










ایــن  در  انشــاءاهلل  »اســام 

محیــط پیــاده بشــود و مــا 

ــام و آن  ــه در اس ــی ک آن رفاه

طمأنینــه ای کــه در اســام برای 

افــراد حاصــل خواهــد شــد، 

حاصــل کنیــم در ایــن کشــور.«



مــا،  مــردم  به حــّق  انتظــار 

یــک  از  کــه  اســت  ایــن 

برخــوردار  شــکوفا  اقتصــاد 

ــد،  ــی باش ــاه عموم ــند، رف باش

ــت  ــف از وضعّی ــه ی ضعی طبق

ــود،  ــارج بش ــول خ ــل  قب غیر قاب

از مشــکالت نجــات پیــدا کنــد؛ 

مــا  مــردم  انتظــارات  اینهــا 

اســت و ایــن انتظــارات به حــق 

اســت.

بیانات در حرم مطهر رضوی      

)1394/1/1(
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وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی، یکی از مهمرتین دستگاه های اجرایی کشور است که نقش مهمی در تحقق 

آرمان هــای انقــاب اســامی، منویــات رهــران کبیــر و معظــم انقــاب اســامی، اصــول متعــددی از قانــون اساســی، 

بندهــای زیــادی از سیاســت هــای کلــی نظــام در حــوزه هــای مختلــف و قوانیــن خــرد و کان مرتبــط بــا موضوعــات 

تعــاون، کار و رفــاه اجتامعــی دارد. 

ارتبــاط و تعامــل گســرتده ایــن وزارتخانــه بــا تــوده مــردم، بخــش هــای مختلــف اقتصــادی و دســتگاه هــای متعــدد 

حاکمیتی و اجرایی باعث اهمیت ویژه این دستگاه شده، به نحوی که عملکرد مطلوب آن تاثیر قابل ماحظه ای 

در ارتقــاء رضایتمنــدی مــردم رشیــف ایــران و حرکــت کشــور بــه ســمت پیرشفــت و عدالــت خواهــد داشــت.

ایــن ســند )بــا عنــوان برنامــه راهــردی- عملیاتــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتامعــی در دولــت ســیزدهم جمهــوری 

اسامی ایران( به طور مخترص و فرشده به محورهای اساسی مرتبط با ماموریت های این وزارتخانه مهم پرداخته 

است.

برنامــه حــارض مبتنــی بــر نظریه هــای »الگــوی اســامی ایرانــی پیرشفــت« و »اقتصــاد مقاومتــی« طراحــی شــده و در 

تنظیــم آن، اســناد باالدســتی نظــام و نیــز مجموعــه ای از مهــم تریــن قوانیــن مرتبــط بــه رشح ذیــل لحــاظ شــده اســت:

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،

سياست هاي كيل اصل 44 قانون اسايس جمهوري اسالمي ايران 

سياست هاي كيل مبارزه با مواد مخدر 

سياست هاي كيل توليد ميل، حاميت از كار و رسمايه ايراين 

سياست هاي كيل سالمت 

سياست هاي كيل مسكن 

سياست هاي كيل خانواده 

سياست هاي كيل جمعيت 

سیاست های کلی اشتغال

قانون کار جمهوری اسالمی ایران

قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

قوانین برنامه پنجساله پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی 

جمهوری اسالمی ایران

قانون احكام دامئي برنامه هاي توسعه كشور

قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتامعی

قانون تأمین اجتامعی

قانون تشکیل سازمان بهزیستی

قانون جامع حامیت از معلولین

قانون تأمین زنان و کودکان بی رسپرست

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور

قانون بیمه بیکاری

قانون بودجه سال 1400 کل کشور
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همچنین مهمرتین رویکردهای کان و فرابخشی حاکم بر این برنامه به رشح ذیل است:

   الــف. تقویــت رسمایــه انســانی: مهم تریــن دارایــی هــر ســازمان، رسمایــه انســانی آن و بهــره گیــری از بدنــه توامننــد 

نیروی انسانی هر دستگاه، مستلزم شناسایی و انتصاب مدیران شایسته و نظارت مستمر بر عملکرد آنان است. 

متامــی انتصابــات در ســطوح مختلــف مدیریتــی )و یــا تــداوم فعالیــت مدیــران فعلــی( در ایــن وزارتخانــه، براســاس ســه 

شــاخص کلــی صــورت خواهــد گرفــت: 

      1. دانش، مهارت و تخصص،

      2. تجربه موفق )و نه رصفا سابقه طوالنی(،

      3. روحیه و عملکرد انقابی.

   ب. تقویت منابع اطالعاتی: »توســعه ســامانه ها« و »هوشمندســازی فرآیندها« از محوری ترین رویکردهای 

مدیریتــی ایــن وزارتخانــه خواهــد بــود.

   ج. تقویت ســاختار ســازمانی: اصول اساســی در ارتباط با مدیریت ســاختار ســازمانی بخش های مختلف این 

وزارتخانــه عبــارت خواهنــد بــود از:

      1. بهینه سازی اندازه،

      2. چابک سازی فرآیندها،

      3. ارتقاء اثربخشی.

   د. توسعه رویکرد مردمی: مردمی سازی عبارت است از »احقاق حقوق« مردم و نیز »بسرتسازی برای انجام 

تکالیــف« توســط آنهــا. در ایــن برنامــه اوال( اعــاده حقــوق تــوده مــردم و مخاطبیــن خــاص ایــن وزارتخانــه و ثانیــا( جایــگاه 

و نقــش مــردم در اجــرای برنامــه هــا و تحقــق اهــداف مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. در بخــش دوم، جلــب مشــارکت 

آحــاد مــردم از طریــق تقویــت ابعــاد فرهنــگ عمومــی )متناظــر بــا برنامــه هــا( و نیــز بهــره گیــری از خدمــات متخصصیــن 

بــا تشــکل هــای مختلــف  کارگــری، کارفرمایــی،  و فرهیختــگان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. توســعه همــکاری 

بازنشســتگان و ســایر اقشــار مرتبــط بــا ماموریــت هــای ایــن وزارتخانــه نیــز در همیــن قالــب پیگیــری مــی شــود.

   هـــ. تقویــت رویکــرد اقتصــاد ملــی: از جملــه وظایــف هــر دســتگاه اجرایــی، کمــک بــه تحقــق اهــداف ملــی اســت. 

در قالب برنامه حارض، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی نقش موثری در جهش تولید ملی و نیز ارتقاء عدالت 

و رفــاه اجتامعــی )بــا قیــد رعایــت کامــل حقــوق ذی نفعــان( ایفــا خواهــد منــود.

   و. رویکــرد فرادســتگاهی: بســیاری از پدیــده هــای مرتبــط بــا ماموریــت هــا و ذی نفعــان ایــن وزارتخانــه، محصــول 

برنامــه هــا و اقداماتــی اســت کــه در ســایر دســتگاه هــای اجرایــی پیگیــری مــی شــود. همچنیــن عملکــرد ایــن وزارتخانــه 

تاثیر مستقیم در وضعیت متغیرهای عملکردی در سایر دستگاه ها و بخش ها خواهد داشت. به همین جهت 

هامهنگــی و کمــک بــه ایجــاد منظومــه دســتگاه هــای دولتــی/ اجرایــی/ حاکمیتــی، از رویکردهــای بســیار مهــم ایــن
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وزارتخانــه خواهــد بــود. در همیــن راســتا ایفــای نقــش موثــر وزیــر در ســه جایــگاه مختلــف )و البتــه مرتبــط بــا هــم( 

اســت: شــده  برنامه ریــزی 

      1. مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی،

      2. عضو تیم اقتصادی دولت،

      3. عضو دولت )هیئت وزیران(،

بــر اصــل »برونگرایــی« در اقتصــاد مقاومتــی، اســتفاده از ظرفیــت هــای فراملــی     ز. رویکــرد فراملــی: مبتنــی 

)منطقــه ای، فرامنطقــه ای و جهانــی( در راســتای ماموریــت هــای ایــن وزارتخانــه مــورد تاکیــد اســت. بــه رغــم تحریــم 

هــای ظاملانــه دشــمنان علیــه مــردم عزیــز ایــران، خوشــبختانه ظرفیــت هــای مناســبی بــرای تقویــت تعامــات بیــن 

املللــی بــا کشــورهای همســایه، اتحادیــه هــا و ســازمان هــای بیــن املللــی وجــود دارد. تقویــت دیپلامســی اقتصــادی 

و اجتامعــی جمهــوری اســامی در حــوزه هــای مختلــف مرتبــط بــا فعالیــت هــا و ماموریــت هــای ایــن وزارتخانــه مــی 

توانــد عــاوه بــر تامیــن منافــع اختصاصــی، بــه کمرنــگ شــدن اثــرات تحریــم هــا و نیــز زمینــه ســازی رفــع آنهــا کمــک کنــد.

بــا لحــاظ نظریــه هــای مبنایــی، اســناد و قوانیــن باالدســتی و رویکردهــای کان و فرابخشــی فــوق، در ادامــه برنامــه 

راهــردی - عملیاتــی ایــن وزارتخانــه در 7 حــوزه بــه رشح ذیــل ارائــه مــی گــردد:

   1. حوزه اشتغال

   2. حوزه روابط کار

   3. حوزه تعاون

   4. حوزه بهزیستی

   5. حوزه رفاه و تامین اجتامعی

   6. حوزه آسیب های اجتامعی

   7. حوزه اقتصادی )صندوق های اجتامعی- بانک ها(

در هــر بخــش بــه جهــت اختصــار از پرداخــن بــه متامــی جزئیــات رصف نظــر منــوده و بــر چهــار محــور بــه رشح ذیــل 

پرداختــه خواهــد شــد:

        •الف. تبیین وضعیت موجود

        •ب. تبیین چالش ها

        •ج. تبیین راهکارها

        •د. چشم انداز )افق روشن(
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حوزه اشتغال

برنامه راهبردی - عملیاتی
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اشــتغال و بیــکاری، از جملــه موضوعــات اساســی اقتصــاد هركشــوری اســت، بــه گونــه ای كــه افزایــش اشــتغال و 

كاهــش بیــکاری، بــه عنــوان یکــي از شــاخصهای توســعه یافتگي جوامــع تلقــي مــي شــود واقعیــت ایــن اســت کــه در دو 

دهــه اخیــر، در اقتصــاد ایــران از بعــد بــازار کار بــه خصــوص تقاضــای نیــروی کار بــه رغــم برخــی از اقدامــات دولــت هــا، 

تحــول اساســی رخ نــداده اســت در حالــی کــه بــه تدریــج، انباشــت بالقــوه جمعیــت در ســن کار تبدیــل بــه جمعیــت 

آمــاده بــرای کار )بــه صــورت بالفعــل( شــده یــا خواهنــد شــد. ایــن وضعیــت در ســال هــای پیــش روی دولــت ســیزدهم 

نیــز ســنگین تــر خواهــد شــد. 

در ایــن راســتا توجــه جامــع بــه متامــی عوامــل اثرگــذار در بــازار کار، امــکان توســعه فرصــت هــای شــغلی متناســب 

بــا عرضــه و تقاضــای بــازار مبتنــی بر«حفــظ و صیانــت از اشــتغال موجــود و توســعه اشــتغال پايــدار« را فراهــم 

مــی منایــد. برنامــه پیشــنهادی باتوجــه بــه ظرفیت هــای وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتامعــی و ســایر پتانســیل های 

فرابخشــی تهیــه شــده تــا انشــاالله بــا تــاش هــای مجاهدانــه همــه مســئولین و دســت اندرکاران، موجبــات رضایــت 

کلیــه اقشــار کار و تولیــد را فراهــم منایــد. 

