمله آسیبنبود نظام کارآمد پاالیش قوانین در فرآیند قانون
دن وضعیت قوانین قوانین و وجود احکام یک موضوع در قوانین متعدد، مشخص نشمتعدد دیگری از قبیل پراکندگی 

 شود، گردیده است.سابق در قوانین جدید و وجود احکام تکراری در قوانین که موجب سردرگمی مجری می
 

ها و اتخاذ رویکرد تقنینی در نویسضرورت توجه به مرزهای تقنین و اجرا و قضا در تهیه پیش .6

 عامل تورم قوانین( عنوانبهتلف )موضوعات مخ

شور از کهایی که نظام تقنینی ما باید به آن توجه داشته باشد اجتناب از رویکرد حل کلیه مسائل از جمله ضرورت
حل تقنینی نیست، بلکه موضوع و یا ایراد در بسیاری از موارد، موضوع و حل مسئله مستلزم راه طریق تقنین است.

از طریق صحیح و منطقی له ز جمله اجرا و یا قضا است و لذا برای حل موضوع الزم است مسئهایی اناظر به حوزه
های نمایندگان فاقد ماهیت تقنینی است و ناظر به حل مسائلی شود که بخشی از طرحخود حل شود؛ اما مشاهده می

 با ماهیت قضایی و یا اجرایی از طریق تقنین هستند.
 

 نفعاننظر ذینگری و توجه به لزوم جامع .7

انگاری وضعیت تمام نقاط کشور و تمام مصادیق از جمله الزامات لزوم سنجش کلیه جوانب موضوع و عدم یکسان
  گذاری ما است.دیگری است که ناظر به نظام قانون

 

 های برنامه ششم توسعهاستفاده از ظرفیت. 1-7
تواند کارکرد یک سند وفاق ملی قالب برنامه ششم توسعه که میمدت در با توجه به شرایط خطیر کشور الزم است در کوتاه

اندیشی شود. این برنامه توسعه باید به انتظارات مهم ذیل را داشته باشد برای بسیاری از معضالت و مسائل کالن کشور چاره
 توجه کند:

مدت( و واگرایی در کشور و مدت و بلندای و ملی، کوتاهها )منطقهتوجه ویژه به عناصر ایجادکننده ناهماهنگی -
 .هاآن وفصلحلها و چگونگی یابی چرایی ناهماهنگیریشه

 ساز برای توسعه ملیروندهای آتی سرنوشت ویژهبهشناختی توجه به مالحظات آینده -
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ها نها، سازمادانسته و برای انسانتابعی از منابع ارزی  عمدتاً محور که سرنوشت توسعه کشور را تغییر رویکرد منبع -
 ای قائل است.و نهادها جایگاه حاشیه

 در حوزه اجرای برنامه ویژهبه« نظام اجرایی کشور»ایجاد تسهیالت الزم برای کارآمدسازی  -

 در حوزه اقتصاد ویژهبهدهی در کشور های اصلی در نظام انگیزشی و پاداشها و اعوجاجرفع کاستی -

 های کلی اقتصاد مقاومتیاد ایران در چارچوب سیاستسازی اقتصهای راهبردی و مقاومترمیم وابستگی -

ایجاد نهادهای مشوق رشد و توسعه اقتصادی و »سازی برای اصالح نظام انگیزشی در اقتصاد ایران از طریق زمینه -
 «اصالح تدریجی نهادهای موجود»و « سیاسی

دهد و ارائه راهکارها خطر قرار می هایی که زندگی بلندمدت ایرانیان را در معرضاهمیت دادن به مسائل و بحران -
 کاراییوضعیت ناهنجار استفاده از منابع انرژی، امنیت جدی منابع حیاتی مانند آب، ، از جمله محدود شدن هاآنبرای 
های فسادزا محوری در زندگی اقتصادی، وجود زمینهها و فعاالن اقتصادی، محدود شدن عدالتوری در فعالیتو بهره

 و ...

بدون شک با توجه به تعدد مسائل و اهداف  رویکرد نسبت به نقش منابع برای دستیابی به اهداف برنامه ضروری است. تغییر
منابع در  کاراییمنابع، افزایش راهبرد اصلی برای جبران کمبود  بندی است.و حجم منابع در اختیار، کشور نیازمند اولویت

های مالیاتی و بانکی، نحوه گزینش و ، اصالح نظاموکارکسبای از اقدامات مانند بهبود محیط دسترس از طریق مجموعه
های دولتی از محل منابع داخلی و ... در مجموع اصالحات گذاری شرکتهای عمرانی توسط دولت، نحوه سرمایهاجرای طرح

 های کشور فراهم شود.فاده از تمام ظرفیتساختاری و نهادی است تا شرایط است
گذاری آزمون برای مسائل حیاتی کشور راهکار ارائه کند و از برخی خطاهای سیاستالزم است در قدم اول برنامه ششم توسعه 

 موارد زیر مورد توجه قرار گیرد: الزم است در برنامه ششم توسعه شده نیز دوری کند.

 های راهبردی استفاده بهینه از این منابع در برنامه منظوربهزی ورودی به کشور حساسیت الزم نسبت به منابع ار
 ملی

 های کلی برنامه ششم به واریز بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و خالص صادرات گاز طبق سیاست
جبران کسری منابع  ذخیره ارزی و برداشت دولت برای حساببهصندوق توسعه ملی و واریز سهم دولت از این منابع 

 قطع وابستگی به درآمدهای نفتی منظوربهتا سقف معین بر اساس ریال، 

  منظوربهواریز هر نوع منابع ریالی کالن نظیر منابع ریالی برخاسته از تضعیف ارزش پول ملی به صندوق توسعه ملی 
 جلوگیری از دستکاری نرخ ارز توسط دولت برای افزایش درآمدهای خود

 یک برنامه کالن( و متمرکز بر تعداد محدودی  جایبهمحور )یک سند موضوع عنوانبهرنامه ششم توسعه تدوین ب
 های کلی اقتصاد مقاومتی را محقق کندهای کلی نظیر سیاستاهداف مهم برخی از سیاست روشنیبهمحور که 

  پروژه »اخت اقتصادی کشور مانند پرداختن به محورهای مشخص اصالح س منظوربهبرقراری تعامل سازنده با جهان
پروژه ملی »و « سازی مصارف آبملی احیا و بازچرخانی منابع آب و بهینه پروژه»، «ونقلحململی اصالح وضعیت 

 سازی متحول باهدفالمللی و های بیندر چارچوب همکاری« وری تولید و مصرف انرژی در کشورارتقای بهره
 زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور.

 ریزی مالی و ساماندهی رفتاری هوشمندانه برای دستیابی به قدرت برتر و حفظ صلح و ثبات در منطقه.برنامه 