بــر اســاس اطاعــات رســمی کشــور)مرکز آمــار ایــران(، جمعيــت در ســن کار کشــور نزدیــک بــه 63 میلیــون نفــر در 

سال 1399 رسیده است. به عاوه، بخشی از جمعیت جوان کشور در فرایند تحصیل در دوره متوسطه و عالی 

بــوده کــه بــه صــورت بالقــوه آمــاده ورود بــه بــازار کار هســتند. در رشایــط حــارض، جمعيــت آمــاده بــه کار و مشــغول بــه 

کار )فعــال( كشــورنیز بــه 25.7 میلیــون نفــر افزایــش یافتــه اســت، هــر چنــد کــه طــی یــک ســال و نیــم اخیــر بــه دلیــل 

شــیوع ویــروس کرونــا بخشــی از ایــن جمعیــت از فراینــد بــازار کار خــارج شــده اند و از ایــن جهــت نگرانــی وجــود دارد. 

همچنیــن نزدیــک بــه 30 درصــد جمعیــت جــوان مشــغول تحصیــل بــوده و بــه زودی راهــی بــازار کار خواهنــد شــد و از 

ایــن جهــت نیــروی جدیــدی بــه پتانســیل کار کشــور اضافــه خواهــد شــد.

بــر اســاس اطاعــات رسشــامری عمومــی نفــوس و مســکن، عرضــه نیــروی کار یــا جمعیــت فعــال در بهــار1400، بــه 

میــزان 41.4 درصــد بــوده، کــه بــا توجــه بــه نــرخ بیــکاری 8/8 درصــدی )براســاس آمــار رســمی(، جمعیــت بیــکار کشــور 

در حــدود 2/3 میلیــون نفــر اســت. همچنیــن از مجمــوع 23 میلیــون و 676 هــزار نفــر شــاغل، 2میلیــون و 312 هــزار 

نفــر دارای اشــتغال ناقــص )کمــرت از 44 ســاعت کار در هفتــه و غایــب موقــت( هســتند. میــزان نــرخ مشــارکت در 

ایــن بــازه زمانــی 41/4 درصــد بــوده کــه میــزان رشــد آن نســبت بــه دوره قبلــی تنهــا 0/4 درصــد رشــد داشــته اســت.

بــا نگاهــی تحلیلــی )فراتــر از آمارهــای رســمی( نــکات ذیــل در خصــوص وضعیــت اشــتغال و بیــکاری کشــور حائــز 

اهمیــت اســت:

بــا وجــود کاهــش 300 هــزار نفــری تعــداد افــراد شــاغل در کشــور، کاهــش نــرخ بیــکاری طــی ســال 99 بــه علــت   

کاهــش جمعیــت فعــال کشــور بــوده اســت. در واقــع از زمســتان 98 تــا زمســتان 99 جمعیــت فعــال کشــور 

حــدود 1.5 میلیــون نفــر کاهــش یافتــه کــه علــت اصلــی آن ناامیــدی ایــن جمعیــت از اشــتغال )یافــن کار( 

اســت. اگــر ایــن افــراد بیــکار در نظــر گرفتــه شــوند )براســاس تقریبــی از واقعیــت(، جمعیــت بیــکار واقعــی ســال 

2-الف. وضعیت موجود
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 99 معادل حدود 4 میلیون نفر و نرخ بیکاری بیش از 14 درصد خواهد بود. 

تعــداد جمعیــت بیــکار کشــور براســاس آمــار رســمی )بــا معیــار کمــرت از یــک ســاعت کار در هفتــه- بــدون   

احتســاب جمعیــت ناامیــد از یافــن کار( حــدود 2.5 میلیــون نفــر اســت.

تعداد جمعیت شبهه بیکار کشور )کمرت از 12 ساعت در هفته+ ناامید از یافن کار( حدود 3.3 میلیون   

نفر اســت.

بــا ایــن حســاب، مجمــوع جمعیــت بیــکار و شــبهه بیــکار کشــور در ابتــدای ســال 1400، حــدود 5.8 میلیــون   

نفــر اســت.

نــرخ بیــکاری جمعیــت 15 تــا 24 ســال نیــز براســاس آمــار رســمی در پایــان ســال 1399، 25.2 درصــد بــوده   

اســت.

آمــار بیــکاران بــا تحصیــات عالــی نیــز در پایــان ســال 1399 حــدود 838 هــزار نفــر بــوده اســت. )42.6 درصــد   

کل بیــکاران کشــور(.

هــم اکنــون 63 درصــد درآمــد خانــواده هــا از غیراشــتغال تامیــن مــی شــود )یارانــه، ســود بانکــی، بــازار رسمایــه،   

خریــد و فــروش ارز و ...( - گســرتش ســوداگری

مطابــق آمــار جهانــی، در دهــه اخیــر متوســط نــرخ بیــکاری جهــان کمــرت از 5/5 درصــد بــوده اســت، در حالیکــه ایــن 

شــاخص در اقتصــاد ایــران بــه طــور متوســط در محــدوده 10 تــا 11 درصــد بــوده اســت.

چشــم انــداز بــازار کار ایــران در 5 ســال آینــده، نشــان مــی دهــد کــه ســاالنه بیــش از یــک میلیــون نیــروی کار )عمدتــا 

دانــش اموختــه دانشــگاهی( بــه بــازار کار وارد خواهنــد شــد و در حــال حــارض هــم بیــن 2/3 تــا 2/8 میلیــون بیــکار در 

کشــور وجــود دارد. ایــن بــدان معناســت کــه در 5 ســال آینــده اقتصــاد ایــران بــا انباشــت نیــروی انســانی دانش آموختــه 

همــراه بــا کمبــود نیــروی کار در بســیاری از مناطــق مواجــه خواهــد بــود. لــذا بــرای بهبــود بــازار کار ایجــاد فرصــت هــای 

شــغلی الزم بــه میــزان  یــک میلیــون نفــر در ســال رضوری خواهــد بــود. 
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2-ب. چالش ها

پنجــره جــوان جمعیتــی کنونــی کشــور، ظرفیــت بســیار خوبــی بــرای پیرشفــت اقتصــادی ایــران در ســالهای   

آغازیــن گام دوم انقــاب اســامی فراهــم کــرده اســت، امــا وجــود برخــی مشــکات باعــث تولــد چالــش هایــی 

شــده اســت کــه مــی بایســت برطــرف شــوند.

مهم ترین چالش در حوزه اشتغال کشور عبارت است از:  

الف. نامساعد بودن فضای کسب و کار:

رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار در سال 2020، از بین 190 کشور دنیا 127 بوده است )بدترین   

وضعیت: سال 2014 )1394(: رتبه 152(

اشکاالت اساسی فضای کسب و کار ایران عبارتند از:

دشواری در صدور مجوز،  

دشواری در دسرتسی به برق )عدم اعطای امتیاز برق به جهت مشکات کاربری زمین(  

دشواری در دسرتسی به منابع بانکی  

مشکات مالیاتی  

مشکات حوزه تامین اجتامعی  

دشواری در تجارت بین امللل )ضوابط زائد و دست و پاگیر و ...(  
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ب. بی ثباتی اقتصاد کالن و عدم تشکیل رسمایه به مقدار مورد نیاز

ج. ناکارآیی بازار کار:

     •فقــدان بانــک جامــع اطاعــات بــازار کار )بــه نحــوی کــه بتوانــد جوینــدگان کار بــا انــواع مهــارت را بــه کارفرمایــان 

معرفــی کنــد(

     •ضعــف دانــش و مهــارت هــای کســب و کار در جوانــان و دانــش آموختــگان دانشــگاه هــا: نظــام آموزشــی کشــور 

بــه جــای کارآفریــن، کارجــو تربیــت مــی کنــد! همچنیــن توامننــدی هــای دانــش آموختــگان متوســطه و عالــی کشــور 

پاییــن اســت.

فــارغ از چالــش هــای فــوق، معضــات دیگــری نیــز در حــوزه منابــع و رسمایــه انســانی کشــور )بــا مترکــز بــر تولیــد و 

اشــتغال( وجــود دارد کــه مهــم تریــن آنهــا عبارتنــد از:

کند بودن رشد اقتصادی با منشاء توجه کمرت به کیفیت نیروی انسانی در فرآیند تولید  

رشد ناچیز رسمایه گذاری به خصوص رسمایه گذاری های بخش خصوصی در کشور  

 تــداوم افزایــش نــرخ بیــکاری جوانــان و دانــش آموختــگان کشــور و بهــره منــدی ناکافــی از ظرفیــت جوانــان   

در فراینــد رشــد و توســعه بــه دلیــل مشــارکت اقتصــادی و اجتامعــی آنهــا و قــرار گرفــن جوانــان در حــوزه هــای 

غیرمرتبــط. 

 گرایش به سمت درآمدهای غیرکاری و تاثیر آن در کار کمرت در تولید کشور  

 افزایش شکاف درآمدی و شغلی بین دهک های درآمدی به خصوص در مناطق شهری  

 افزایش مهاجرت از مناطق روستایی و شهرهای کوچک به حاشیه شهرها و بروز آسیب های اجتامعی  

 عــدم اســتفاده از ظرفیــت بخــش تعــاون بــرای تامیــن مالــی رسمایــه گــذاری و اتــکای آن بــه منابــع عمومــی بــرای   

توســعه کســب و کارهای اشــتغال زا

 محدودیــت ردیابــی و رصــد اشــتغال و بیــکاری جمعیــت در ســن کار و عــدم شــفافیت الزم در بهــره منــدی از   

مشــوق ها و حامیــت هــای عمومــی

 حس ناامیدی و افزایش دغدغه های روزمره شاغلین و جوانان برای آینده  

کاهش رضیب امنیت کشور از بعد محدودیت های فرصت های شغلی مناسب و شایسته  

عدم انجام آمایش شــغلی در کشــور به صورت یکپارچه و مســتمر و نبود بانک اطاعاتی جامع از امکانات   

بالقوه و بالفعل کشور و ظرفیت های نیروی انسانی

وجــود رشایــط رکــود و تورمــی در کشــور و افزایــش آســیب پذیــری مشــاغل و همچنیــن مشــکات مرتتــب بــر   

پاندومــی کرونــا

فقدان شکل¬گیری زنجیره¬ها و ارتباطات عمودي و افقي فعالیت و مشاغل در سطح بنگاه ها، صنعت   

و بــازار
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عدم بهره گیری کامل از ظرفیت بنگاه های اقتصادی  

بــه نفــع كاالهــاي مــرصيف، مــواد اولیــه و کاالهــای    کاهــش تدریجــی ســهم واردات کاالهــای رسمایــه¬ای 

واســطه ای

مهاجرت¬ ممتد نخبگان و نوآوران اقتصادی، علمی، اجتامعی و سیاسی و تهي شدن عرصه فعاليت ها   

از كارآفرينان

ناپایداری بنگاه¬هاي اقتصادي و طول عمر پائین آنها )در حايل¬که مطلوب و رشط اوليه توسعه صنعتي   

آن است كه طول عمر بنگاه ها از طول عمر موسسان آنها بيشرت باشد(

گسرتش آموزش عالی بدون شکل¬گیری نظام یادگیری و نوآوری در سطح ملی، مناطق و بنگاه¬ها  

فقــدان حكمــراين مطلــوب در بــازار كار بــا توجــه بــه مســائل و مشــکات ســازمانی، مدیریتــی و کارشناســی   

)بــراي كشــوري كــه جوانرتيــن جمعيــت جهــان و جمعیــت انبــوه تــازه وارد بــه بــازار کار را در اختيــار دارد(

عــدم توجــه بــه رویکردهــای نویــن در ارایــه خدمــات و تولیــد کاال و رضورت توجــه بــه توســعه ظرفیــت هــای نــرم   

افــزاری و ســخت افــزاری بــه منظــور پایــداری مشــاغل

2-ج. راهکارها

در  حوزه اشتغال، وزارت تعاون کار و رفاه اجتامعی در پی تحقق اهداف ذیل خواهد بود:  

 ایجاد سالیانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار در قالب الگوی ایرانی اسامی اشتغال و رفع بیکاری،  

 کاهش تدریجی نرخ بیکاری طی برنامه پنج ساله هفتم،  

 حرکت به ســمت توســعه آموزش های کســب و کار متناســب با نیاز بازار کار و مزیت های نســبی مناطق   

مختلف کشور مطابق با آخرین تکنولوژی های روز جهان،

 ارتقــای شــاخص های کلیــدی بــازار کار و بهبــود فضــای کســب و کار و رفــع موانــع تولیــد و رسمایه گــذاری و   

ارتقــاء شــاخص ســهولت کار کشــور در ســطح جهــان،

 افزایش تاب آوری مشاغل و حفظ سطح اشتغال موجود با رویکرد آینده پژوهی،  

 توسعه امنیت شغلی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار و تولید،   

 توامنندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه با تکیه بر توسعه مشاغل خرد و خانگی،  

 توسعه متوازن فرصت های شغلی و درآمدی در سطح کشور،  

برای تحقق اهداف فوق و نیز با نظر به چالش ها و معضات مطرح شــده در قســمت قبل، راهکارهای اساســی 

بــه رشح ذیــل ارائــه مــی شــود. اگرچــه برخــی از ایــن محورهــا فرابخشــی و خــارج از اختیــارات مســتقیم وزارت تعــاون، 

کار و رفــاه اجتامعــی محســوب مــی شــود، امــا بــه لحــاظ اســناد باالدســتی و قوانیــن مرتبــط، ایــن وزارتخانــه موظــف 

اســت مــوارد مــورد نظــر را پیگیــری منایــد:
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الف. بهبود تولید و فضای کسب و کار:

الف-1. حذف ضوابط زائد و مانع تولید )تسهیل در صدور مجوزها و ...(  

الف-2. اصالح نظام بانکی و بازار رسمایه به منظور تامین رسمایه مورد نیاز تولید و اشتغال  

الف-3. مهار فعالیت های سوداگرانه )از طریق اصاح نظام بانکی، هدایت نقدینگی، وضع مالیات بر   

فعالیت های سوداگرانه و فاقد ارزش افزوده و ...(

الف-4. مدیریت واردات و تقویت صادرات با هدف تقویت تولید و اشتغال )تاکید ویژه بر دیپلامسی   

اقتصادی و ...(

الــف-5. تاکیــد ویــژه بــر پیــران هــای اشــتغال در کشــور )صنعــت ســاختامن/ فضــای مجــازی و بخــش فــن   

آوری اطاعــات و ارتباطــات/ مشــاغل خانگــی/ صنایــع تبدیلــی کشــاورزی و ...( و حامیــت همــه جانبــه از آنهــا 

الــف-6. شناســایی و تقویــت مزیــت هــای شــغلی اســتان هــا و شهرســتان هــای کشــور بــا تکمیــل زنجیــره   

ارزش آنهــا

ب. مداخالت سیاستی در بازار نیروی کار:

ب-1. تشکیل بانک اطالعاتی جامع از وضعیت اشتغال و درآمد مردم ایران )و نیز برقراری ارتباط بین   

کارفرمایان و جویندگان کار(

ب-2. اصــالح قوانیــن مربــوط بــه کار )تامیــن اجتامعــی(: ایجــاد فرصــت بیمــه بــرای مشــاغل ناقــص بــا درآمــد   

کمــرت از مصوبــه شــورای عالــی کار )پــاره وقــت و ...(- منطقــه ای کــردن حداقــل حقــوق و ...

ب-3. پرداخــت یارانــه بیمــه اجتامعــی بــه کارفرمایــان )بــا اولویــت مناطــق محــروم و اقشــار نیازمنــد(- ســاالنه   

بــرای یــک میلیــون نفــر

ب-4. تامیــن منابــع مالــی )بودجــه پشــتیبانی فنــی( بــرای طــرح هــای اشــتغال عمومــی و حامیتــی )آمــوزش/   

مشــاوره شــغلی/ توســعه شــبکه هــای بازاریابــی/ تقویــت صــادرات و ...(

ب-5. جهــت دهــی حامیــت هــا بــه ســمت مشــاغل پایــدار )مشــاغلی کــه در اثــر نوســانات کوچــک از بیــن   

نروند(

ب-6. اصالح نظام آموزشی کشور )تقویت دانش و مهارت های کارآفرینی در همه سطوح آموزشی- از   

ابتدایــی تــا عالــی- بازنگــری در دروس و رسفصلهــا- اجــرای برنامــه هــای کارآمــوزی و نظــام اســتاد- شــاگردی و 

)...

عاوه بر رویکردهای اساسی فوق، اقدامات ذیل نیز در نظامی منسجم و هامهنگ پیگیری خواهد شد:

حامیت مالی از طرح های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی   

پایدارسازی کسب و کارهای خرد،کوچک و متوسط اقتصادی  

حامیت های فنی و حقوقی از بنگاه های اقتصادی در بخش خصوصی و تعاونی  
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توسعه مشاغل خانگی، خود اشتغالی و کسب و کارهای خرد  

افزايش انعطاف در بازار کار  

ساماندهی اشتغال اتباع خارجی  

ساماندهی و توسعه اشتغال ایرانیان خارج از کشور  

حاميــت از اشــتغال مناطــق محــروم، روســتایی و عشــایری و اقشــار خــاص )جوانــان، زنــان، دانــش آموختــگان   

و ...(

گسرتش اشتغال بخش خدمات  

ساماندهي آموزش¬هاي مهاريت  

توسعه كارآفريني ومشاغل نوین و دانش بنیان   

توسعه ظرفیت های اشتغال در بسرت فضای مجازی  

توسعه زنجیره های ارزش در مشاغل  

همسوسازی سیاستهای مالی، پولی و تجاری با سیاستهای اشتغال و کسب و کار  

شناســایی واحدهــای اقتصــادی آســیب دیــده از کرونــا و حامیــت هــای حقوقــی، مشــاوره ای و فنــی و مالــی   

از آنهــا بــرای حفــظ اشــتغال آنهــا )تصویــب بســته عملیاتــی بــرای حامیــت موثــر و کارآمــد از کســب و کارهــا و 

شاغان برای گذار از کرونا که در برگیرنده ابزارهای حامیتی- تخفیفات و امهال تسهیات در فضای کسب 

و کار شــامل بدهی¬هــای مالیاتــی، تامیــن اجتامعــی، اقســاط بانکــی، و ...؛ حامیــت مالــی از واحدهــای 

اقتصــادی در قالــب زنجیــره ارزش شــامل پیگیــری انجــام توافقــات تعرفــه ترجیحــی بــرای حامیــت از صــادرات 

محصــوالت رســته¬های منتخــب؛ اصــاح برخــی مقــررات در چارچــوب قوانیــن موجــود در حوزه¬هــای مالیــات 

و بیمــه در جهــت ایجــاد انگیــزه بــرای افزایــش تولیــد و رسمایه¬گــذاری؛ حامیــت از بنگاه¬هــای بــزرگ و پیــرشو 

بــرای توســعه زنجیــره تامیــن در قــرارداد بــا واحدهــای کوچــک و مناطــق دور از مرکــز )مشــوق¬ها ماننــد تامیــن 

مالــی مبتنــی بــر قــرارداد، تخفیــف مالیاتــی و بیمــه قراردادهــا(

نــگاه نویــن کســب و کار خانگــی و وصــل کــردن کســب و کارهــای خانگــی بــه زنجیــره ارزش در اولویــت ملــی   

و منطقــه ای

ایجاد نظام آمایش اشتغال مناطق در کشور به صورت یکپارچه و مستمر  

پیــاده ســازی و اجــرای برنامــه ای مشــخص بــرای توســعه کســب و کارهــای نویــن و پــر اشــتغال )پنــج حــوزه   

فنــاوری اطاعــات، گردشــگری، فرهنــگ و هــر و ورزش و ســامت بــه عنــوان کســب و کارهــای ســامل(

اصــاح نظــام کســب وکارهــای غیررســمی )نظیــر کولــری و دستفروشــی و ...( و ایجــاد ســاز و کار مناســب   

بــرای رســمی شــدن کســب و کارهــا و نظــام بیمــه ای مشــخص بــرای شــاغلین غیررســمی

بسط مراکز مشاوره ای و کارآفرینی دانشگاه ها به حوزه کسب و کار خرد و خانگی  
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تعیین نهاد مالی و بانکی مشخص برای توسعه کسب و کار خرد و خانگی  

توسعه و تقویت برنامه های فعال بازار کار برای گروه هدف مشخص در سطح ملی و منطقه ای  

بازنگــری و تقویــت منابــع قانــون اشــتغال روســتایی و عشــایری بــرای بکارگیــری ظرفیــت هــای مناطــق در امــر   

اشــتغال و مهاجــرت معکــوس

اجــرای برنامــه توســعه کســب وکارهــای مــرزی متناســب بــا ظرفیــت هــای مناطــق مــرزی و کســب و کارهــای   

موجــود آنهــا بــا دو رویکــرد کاهــش فقــر و اشــتغال پایــدار بــا همــکاری دســتگاه هــای ذیربــط

برقراری ارتباط بین کسب و کارهای روستایی با واحدهای پیرشو داخلی و خارجی  

اســتفاده از ظرفیــت هــای قانونــی کار و تامیــن اجتامعــی بــرای ایجــاد اشــتغال و بهبــود نظــام دســتمزد مبتنــی   

بــر بهــره وری و ارتقــای نظــام قــدرت خریــد نیــروی کار

اصــاح نظــام آمــوزش فنــی و حرفــه ای مبتنــی بــر توســعه مهــارت هــای ســه جانبــه )نــرم، ســخت و اجتامعــی(   

در هامهنگــی بــا نظــام آمــوزش علمــی و کاربــردی کشــور

اجــرای برنامــه ویــژه بــرای گــروه هــای خــاص مددجویــان، معلولیــن، بهبودیافتــه گان بــا همــکاری دســتگاه   

ذیربــط اجرایــی 

اصــاح و تقویــت نهادهــای بــازار کار و جســتجوی شــغل بــرای تســهیل در بــازار کار از جملــه تقویــت مراکــز   

کاریابــی، خدمــات مشــاوره ای و توســعه آمــوزش هــای مهارتــی جســتجوی شــغل و ســایر خدمــات عمومــی 

اشــتغال

بازنگری در سیاست های بند الف تبرصه 18 قانون بودجه سنواتی با رویکرد ایجاد هامهنگی بین دستگاه   

ها برای تحقق فرصت های شغلی جدید

آموزش مهارت های کارآفرینی برای کارآفرینان بالقوه تازه وارد در حوزه کسب و کارهای نوین به خصوص   

دانش آموخته دانشگاهی 

پیاده سازی نظام نظارتی و کنرتلی در قالب سامانه مشخص مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی  

اعطــای اختیــارات الزم و کافــی بــه اســتان هــا و مناطــق بــه ریاســت اســتاندار و تقویــت کارگــروه اشــتغال   

اســتان هــا

تعییــن قواعــد مالــی مشــخص بــرای انجــام مخــارج بــرای بــازار کار و سیاســت هــای اشــتغال در بودجــه ریــزی   

کشــور

متمرکــز ســازی داده هــا و آمارهــای اشــتغال و کســب و کار بــرای سیاســتگذاری )توســعه و تقویــت ســامانه   

هــای اطاعاتــی بــازار کار(

تکمیــل زنجیــره ارزش بــا ایجــاد زیرســاخت های بازاریابــی و توجــه بــه صنایــع کوچــک تبدیلــی در حوزه هــای   

مختلــف
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ایجاد فرماندهی یا رهری واحد برای )هامهنگ سازی و نظم بخشی( سیاست های اشتغال  

مشــارکت بخش خصوصی در تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری ها و اجرای بدون کم  وکاســت قانون بهبود   

مســتمر فضــای کســب وکار و الــزام دولــت بــه انجــام همــه تعهــدات در قبــال بخــش خصوصــی درجهــت تقویــت 

جایــگاه بخــش خصوصــی و رونــد خصوصی ســازی و ایجــاد فضــای رقابتــی و رونــق اقتصــادی و اشــتغال

پیــاده ســازی برنامــه هــای توســعه کســب و کار در ســه ســطح حامیتــی، توســعه ای و اصاحــی و بهســازی   

فضــای کســب و کار اختصاصــی متناســب بــا آنهــا

ایجــاد مرکــز ملــی مدیریــت کســب و کار خــرد، خانگــی و خانوادگــی بــا هــدف وحــدت رویــه در سیاســت   

گــذاری، پایــش برنامــه هــا و ...

ایجــاد نظــام تحلیــل بــازار کار مبتنــی بــر ارایــه تحلیــل هــای هدفمنــد در ســطح ملــی و اســتانی متناســب بــا داده   

هــای موجــود از طریــق:

برقراری ارتباط با سامانه ملی کسب و کار و اشتغال  و هوشمندسازی آن• 

ســاماندهی و تجمیع گزارش¬های تحلیلی اطاعات بازار کار مبتنی بر اطاعات استانداردشــده • 

سیســتم یاد شــده.

توجه ویژه به ایجاد مشاغل نو، دانش بنیان و استارت آپ ها و همچنین صادر کنندگان خدمات از طریق   

اعــامل سیاســت های تشــویقی نظیــر کمــک هــای باعوض،توســعه رسمایــه گــذاری ریســک پذیــر، معافیــت 

هــای مالیاتــی و بیمــه ای و  ...

ســازی    پیــاده  و  گــذاری  در سیاســت  رویــه  وحــدت  منظــور  بــه  اجرایــی  دســتگاه¬های  ســایر  بــا  همــکاری 

طرح¬هــای اشــتغال زا بــه ویــژه در طــرح بازبینــی اشــتغال شــهری پایــدار، توامنندســازی و صیانــت اجتامعــی 

اقشــار آســیب پذیــر و ... 

ایجاد و پیاده سازی نظام توسعه مسئولیت اجتامعی در راستای گسرتش فضای کسب و کار کشور  
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برخی از مهم ترین الزامات برای تحقق اهداف فوق و عملیاتی سازی راهکارهای مذکور به رشح ذیل است:

ایجاد خط فرماندهی در وزارت به منظور سیاست گذاری، ساماندهی منابع و رصد و پایش اشتغال در کشور  

مشارکت و هم افزایی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در کمک به تحقق اهداف برنامه  

تبیین و ارتقای فرهنگ کار بر مبنای ارزش های اسامی - ایرانی در جامعه  

تنوع بخشی و حامیت از توسعه منابع در بازار رسمایه کشور  

تنقیح و به روزآوری قوانین حاکم و حذف مقررات زائد در فضای کسب و کار  

توسعه پژوهش های کاربردی بازار کار مبتنی بر رویکردهای نوین مشاغل و بازار کار  

   GIS ایجاد سامانه هوشمند و کارآمد یکپارچه کسب و کار) بازار کار، بنگاه های اقتصادی و ... ( مبتنی بر نقشه
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2-د. چشم انداز )افق روشن( 

انتظــار مــی رود بــا اتخــاذ رویکردهــا و پیگیــری راهکارهــا و اقدامــات فــوق، بهبــودی مســتمر در حــوزه اشــتغال کشــور 

رخ دهــد  و مــوارد ذیــل از صفــات اقتصــاد ایــران و بــازار نیــروی کار آن باشــد:

رفع معضل بیکاری )به خصوص در میان جوانان و تحصیلکردگان( و حرکت به سمت نرخ بیکاری طبیعی  

ثبات اقتصاد کان با رویکرد سیاست های اجتامعی- اقتصادی  

بهبود اشتغال پذیری منابع انسانی کشور  

بهبود کیفیت نیروی کار کشور  

توسعه فرصت های شغلی مناسب و شایسته برای منابع انسانی کشور  

بهبود قدرت رقابت پذیری منابع انسانی در عرصه نیروی کار منطقه ای و جهانی  
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روابــط کـــار

برنامه راهبردی - عملیاتی
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3-الف. تبیین وضعیت موجود و چالش ها

یکــی از وظایــف بســیار مهــم ایــن وزارتخانــه، تنظیــم روابــط حقوقــی و قانونــی حــوزه کار اســت. تنظیــم ایــن روابــط 

مــی توانــد در بهبــود عملکــرد کلــی اقتصــاد کشــور بســیار موثــر باشــد، چــرا کــه بــا شــکل گیــری بســرتی مناســب بــرای 

تعامات ارکان حوزه کار )کارگران، کارفرمایان، بازنشستگان، نهادهای دولتی و ...( زمینه استفاده موثر از منابع 

غنی نیروی انسانی جوان، خاق و پرتوان کشور فراهم خواهد شد، به نحوی که همگام با کاهش جدی معضل 

بیــکاری، جهشــی در تولیــد ملــی صــورت گرفتــه، وضعیــت رفاهــی مــردم عزیــز ایــران ارتقــاء یافتــه و آســیب هایــی نظــر 

فقــر و معضــات اجتامعــی بــه حداقــل ممکــن خواهــد رســید.

هــم اکنــون روابــط کار در کشــور مــا )بــه رغــم همــه قوانیــن مصــوب و اقداماتــی کــه طــی ده هــا ســال صــورت گرفتــه( 

دچــار معضــالت و مشــکالتی اســت کــه برخــی از آنهــا بــه رشح ذیــل اســت:

وجود بیش از 7 میلیون شغل غیررسمی )شاغان فاقد بیمه اجتامعی(،. 1

عقب ماندگی نرخ مزد از نرخ تورم و کاهش قدرت خرید و رفاه کارگران،. 2

عــدم اســتفاده کافــی از ظرفیــت هــای تشــکل هــای کارگــری و کارفرمایــی در سیاســت گــذاری )درحالیکــه . 3

ســاختار روابــط کار بــر اصــل ســه جانبــه گرایــی و همــکاری رشکای اجتامعــی اســتوار اســت(،

پایین بودن نرخ بهره وری نیروی کار  به دلیل عدم روابط کامل و مطلوب در بازار کار،. 4

مشــارکت اجتامعــی پاییــن و عــدم همگرایــی ســه بخــش دولــت کارگــری و کارفرمایــی ناشــی از عــدم توســعه . 5

تشکل های کارگری )که باعث از بین رفن حسن ظن میان کارگر و کارفرما گردیده و گاها سبب بروز تنش 

های کارگری شــده اســت(،

کــم توجهــی بــه حــوزه ایمنــی و حفاظــت کار )کــه ســبب وقــوع حــوادث ناشــی از کار علــی الخصــوص در . 6

شــدت وقــوع حادثــه و نهایتــا تحمیــل هزینــه هــای زیــاد بــه صنــدوق تامیــن اجتامعــی و ســایر صنــدوق هــا و حتــی 

کارفرمــا شــده اســت. ایــن موضــوع ناشــی از عــدم نظــارت و بازرســی توامننــد و نظــام قدرمتنــد بازرســی کار و 

بهداشــت کار بــوده اســت. بــه عنــوان مثــال، حادثــه ســاختامن پاســکو و حــوادث بــه وقــوع پیوســته در معــادن 

کشــور کــه ســبب از بیــن رفــن نیروهــای توامننــد و خســارت مالــی فــراوان و تبعــات اجتامعــی زیــادی گردیــده 

اســت(،

معوقــات پرداخــت حقــوق کارگــران در واحدهــای تولیــدی بــه دالیلــی نظیــر پادمــی کرونــا، نامســاعد بــودن . 7

فضــای کســب و کار، تحریــم و ...، 

ضعف در حامیت های قانونی و حقوقی درخصوص استفاده کارگران از صندوق بیمه بیکاری،. 8

پاییــن بــودن تعامــات بیــن املللــی علــی الخصــوص بــا ســازمان ILO در حــوزه اجــرای مقاولــه نامــه هــای بیــن . 9

املللــی کار،

مراجعات گسرتده و حضوری و زمان بر و فرسایشی بودن مراجعات اداری در جامعه کار و تولید. 10
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3-ب. راهکارها

برخــی از راهکارهــا و اقدامــات اساســی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتامعــی در دولــت ســیزدهم بــا هــدف تنظیــم 

روابــط کار و صیانــت از نیــروی کار بــه رشح ذیــل خواهــد بــود:

اجرای دقیق قوانین کار و تامین اجتامعی و بیمه بیکاری با تقویت ابزارهای نظارتی،. 1

اصــاح قانــون کار بــا مشــارکت موثــر همــه ذی نفعــان )کارگــران- کارفرمایــان( بــا هــدف ایجــاد زمینــه تبدیــل . 2

بیــش از 7 میلیــون شــغل رســمی بــه مشــاغل رســمی،

حامیــت از تشــکل هــای کارگــری و کارفرمایــی بــه جهــت کاهــش مداخــات دولــت و اجــرای واقعــی ســه . 3

جانبــه گرایــی در حــوزه روابــط کار )بــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای تشــکل هــای کارگــری و کارفرمایــی و 

واگــذاری بخشــی از امــور تصــدی گــری بــه آنهــا(،

افزایش حداقل مزد متناســب با نرخ تورم ســالیانه و توســعه خدمات رفاهی کارگران شــامل تامین مســکن . 4

ارزان قیمت، تقویت بیمه های تکمیلی و ...، 

صیانــت از نیــروی کار و رسمایــه انســانی بــا توســعه فرهنــگ ایمنــی و بهداشــت کار )و در نتیجــه کاهــش . 5

حــوادث ناشــی از کار و ســامل ســازی کارگاه هــای دارای مشــاغل ســخت و زیــان آور(،

ایمنــی و حفاظــت فنــی و تقویــت کمیتــه هــای حفاظــت و . 6 آمــوزش  توســعه کمــی و کیفــی دوره هــای 

بهداشــت کار و اصــاح آییــن نامــه کارهــای ســخت و زیــان آور بــه منظــور بهــره منــدی شــاغلین واقعــی مشــاغل 

ســخت و زیــان آور از مزایــای مربــوط،

تکمیل و اجرای سند ملی کار شایسته )در اجرای ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه با همکاری سایر . 7

دســتگاه هــا و تشــکل هــای کارگــری و کارفرمایــی و اجــرای بنــد »و« مــاده 4 قانــون برنامــه ششــم توســعه و پیــش 

بینی آن در برنامه هفتم توســعه(

پیاده سازی کامل دولت الکرتونیک و عملیاتی منودن سامانه های نرم افزاری حوزه روابط کار به منظور . 8

اصــاح فرایندهــای رســیدکی بــه شــکایات، درخواســت مشــاغل ســخت و زیــان آور، نظــارت بــر عملکــرد تشــکل 

هــای کارگــری و کارفرمایــی و همچنیــن صــدور مجوزهــای رشکــت هــای خدماتــی و ایمنــی پیامنــکاران،

ملحــق شــدن بــه مقاولــه نامــه هــای بیــن املللــی کار )بــا هامهنگــی کامــل بــا مجلــس و مذاکــره بــا کمیســیون . 9

هــای ذی ربــط پیــش از اقــدام( بــه منظــور پیشــگیری از تصویــب نامــه هایــی علیــه جمهــوری اســامی ایــران،

راه انــدازی واحدهــای مشــاوره تخصصــی تلفنــی بــا هــدف ارائــه مشــاوره بــه مخاطبــان و کاهــش حجــم . 10

مراجعــه حضــوری و دسرتســی آســان بــه اطاعــات،

تقویت شــوراهای ســازش در کارگاه ها به منظور حل و فصل اختافات کارگری و کارفرمایی در ســطح . 11

کارگاه و در نتیجــه کاهــش تعــدد شــکایات مراجــع حــل اختــاف،

توسعه ورزش و تقریحات سامل جهت حفظ سامت نیروی کار. 12
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اجرای الزامات اســتانداردهای ایمنی و بهداشــت کار و تدوین آیین نامه های حفاظت و ایمنی مطابق . 13

بــا آینــده پژوهــی کار و مشــاغل بــه وجــود آمــده جدیــد،

اجرای کامل نظام طبقه بندی مشاغل با استفاده از روش های نوین جهانی طبقه بندی مشاغل،. 14

ارتبــاط تنگاتنــگ بــا ســازمان بیــن املللــی کار و دخیــل کــردن تشــکات کارگــری و کارفرمایــی در ایــن حــوزه . 15

بــه منظــور کاهــش فشــارهای بیــن املللــی و همچنیــن پیشــگیری از سواســتفاده معاندیــن در ســطح بیــن املللــی،

کمک به ارتقا بهره وری و کارآیی نیروی کار به منظور افزایش انگیزه کارگران و کارفرمایان، . 16

پیشــگیری از بــه کارگــامری کــودکان کار و خــارج کــردن ســاملندان و نوجوانــان از بــازار کار و ســاماندهی . 17

پدیــده چنــدکاری و چندشــغلی )ایــن اقــدام مســتلزم بهبــود فضــای کســب و کار کشــور و کاهــش نیــاز خانــواده 

هــا بــه اشــتغال کــودکان و ســاملندان خواهــد بــود کــه ایــن وزارتخانــه بــه جــد آن را پیگیــری خواهــد منــود(،

فراهــم کــردن زمینــه مشــارکت زنــان در حــوزه کار و ضمــن حفــظ کیــان خانــواده، ارتقــا مهــارت هــای زنــان . 18

متناســب بــا رشایــط توســعه جامعــه علــی الخصــوص ســاماندهی آمــوزش عالــی آنهــا بــر اســاس نیازهــای بــازار 

کار،

 تقویت آموزش های حرفه ای کارگران و کارفرمایان )در زمینه منافع متقابل به منظور پیشگیری از تنش . 19

های کارگری و کارفرمایی(،

 ارتقا فرهنگ کار بر مبنای ارزش های اسامی ایرانی در جامعه کار و تولید،. 20

 الگوسازی از کارآفرینان جامعه با تحلیل زندگی و آثار و اقدامات کارآفرینان برتر ایران، . 21

اصــاح نظــام بیمــه بیــکاری بــا اصــاح قانــون بیمــه بیــکاری )بــه منظــور رفــع کاســتی هــا و تنظیــم منابــع و . 22

مصــارف آن و همچنیــن برقــراری نظــام حامیتــی از بیــکاران و کارگــران جویــای کار و گســرتش شــمول بیمــه هــای 

بیــکاری(

ج. چشم انداز )افق روشن(

انتظــار مــی رود بــا اتخــاذ رویکردهــا و پیگیــری راهکارهــا و اقدامــات فــوق، بهبــودی مســتمر در حــوزه روابــط کار در 

کشــور رخ دهــد:

تبدیل فضای کار کشور به محیطی دلپذیر، شاد، ایمن و فاقد هر نوع تنش،  

کاهش شدید مشاغل غیررسمی،  

افزایش جدی پایداری مشاغل،  

ارتقاء وضعیت رفاهی کارگران،  

جهش در بهره وری نیروی کار، تولید و درآمد کارگران و سود کارفرمایان،  

اخذ عناوین برجسته بین املللی در حوزه های حقوق کار و استانداردهای فضای کار،  
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تــعــاون

برنامه راهبردی - عملیاتی



30

3-الف. تبیین وضعیت موجود

تعــاون بــه عنــوان يــک روش انســان محــور در اقتصــاد عــاوه بــر ايفــاي نقــش موثــر در ايجــاد اشــتغال، بــه توزيــع عادالنــه 

ثــروت، گســرتش عدالــت اجتامعــي و افزايــش مالكيــت عمومــي در اقتصــاد كشــور كمــک موثــر خواهــد كــرد. بخــش 

تعاون همواره بدليل مشاركت حداكرثي اعضا در تصميامت تعاوين ها و تاثري نقش عملكردي آنها در سوددهي 

تعــاوين همــواره مــورد توجــه بــوده، خصوصــا در مواقعــي كــه نيــاز بــه مشــاركت حداكــرثي آحــاد جامعــه بــه منظــور بهــره 

مندي از منافع بيشــرت مدنظر قرار گرفته شــده اســت.

انســان در جامعــه مــدرن نيازمنــد برخــورداري از خدمــايت اســت كــه عمدتــا توســط ســاير انســانها انجــام مــي گرينــد، 

لــذا بــراي برخــورداري از ايــن خدمــات نيازمنــد منبــع درآمــدي از طريــق اشــتغال مــي باشــد تــا بتوانــد از عهــده ي تامــن 

نيازهــاي خــود برآيــد. يــي از راههــاي كســب درآمــد اشــتغال در بخــش تعــاون (توزيعــي، توليــدي و خدمــايت( اســت 

كــه خــود نــريوي بــه عنــوان نــريوي محركــه اي بــراي اجتــامع عمــل مــي منايــد. متاســفانه اينگونــه تعــاوين هــا نيــز هامننــد 

ساير بنگاههاي مشابه در بخش خصويص درگري مواردي از قبيل تورم، تامن مواد اوليه و ارز و ترخيص كاال و... 

مــي باشــند، بنابرايــن توســعه تعامــل و مشــاركت بــا ســاير ســازمانها و ارگانهــاي مرتبــط مــي توانــد در تســهيل و همــوار 

ســازي ايــن بخــش و رفــع مشــكات آن موثــر باشــد.

معاونــت امــور تعــاون عهــده دار گســرتش كمــي و كيفــي بخــش تعــاون از طريــق برنامــه ريــزي، تشــكيل و نظــارت بــر 

حســن اجــراي قانــون و مقــررات و عملكــرد تعــاوين هــا و اتحاديــه هــا مــي باشــد. همچنــن توســعه مشــاركت هــاي 

مردمــي، ارتقــاء بهــره وري، توامننــد ســازي تعــاوين هــا و اتحاديــه هــا و اتــاق تعــاون نيــز از برنامــه هــاي عمليــايت ايــن 

معاونــت مــي باشــد. انتظــار جامعــه از بخــش تعــاون ايجــاد رفــاه و حــل مشــكات اقتصــادي آنهــا مــي باشــد كــه در ايــن 

راســتا ابتــدا بايــد پتانســيل هــا و راهكارهــاي اجرايــي آن شناســايي و ســپس بــر ايــن اســاس برنامــه هــاي اجرايــي آن را 

ترســيم و ارائــه منــود.

اکنون حدود 95 هزار رشکت تعاونی فعال در کشور وجود دارد )تا پایان سال 98( و حدود 14 میلیون نفر عضو 

ایــن تعاونــی هــا هســتند. ایــن تعاونــی هــا 57 میلیــون نفــر )48 میلیــون مربــوط بــه تعاونــی  ســهام عدالــت اســت( از 

اقشــار مختلــف جامعــه را جــذب خــود منــوده انــد.

ایــن تعاونــی هــای در مجمــوع بــا بیــش از یــک میلیــون و هفتصــد هــزار نفــر،  فرصــت شــغلی ایجــاد منــوده انــد و بانــوان 

تعاونگــر نیــز بــا ثبــت حــدود 10 هــزار تعاونــی و جــذب بیــش از  120 هــزار نفــر عضــو، موجــب ایجــاد فرصــت شــغلی 

بــرای  حــدود 122 هــزار نفــر در گرایــش مختلــف شــده انــد.
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منودار زیر تعداد شاغالن بخش تعاون کشور را طی 8 سال اخیر نشان می دهد. 

روند تشکیل تعاونی های جدید در کشور طی سالیان اخیر کاهشی بوده است. منودار زیر این روند را منعکس 

مــی کند. 
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در حــال حــارض درصــد غیــر قابــل قبولــی از تعاونی هــای کشــور بالــغ بــر 40 درصــد آن هــا غیرفعــال هســتند. همچنیــن 

براســاس نتایــج حاصــل از پایــش ملــی محیــط کســب  وکار ایــران در تابســتان 1399، رقــم شــاخص ملــی بخــش 

تعــاون،6.01  )منــره بدتریــن ارزیابــی 10 اســت( کــه نشــان از نامناســب بــودن ایــن بخــش در فضــای کســب و کار 

کشــور اســت.   

با وجود ظرفیت های قابل توجه بخش تعاون اما سهم این بخش از صادرات کشور بسیار پایین است.

4- ب. چالش ها

جایــگاه رشکت هــای تعاونــی و نقــش آن هــا در پویایــی اقتصــادی و توســعه فرصت هــای شــغلی بــر کســی پوشــیده 

نیست. در قوانین کشورمان نیز بخش تعاونی جایگاه ویژه ای دارد و در اصول 43 و 44 قانون اساسی به اقتصاد 

تعــــــاونی پرداخته شــده اســت و هدف گذاری شــده بود تا ســهم تعاونی ها در اقتصاد کشــور تا پایان برنامه پنجم به 

بــه 25 درصــد افزایــش یابــد، هدفــی کــه البتــه محقــق نشــد و متاســفانه ایــن ســهم هــم اکنــون کمــرت از 5 درصــد اســت 

)بیــن 3 تــا 3.5 درصــد(. 

برخــی از چالــش هایــی کــه از موانــع تحقــق اهــداف اســناد باالدســتی کشــور در حــوزه تعــاون بــوده اســت، بــه رشح 

ذیــل اســت:

1. ضعف در فضای کســب و کار تعاونی: ذیل مفهوم کلی فضای کســب و کار، مفهوم خاص فضای کســب و 

کار تعاونــی مطــرح مــی شــود کــه مشــتمل بــر مولفــه هایــی اســت کــه بــر عملکــرد موفــق رشکــت هــای تعاونــی تاثیرگــذار 

است. برخی از وجوه قانونی تسهیل کننده فعالیت های تعاونی، فرهنگ عمومی تعاونی محور، حامیت های 

دولتی از بخش تعاونی، ایجاد زنجیره های ارزش ویژه تعاونی محور و ... از شــاخص های این مفهوم هســتند. 
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متاســفانه ایــن شــاخص هــا هــم اکنــون مناگــر وضعیــت مناســبی نیســتند و همیــن امــر از علــل عــدم توســعه بخــش 

تعــاون در کشــور بــه شــامر مــی رود.  

چالش هویت بخش تعاونی: تاریخچه تعاونی در ایران موید این موضوع است که فرهنگ غنی تعاونی و کار . 2

جمعی اسامی ایرانی )که مولفه ای کهن در مردم ایران است( به خوبی در الگوهای عملیاتی تعاونی پیاده 

سازی نشده است و تعاونی مستقل از آن فرهنگ تعاون و همیاری غنی در ایران توسعه یافته است. 

ضعــف بــاور مســئولین و نخبــگان بــه بخــش تعاونــی: شــیوه تعاونــی ماهیتــی اقتصــادی و اجتامعــی دارد و ادبیــات . 3

نظــری و تجربــی حــوزه تعاونــی گویاســت کــه ایــن شــیوه اقتصــادی بــا دارا بــودن اصــول و ماهیــت مشــرتک در 

نظام هــای اقتصــادی رسمایــه داری و سوسیالیســتی، تفاوت هایــی در اجــرا وجــود داشــته و دارد. لــذا بخــش 

تعاون را منی توان رسمایه داری و سوسیالیستی دانست. اما متاسفانه در ایران مسئولین و نخبگان بی توجه 

به تجارب موفق تعاونی در کشورهای مختلف )رسمایه داری و سوسیالیستی( به غلط تعاونی را مدلی چپ 

یــا مدلــی شکســت خــورده می داننــد. ایــن در حالیســت کــه اقتصــاد اســامی حــاوی الگویــی متعالــی از تعاونــی 

اســت.

غفلــت و عــدم توجــه برنامــه ریــزان و تصمیــم گیــران بــه بخــش تعــاون: نظــام رسمايــه داري در جهــان و بــه تــايس از . 4

آن غلبــه ايــن جهــان بينــي در كشــور باعــث شــده اســت كــه مهمرتيــن عنــرص پايــداري حيــات اجتامعــي در تاريــخ 

يعنــي تعــاون در نظــام تصميــم گــريي و برنامــه ريــزي ناديــده انگاشــته شــود. 

از دیگر معضالت مرتبط با حوزه تعاون در ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نبود سامانه جامع اطاعاتی و به روز نبودن آمار و اطاعات بخش تعاونی  

ناکارآمدی سیاست های ترویجی و آموزشی دولتی در حوزه تعاون  

عدم تعامل دو سویه مراکز علمی دانشگاهی با فعالین اقتصادی بخش تعاون  

سختی  دسرتسی به تامین مالی و رسمایه در گردش    

وجود قوانین و مقررات متعارض با قوانین و مقررات بخش تعاون  

ضعــف برخــی از تعاونــی هــا در امــور فنــی، حقوقــی، مالــی، اداری، بازرگانــی و ارائــه محصــوالت و خدمــات   

بــا کیفیــت در ســطح اســتاندارهای بیــن املللــی مبنظــور حضــور فعــال در عرصــه بازارهــای داخلــی وخارجــی

عدم وجود سیستم یکپارچه تعامل فعال و تعریف شده بین اتحادیه ها، تعاونی ها و اتاق تعاون   

نبود سازوکار تبلیغات رسانه ای متناسب برای بخش تعاون  
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4- ب. راهکار ها

راهــرد اول: کمــک بــه نیــل بــه اهــداف تعییــن شــده در اصــول 43 و 44  قانــون اساســی مطابــق بــا وظایــف و 

قانونــی: هــای  ماموریــت 

بازنگــری قانــون تعــاون براســاس قواعــد و اصــول تعاونی هــای واقعــی مبتنــی بــر مبانــی اســامی و رشایــط . 1

موجــود اقتصــادی؛

بــا . 2 نیــز 30  درصــد منابــع حاصــل از واگــذاری  بنگاه هــای دولتــی مطابــق  اســتفاده از یارانه هــای جدیــد و 

سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی، بــرای تاســیس تعاونی هــای فراگیــر ملــی جهــت رفــع فقــر ســه 

دهــک پاییــن جامعــه؛

استفاده از ظرفیت تعاونی  شبکه ملی سهام عدالت که حدود بیش از 40 میلیون نفر از دارندگان سهام . 3

عدالت را در خود جای داده است تا سهام عدالت مردم تبدیل به ثروت پایدار برای آنان شود؛

استفاده از ظرفیت تعاونی های مسکن در جهت ساخت ارزان مسکن ویژه کارگران؛. 4

پیگیری جهت تسهیل در دریافت وام کم بهره از بانک ها کشور؛. 5

برنامه ریزی برای نحوه اشتغال فارغ التحصیان دانشگاهی در قالب تعاونی؛. 6

برنامه ریزی برای تسهیل اشتغال بانوان در قالب رشکت های تعاونی؛. 7

همکاری با سازمان های حامیتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( برای تشکیل تعاونی ها؛. 8

واگذاری بنگاه های دولتی به کارگران آن واحدها و سایر نیروهای کار در قالب تعاونی ها؛. 9

کمک به توسعه فرهنگ و تعمیق هویت تعاون و افزایش روحیه مشارکت در آحاد جامعه با استفاده . 10

از ابزارهای جدید مثل فضای مجازی و رسانه های جمعی؛

راهرد دوم: برقراری ارتباط و پیوند بین تشکل های تعاونی در سطح ملی و بین املللی

تشکیل تعاونی های جبهه مقاومت اسامی فراملی جهت استفاده از مزیت های نسبی جبهه مقاومتی . 1

کشورهای مختلف؛

ارتباط مستمر با سفارت خانه ها، وزارتخانه ها و سازمانها )داخلی و خارجی(؛. 1

بررسی و شناسایی کشورهای هدف به منظور شناسایی ظرفیت های صادراتی بخش تعاون؛. 2

جذب رسمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه تعاون؛. 3

فراهــم منــودن رشایــط حضــور و فعالیــت تعاونــی هــا و اتحادیــه هــا در فضــای بیــن املللــی و شناســایی . 4

تســهیات و خدمــات نهادهــای بیــن املللــی بــه منظــور افزایــش صــادرات بــا اولویــت کشــورهای هــدف؛

فراهــم منــودن حضــور تولیدکننــدگان در منایشــگاه هــای داخلــی و بیــن املللــی و برگــزاری منایشــگاه های . 5

تخصصــی؛

شبکه سازی تجاری بین تعاونی ها در جهت تقویت همکاری درون بخشی و بین املللی؛. 6
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راهرد سوم: کمک به توامنندسازی بخش تعاون در جهت افزایش کمیت و کیفیت  تولیدات داخلی

حامیت ویژه از تعاونی های آسیب دیده از بحران کرونا؛. 1

برنامــه ریــزی بــرای مشــارکت تعاونــی تلفیقــی توزیعــی و تولیــدی جهــت ســاماندهی جریــان توزیــع و حــذف . 2

واســطه گــری غیــر مولــد خصوصــا توزیــع کاالی اساســی در کشــور؛

همــکاری بــا رشکــت هــای دانــش بنیــان، پارکهــای علــم و فنــاوری  و مراکــز دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی، . 3

پژوهشــی و تحقیقــات در راســتای حــل مشــکات تعاونیهــا؛

اســتفاده از اندیشــمندان عرصــه اقتصــاد تعاونــی اعــم از نخبــگان حــوزوی و دانشــگاهی بــرای ایجــاد ریــل . 4

مردم ســاالری اقتصــادی ذیــل نظریــه مردم ســاالری دینــی و طراحــی مدل هــای مناســب اقتصــادی مشــارکت 

مردمــی؛ 

کمــک بــه تشــکیل تعاونــی هــای دانــش بنیــان مبنظــور افزایــش ســهم تولیــد و صــادرات محصــوالت و خدمــات . 5

دانــش بنیان؛

راهرد چهارم: اجرای نظام جامع نظارت، ارزیابی و ساماندهی تعاونی ها

راه اندازی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون؛. 1

توســعه سیســتم هــای نویــن مدیریتــی، بــه ویــژه مدیریــت دانــش، فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات و بکارگیــری . 2

حداکــرثی از  فــن آوری اطاعــات )ســخت افــزار و نــرم افــزار( بــرای کاهــش فرآیندهــای زائــد؛

بازبینی ساختار و طراحی تشکیات مناسب و جذب نیروی انسانی متخصص و متعهد؛. 3

4- د. چشم انداز )افق روشن(

انتظــار مــی رود بــا اتخــاذ رویکردهــا و پیگیــری راهکارهــا و اقدامــات فــوق، بهبــودی مســتمر در بخــش تعــاون در 

کشــور رخ دهــد:

بهبود فضای کسب و کار تعاونی،  

تقویت فرهنگ همیاری و تعاونی،  

افزایش تعداد، اشتغال، تولید و صادرات رشکت های تعاونی،  

افزایش دو برابری سهم بخش تعاونی تا سال 1404 )به نسبت سال 1400(،    
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بهزیستی

برنامه راهبردی - عملیاتی
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5- ب. وضعیت موجود

ســازمان بهزیســتی کشــور، یکی از مهم ترین زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی اســت که منشــاء 

خدمــات فراوانــی بــوده اســت. حــدود 120 هــزار نفــر در حــوزه بهزیســتی )دولتــی و غیــر دولتــی( مشــغول بــه کار 

هســتند. همچنیــن حــدود 6.5 میلیــون نفــر )مددجــو و اعضــای خانــواده آنهــا( تحــت حامیــت ایــن ســازمان مهــم 

هســتند و خدمــات مختلفــی در حــوزه هــای پیشــگیری و توانبخشــی دریافــت مــی کننــد. حــدود 250 هــزار نفــر از ایــن 

افــراد را زنــان تشــکیل مــی دهنــد. همچنیــن حــدود 27 هــزار کــودک بــی رسپرســت و بــد رسپرســت تحــت حامیــت 

ایــن ســازمان هســتند.

سازمان بهزیستی به جهت تنوع و تعدد ماموریت ها از سازمان های پُر ماموریت و به جهت مخاطب شناختی 

بعــد از ســازمان صداوســیام دارای متنــوع تریــن میــدان تعامــل بــا کاربــران و خدمــت گیرنــدگان اســت )مزیــت روان 

شناختی و زیبایی شناسی سازمانی(. این سازمان در میان سازمان های کاسیک ایرانی به جهت بازه تاسیس، 

یکی از متاخرین آنهاست و علی رغم  تصویب قانون تاسیس آن در تابستان سال 1357، بصورت عملی سازمانی 

پســاانقابی بــه شــامر مــی آیــد و دوران تکویــن و تطــور در ســال های پــس از پیــروزی انقــاب بــوده اســت. اولیــن رئیــس 

ایــن ســازمان یکــی از اصیــل تریــن نیروهــای انقابــی ایــران و از شــهدای صــدر انقــاب اســت. ایــن واقعیــت ظرفیــت 

هــای گفتــامن ســازی الهــی و انســانی ســازمان را بصــورت مضاعفــی تقویــت کــرده اســت )مزیــت اســطوره و قهرمــان 

پردازی ســازمانی(.

سازمان بهزیستی در برخورداری از ظرفیت های کنشگری انسانی و الهی به جهت پیوند نزدیک با امر نیکوکاری 

و فــداکاری یکــی از پرپتانســیل تریــن ســازمان هــای کشــور اســت. امکانــات ایــن ســازمان بــرای تقویــت گفتــامن هــای 

الهــی و انســانی و بهســازی فرهنگــی و اجتامعــی بســیار زیــاد اســت )مزیــت معنــوی در خدا/انســانگرایی و اصالــت 

ســازمانی(. ایــن ســازمان همچنیــن بــه جهــت ظرفیــت هــای ناظــر بــه بهســازی تصویــر ملــی کشــور در ایــران و جهــان 

یــک ســازمان بســیار پرمزیــت اســت. ایــن ســازمان مــی توانــد مبــدا انبــوه و انواعــی از تصویرســازی هــای فاخــر از 

اســتعدادهای فاخــر الهــی و انســانی ایرانیــان در ســطح جهــان باشــد و بــه پــروژه عظیــم مدیریــت تصویــر ملــی ایــران 

کمــک کنــد )مزیــت اعتبارزایــی ســازمانی جهانــی(.

ســازمان بهزیســتی پیــرشان حــوزه مدیریــت و کنــرتل آســیب هــای اجتامعــی خصوصــا در ســویه هــای متاخــر آن در 

ایــران اســت )بایــد باشــد(. ایــن ســازمان از یــک طــرف بــه جهــت قرارگرفــن در کانــون مترکــز منابــع انســانی حرفــه ای 

ایرانی حوزه آسیب های اجتامعی )خدمت دهندگان( و از طرف دیگر به دلیل  قرارگرفن در چهارراه طیف گونه 

گــون آســیب خــوردگان )خدمــت گیرنــدگان( عمــا واجــد باالتریــن دســت در تولیــد ایــده هــای و برنامــه هــای پیــش 

برنــده در ایــن حــوزه اســت.

ســازمان بهزیســتی بــه جهــت حساســیت متاخــر حاکمیــت در ســطح عالــی آن-مقــام معظــم رهــری مدظلــه العالــی-

نســبت بــه ســیل متاخــر آســیب هــای اجتامعــی و عــزم همــه جانبــه ایشــان بــرای میــدان داری موثــر نظــام و بهســازی 
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رسیــع و فراگیــر کشــور در حــوزه آســیب هــای اجتامعــی یکــی از برخوردارتریــن ســاختارهای دولتــی کشــور بــه جهــت 

پشــتوانه هــای حاکمیــت بــرای قرارگرفــن در مســیر تحــول و تعالــی همــه جانبــه اســت. ایــن واقعیــت فرصــت هــای 

عظیمــی را پیــش روی ســازمان بــرای جهــش و ارتقــاء از یــک ســازمان خدماتــی بــه یــک ســازمان راهــردی و محــوری 

قــرار داده اســت )مزیــت راهــردی و حاکمیتــی ســازمان(.

5-ب. چالش ها

برخی از چالش های اساسی این سازمان در مسیر خدمات رسانی به رشح ذیل است:

 ســازمان بهزیســتی علــی رغــم رضورت هــای اساســی توســعه میــدان تعامــل بهســازانه و برانگیزاننــده بــا . 1

زمینگیــران و آســیب خــوردگان اجتامعــی از عرصــه هــای دولتی-مردمــی بــه میــدان هــای جدیدتــر و برانگیزاننــده 

تــر و موثرتــر مردمی-مردمــی، امــا رونــد عمومــی و اصلــی آن همچنــان در ســاحت متصــدی دولتــی خدمــت 

دهنــده و آحــاد آســیب خــورده گان خدمــت گیرنــده باقــی مانــده اســت. تشــکل ســازی از نیروهــای انســانی 

توامننــد مردمــی و رفــع موانــع از انگیــزه هــا و ایــده هــای کنشــگرانه ایشــان و پشــتیبانی از رویکردهــا و ایــده هــای 

نوین و بسیار متنوع برآمده از ذهن و جان بدنه های اجتامعی نیکوکار و فداکار ایرانی همچنان یک رویکرد 

مفقوده است. قناعت به خدمات دولتی-کارمندی و فرعی انگاشن امر فعال سازی بدنه های مردمی در 

حــوزه هــای ماموریــت ســازمان بزرگرتیــن چالــش آن اســت.)چالش در ســبک جهتگیــری و ســازماندهی اداری(

 اتــکاء همــه جانبــه ســازمان بــه بودجــه هــای دولتــی و غفلــت از رسمایــه هــای عظیــم خیریــن و نیــز آورده هایــی . 2

که اماک مازاد ســازمان می تواند برای بهســازی و پیرشفت آن داشــته باشــد یک چالش بســیار بزرگ اســت 

کــه افــق تکاپــو و تعالــی ســازمان را بســیار محــدود کــرده اســت. چالــش تامیــن منابــع پایــدار در کنــار نوســانات در 

تزریــق نامنظــم و ناکافــی منابــع دولتــی موجــب شــده صــف در نوبــت مانــدگان انــواع خدمــات ســازمان بســیار 

طوالنــی گــردد و ســازمان عمــا دچــار بحــران بــزرگ و هــامره مزمــن پاســخگویی بــه موقــع و بــه انــدازه بــه نیازهــای 

مددجویــان گــردد  )چالــش در ســبک تامیــن منابــع و پشــتیبانی اقتصــادی(

 رویکردهــای ســنتی بــه اداره امــور ســازمانی و کــم توجهــی بــه امکانــات خدمــات الکرتونیــک و نیــز آورده هــای . 3

بســیار کارآمــد فــرم هــا و شــیوه هــای مجــازی تعامــل و کنشــگری اجتامعــی چالــش بســیار بزرگــی اســت کــه 

ایــن ســازمان را مثــل اغلــب ارگان هــای دولتــی کشــور آزار داده و مــی دهــد. مــوج ناکارامــدی برآمــده از عقــب 

افتادگــی ســازمان هــای دارای ماهیــت اجتامعــی مثــل بهزیســتی در گرایــش بــه بهــره گیــری از امکانــات نویــن و 

فضــای مجــازی و خصوصــا شــبکه هــای اجتامعــی زمین گیــری و افــول مضاعفــی را ایجــاد مــی کنــد؛ همچنیــن 

ضعــف ســازمان در بهــره منــدی کامــل و همــه جانبــه از سیســتم هــای دولــت الکرتونیــک و ارائــه هوشــمند 

خدمــات بخشــی از ایــن چالــش بــزرگ اســت. )چالــش در ارتباطات/خدمــات ســازمانی و کنشــگری هــای 

اجتامعــی(
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 ســازمان بهزیســتی علــی رغــم برخــورداری از امکانــات تصویرســازی ملــی و منادیــن مثبــت و امیدآفریــن فاقــد . 4

اســرتاتژی هــای برجســته ســازی و بازمنایــی در ســطح ملــی و جهانــی اســت. عــاوه بــر تاثیــرات منفــی ایــن بــی 

تفاوتــی در افــول اعتبــار اجتامعــی ســازمان همچنیــن یکــی از زمینــه هــای تبدیــل شــدن تولیــدات رســانه ای و 

هــری ایرانــی حــوزه آســیب هــای اجتامعــی بــه بنیادهــای بــرای ســیاه منایــی از ایــران در جهــان و امیدزدایــی 

از زندگــی در ایــران و تضعیــف انگیــزه هــای انســانی و ایامنــی ایرانیــان اســت. ســازمان بهزیســتی نخواســته یــا 

نتوانســته بــه محــوری بــرای تولیــدات هری-رســانه ای تــراز انقــاب اســامی و ســبک زندگــی برانگیزاننــده و روح 

افــزای ایرانی-اســامی باشــد )چالــش  بــی تفاوتــی در قبــال در بازمنایــی حــوزه آســیب هــای اجتامعــی و بحــران 

بی/کــم اعتــامدی اجتامعــی بــه ســازمان(.

ســازمان بهزیســتی علــی رغــم گرایــش و پشــتیبانی هــای ســهمگین و متاخــر حاکمیــت از ایــده هــا و برنامــه هــای . 5

ناظر به بهسازی امواج جدید و شدید آسیب های اجتامعی به جهت تولید مستدام ایده ها و برنامه های 

موثــر و متناســب جدیــد بــرای وارد کــردن انــواع و انبــوه نیروهــای انســانی دارای انگیــزه هــای جهــادی، انســانی و 

انقابی به میدان مهم کنرتل آســیب های اجتامعی ضعیف بوده اســت. برخی طرح های اساســی و جدی 

مثل اورژانس اجتامعی به دلیل نگاه های تصدی گرانه و انحصارطلبانه ضعیف و کم رمق اجرا شده است 

)چالــش در ســبک ســازماندهی و تامیــن منابــع انســانی و عــدم بهــره بــرداری از نیروهــای جهــادی(.

ســازمان بهزیســتی بــه جهــت توجــه بــه مقولــه توامنندســازی و تقویــت کرامــت و عــزت نفــس اجتامعــی جامعــه . 6

هدف ضعیف و بصورت عمده ای متمرکز بر راهرد حامیت های معیشتی است که عایدی آن چسبندگی 

و عدم توامنندسازی خدمات گیرندگان است )چالش چسبندگی بدنه مددجویی، نگاه صدقه ای و فقدان 

اســرتاتژی های قوی توامنندســازی(.

عالوه بر موارد راهردی فوق، برخی از معضالت این سازمان به رشح ذیل است:

معضالت درونی:  

عدم تناسب بودجه و اعتبارات بهزیستی با ماموریتها و وظایف قانونی سازمان بر اساس قانون برنامه توسعه. 1

عدم تناسب ساختار سازمان با ماموریت ها )خاصه در استان ها(. 2

کمبود نیروی انسانی متخصص. 3

کمبود فضای فیزیکی سازمان متناسب با ماموریت ها باالخص در استان ها. 4

افزایش هزینه های سازمانی طی دو سال اخیر. 5

هزینه بر بودن ارایه خدمات درمانی در حوزه توانبخشی. 6

نبود یک سیستم جامع و نظام مند جهت ارایه خدمات توانبخشی به موقع و مناسب. 7
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چالش های محیطی  

افزایــش فشــار فقــر و مشــکات اجتامعــی و اقتصــادی ناشــی از آن بــر افــراد و خانــواده هــای تحــت پوشــش . 1

ســازمان

افزایش تعداد معتادین در جامعه )خاصه متجاهر(. 2

افزایش آسیب های اجتامعی زمینه ساز طاق، اعتیاد و... و به تبع آن افزایش تعداد زنان رسپرست خانوار. 3

افزایش تعداد کودکان کار )ایرانی و غیر ایرانی(. 4

از دست رفن فرصت های شغلی و افزایش بیکاری معلوالن و مددجویان )ناشی از مشکات اقتصادی(. 5

مشکات مرتبط با مناسب سازی محیط برای معلولین. 6

کمبود تعداد تخت های توانبخشی در بیامرستان های کشور. 7

     5-ج. راهکارها

بــر اســاس مقدمــات پیشــین از مــرور فرصــت هــا و چالــش هــای پیــش روی ســازمان بهزیســتی، 4 راهــرد تحولــی 

بــه رشح ذیــل در دســتور کار قــرار خواهــد داشــت: 

۱. راهــرد اول )ناظــر بــه خدمــت گیرنــدگان(: »توامنندســازی« خدمــت گیرنــدگان و عبــور از رویکردهــای صدقــه 

ای بــه ایشــان

۲. راهرد دوم )ناظر به فرایند ارائه خدمت(: »هوشمندسازی« و الکرتونیک منودن مکانیزم های ارائه خدمت

۳. راهــرد ســوم )ناظــر بــه ســاختار اداری و منابــع انســانی(: »نوســازی« ســاختار ســازمانی و ســاماندهی منابــع 

انســانی

۴. راهــرد چهــارم )ناظــر بــه جامعــه ایرانــی و جهانــی(: »تصویرســازی پیــرشو« از میــدان ارائــه و دریافــت خدمــت 

بهســازانه در ایــران

۵. راهرد پنجم )ناظر به تامین منابع مالی و اقتصادی(: »پشتوانه سازی اقتصادی«

۶. راهــرد ششــم ) ناظــر بــه توســعه میــدان عمــل بهزیســتی و تکثیــر ســاده و ارزان خدمــات(: »بدنــه ســازی: 

اجتامعــی« 

در چارچوب راهردهای ششگانه، برنامه های عملیاتی زیر اجرا خواهد شد:

برنامــه »مردمــی ســازی« خدمــات بهســازانه بــا تاکیــد بــر بهــره بــرداری از انگیــزه هــای منابــع انســانی بدنــه هــای . 1

جهادی و فداکار جامعه ایران: تحول در نظام اعطای مجوز سازمان و آیین نامه های مربوط با هدف ساده 

ســازی دریافت تحت وب مجوز و ترسیع در تشــکل ســازی خیریه نوین جهادی؛

برنامــه »تقویــت ارتباطــات الکرتونیــک و کنشــگری مجــازی« و بهــره منــدی از امکانــات نویــن شــبکه هــای . 2

بــا خدمــت  ارتباطــات اجتامعــی ســازمان بهزیســتی هــم  فــرم اصلــی  بــه عنــوان  اپلیکیشــن هــا  اجتامعــی و 

گیرنــدگان هــم بــا خیــران و هــم بدنــه هــای فعــال اجتامعی/نیکــوکاری: تکمیــل ســامانه هــای ارائــه هوشــمند و 
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شــفاف خدمــات بهزیســتی و متیــز و بــه روز کــردن اطاعــات ســازمان؛ طراحــی، راه انــدازی و برندینــگ حداقــل ۳ 

اپلیکیشــن خیریــه ای بــا کارکردهــای جــذاب متامیــز و ...؛

و . 3 اجتامعــی«  بهســازی  حــوزه  در  فعــال  هــای  اســتارت آپ  و  هــای خاقــه  ایــده  بــرای  برنامــه »شــتابدهنگی 

برانگیزانندگــی موثــر در حــوزه آســیب هــای اجتامعــی و فعالیــت هــای نیکوکارانــه، افتخــاری و جهــادی ناظــر بــه 

جامعــه هــدف ســازمان بهزیســتی: ایجــاد یــک ابرشــتابدهنده در حــوزه تاســیس و تقویــت اســتارت آپ هــای 

فعــال در حــوزه خدمــات بهزیســتی؛پ

 برنامــه »ایجــاد و تقویــت کانــون هــا و جریــان هــای توانــا و موثــر در حــوزه تصویرســازی و تولیــد محتــوای مثبــت، . 4

الهام بخش و امیدآفرین با موضوع مســائل و آســیب های اجتامعی«: ایجاد یک یا چند موسســه وابســته و 

غیــر وابســته بــرای تولیــد و هدایــت محتواهــای رســانه ای و هــری در حــوزه آســیب هــای اجتامعــی؛

برنامــه »توامنند/فعــال ســازی جامعــه هــدف ســازمان بهزیســتی در راســتای ایفــای نقــش هــای پیــرشو در حــوزه . 5

بهســازی اجتامعــی« و توســعه ارتباطــات افقی-افقــی بیــن جامعــه هــدف ســازمان بهزیســتی: توســعه تشــکل 

هــای خیریــه بــا محوریــت و نقــش آفرینــی خدمــت گیرنــدگان و مددجویــان توامنندشــده ســازمان بهزیســتی و 

بــرون ســپاری بخشــی از فرایندهــای ارائــه خدمــت بــه ایشــان؛

عالوه بر موارد راهردی فوق، راهکارهای ویژه برای حل مشکالت خاص این حوزه به رشح ذیل است:

مشکل 1 :هزینه بر بودن ارایه خدمات درمانی در حوزه توانبخشی

راهکارها:  

اجرای کامل و سنجیده طرح پزشک خانواده در کشور برای کنرتل و پیشگیری در راستای کاهش هزینه . 1

های حوزه توانبخشی

رضورت همــکاری و تعامــل مســتمر و در بــازه هــای زمانــی مشــخص ســازمان بهزیســتی و وزارت بهداشــت . 2

بــرای رفــع کمبودهــای مالــی حــوزه توانبخشــی

 استفاده از توان سازمان های مردم نهاد، بنیادهای خیریه و سایر ظرفیت های مردمی در جهت جلب . 3

مشارکت آن ها در حوزه توانبخشی و بهزیستی

اختصاص 10 تا 15 درصد ظرفیت بیامرستان های عمومی به حوزه توانبخشی. 4
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مشکل 2 : مشکالت مرتبط با مناسب سازی محیط برای معلولین

راهکارها:  

الــزام کلیــه دســتگاه هــا و ســازمان هــای دولتــی بــه مناســب ســازی تــردد بــرای معلولیــن و نظــارت دقیــق و . 1

جــدی دســتگاه هــای مربــوط بــرای انجــام ایــن مهــم.

ایجــاد یــک نگــرش فراگیــر در کشــور در ارتبــاط بــا ایــن کــه مناســب ســازی محیــط بــرای معلولیــن مقولــه ای . 2

چنــد وجهــی اســت و همــکاری فرابخشــی وزارت کشــور، شــهرداری هــا و دهیــاری هــا، وزارت صنایــع، بنیــاد 

جانبــازان، ســازمان بهزیســتی و … را مــی طلبــد.

ارایه آموزش های مداوم به مجریان امر مناسب سازی محیط معلوالن در ادارات و دستگاه های کشور.. 3

مشکل 3 : مشکالت مرتبط با اشتغال معلولین

راهکارها:  

پیگیری در جهت اجرای قانون پذیرش 3 درصد معلولین در استخدامات اداری کشور.. 1

اتخــاذ برنامــه هــای جامــع و مــدون بــا همــکاری ســازمان هــای فنــی و حرفــه ای و بهزیســتی بــرای تدویــن ســند . 2

خوداشــتغالی معلولیــن و راهکارهــای توامنندســازی آنــان بــرای مهــارت آمــوزی و تطبیــق پذیــری بهــرت بــا جامعــه.

مشــخص ســازی دقیــق آمارهــای معلولیــن در ســامانه ای جامــع تحــت نظــارت ســازمان بهزیســتی اعــم از . 3

شاغل در زمینه های مختلف، معلولین متقاضی شغل و معلولینی که سابقا کار داشته ولی در حال حارض 

بیــکار هســتند.

 استفاده از الگوهای موفق ایجاد اشتغال برای معلولین در کشورهای پیرشو.. 4

تدویــن نظــام نامــه شــغلی معلولیــن بــا همــکاری کلیــه دســتگاه هــا بــرای مشــخص کــردن اینکــه معلولیــن بــا . 5

درجــات مختلــف معلولیــت در چــه مشــاغلی مــی تواننــد ورود کننــد.

مشکل 4 : کمبود تعداد تخت های توانبخشی در بیامرستان های کشور

راهکارها:  

پیگیــری گســرتش تخــت هــای بســرتی توانبخشــی در کشــور بــا تامیــن اعتبــارات الزم بصــورت ویــژه از ســوی . 1

دولــت 

تاکیــد بــر رضورت توجــه دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کشــور بــه بحــث کمبــود تعــداد تخــت هــای توانبخشــی . 2

و مطالبــه آنــان از ســازمان برنامــه و بودجــه، خیریــن و ...
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مشکل 5 : نبود یک سیستم جامع و نظام مند جهت ارایه خدمات توانبخشی به موقع و مناسب

راهکارها:  

ورود جــدی نظــام بیمــه ای کشــور بــرای پوشــش دهــی کامــل یــا بخشــی از خدمــات حــوزه توانبخشــی بــه . 1

مربــوط متقاضیــان 

کمــک بــه راه انــدازی دفــرت ” توانبخشــی” در معاونــت هــای درمــان دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی و توجیــه . 2

معاونــان درمــان نســبت بــه اهمیــت خدمــات توانبخشــی در جهــت حــل کاســتی هــای اعتباراتــی مرتبــط بــا ایــن 

حــوزه

مشکل 6 : مشکالت مرتبط با معلوالن ذهنی در کشور

راهکارها:  

گسرتش خدمات پیشگیری همچون توجه جدی سازمان بهزیستی به مشاوره های ژنتیکی قبل ازدواج و . 1

اختصاص بودجه و امکانات به این امر مهم با همکاری ســایر دســتگاه های متولی مرتبط

اســتفاده از ظرفیــت ســازمان هــای مــردم نهــاد، خیریــن و کمــک هــای بودجــه ای دولــت بــرای احــداث و . 2

تجهیــز مراکــز نگهــدای از معلــوالن ذهنــی شــدید

بررسی مشکات هزینه ای و توامنندسازی خانواده های دارای فرزندان با معلولیت ذهنی با مشارکت . 3

مجلــس، دولــت و ســایر ســازمان هــای درگیــر بــرای طراحــی مــدل حامیتــی موثــر و منطبــق بــا واقعیــات
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5-د. چشم انداز )آینده روشن(

انتظــار مــی رود بــا اتخــاذ رویکردهــا و پیگیــری راهکارهــا و اقدامــات فــوق، بهبــودی مســتمر در حــوزه فعالیــت هــای 

بهزیســتی حاصــل شــود، بــه نحــوی کــه:

با تقویت اقدامات پیشگیرانه، میزان معلولیت ها و آسیب های اجتامعی به حداقل برسد،  

توامنندســازی و خدمــات رســانی بــه مددجویــان بــه فرهنــگ عمومــی مــردم ایــران تبدیــل و از محــل کمــک هــا و   

حامیــت هــای نظــام منــد آنهــا، ایــن عزیــزان تحــت حامیــت کامــل قــرار بگیرنــد،

حرفــی از کمبــود بودجــه، ناکافــی بــودن نیــروی متخصــص، کمبــود تخــت هــای توانبخشــی و زمــان بــر بــودن   

دریافــت خدمــات در میــان نباشــد،

عمده مددجویان مستعد اشتغال از فرصت شغلی مناسب با درآمد مکفی برخوردار باشند،  

ایران اسامی به لحاظ شاخص های بین املللی بهزیستی واجد افتخارات جهانی باشد،  
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رفـــــــاه و 

تامین اجتماعی

برنامه راهبردی - عملیاتی
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6- الف. تبیین وضعیت موجود و چالش ها

رفــاه اجتامعــی وضعیتــی اســت، ناظــر بــر حفــظ کرامــت انســانی جامعــه کــه بــا وجــود تاثیــر از ســایر حوزه هــا، ابعــاد 

بــا وجــود تعاریــف متعــدد می تــوان مولفه هــای تامیــن اجتامعــی و  تــر اســت.  اجتامعــی- اقتصــادی آن برجســته 

بازنشســتگی، ســامت، آمــوزش، مســکن و اشــتغال را موضوعــات اصلــی مــورد بررســی ایــن حــوزه دانســت. برایــن 

مبنا، سیاســتگذاری در حوزه رفاه درپی مدیریت مســائل اجتامعی، تأمین نیازهای اساســی و تامین فرصت های 

اجتامعــی برابــر اســت.

از منظــر ســند چشــم انــداز 1404 ، مرتبــط بــا رفــاه عمومــی بــرای جــا معــه ایــران، مختصــات و اهــداف آرمانــی ســطح 

کیفیــت زندگــی ارتقــاء یافتــه، برخــوردار از ســامت و بهــره منــد از عدالــت اجتامعــی، نظــام تأمیــن اجتامعــی پویــا و 

کارآمــد برشــمرده شــده اســت.  بــر ایــن اســاس مهمرتیــن محــور هــای مــورد تاکیــد در سیاســت¬های کلــی نظــام در 

دوره بیســت ســاله چشــم انداز در بخــش اجتامعــی شــامل:

بهبود کیفیت زندگی  

تامین سامت و امنیت غذایی   

رفع فقرو حامیت از نیازمندان و اقشار ضعیف جامعه   

تحقق عدالت اجتامعی، دگرگونی در نظام پرداخت یارانه¬ها  

تقویت نظام جامع تأمین اجتامعی  

تاش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن در جامعه  

اما برخی از آسیب ها و چالش¬های کان نظام رفاه عمومی کشور به رشح ذیل است:

کژکارکردی نظام¬های اقتصادی، اجتامعی، فرهنگی و آموزشی در سطوح ملی و فراملی  

علت برخی از نابسامانی ایجاد شده در رفاه عمومی ناشی از کژکارکردی¬های قلمروهای مرتبط با رفاه • 

عمومی است. طراحی بد الگوی توسعه و رشد، سیاست¬های کان ملی و فراملی که تولید فقر، آسیب 

اجتامعی، تغییر سبک و الگوی زندگی را رقم می¬زنند، از این دسته هستند. 

نداشنت نگاه راهردی و مشخص نبودن اولویت های اهداف کالن  

ضعــف فهــم دقیــق مبانــی تئوریــک و نظــری رفــاه عمومــی بــا رویکــرد گفتامنــی نظــام و سیاســتگذاری¬های • 

بــدون آینده¬نگــری، موجــب عــدم انســجام و هامهنگــی الزم در بخش¬هــای مختلــف گشــته و باعــث افــت 

کارآیــی و اثربخشــی خدمــات در رفــاه عمومــی می¬گــردد.

نبود ساز و کار مناسب و کالن تصمیم گیری و عدم پاسخگویی مناسب در رفاه عمومی  

عدم تشکیل جلسات منظم شورای عالی رفاه و تامین اجتامعی به عنوان عالی¬ترین مرجع سیاستگذاری • 

رفــاه عمومــی کــه در آن شــورا رییــس جمهــور، رئیــس شــورا مــی باشــد، کــه از مشــکات کان ســاختاری اســت 

 و بــا افزایــش اختیــارات نائــب رییــس، می¬تــوان متناســب بــا حضــور اعضــای جلســه تکالیــف بیــن بخشــی در
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رفــاه عمومــی متولــی پاســخگو پیــدا بکنــد و از ایــن طریــق بایســتی جلــوی ناپایــداری در سیاســت¬های رفاهــی را 

گرفــت.

نرخ باالی بیکاری و عدم اشتغال رسمی  

وجــود ظرفیت¬هــای منابــع انســانی تحصیــل کــرده، فعــال و مناســب بــرای اشــتغال و در مقابــل نقــص • 

سیاســت¬های اقتصــادی کــه زمینــه ارتقــاء تولیــد را کاهــش داده، باعــث بوجــود آمــدن معضــل بیــکاری در چنــد 

سال اخیر شده است. اگر چالش بیکاری درمان نشود، تهدیدی است که می¬تواند ظرفیت توامنند بالقوه 

جامعه گرفتار سطح فقر و نیاز مناید. از عایم این گرایش در جامعه میتوان از اشتغال های غیر رسمی که 

خــود قریــن بــه فقــر مــی باشــد و حتــی مراجعــه بــه ســازمان هــای حامیتــی در راســتای دریافــت مســاعدت نــام بــرد 

کــه متاســفانه در حــال افزایــش اســت.

وابستگی بیش از حد منابع رفاه عمومی به منابع دولتی و عمومی  

یکی از چالش¬های اساسی در دولت¬های رفاهی تامین منابع است، که امروزه در کشورهای پیرشفته • 

هــم دامن¬گیــر دولت¬هــا شــده و بــا مشــکل تامیــن منابــع مواجــه شــده¬اند، تکافــل اجتامعــی در رویکــرد دینــی 

امــری اســت کــه هــم حاکمیــت وظیفــه دارد و هــم مــردم در ایــن امــر وظیفــه دارنــد، اســتفاده از ظرفیت¬هــای 

مردمــی بــا رویکــرد ایجــاد و تقویــت نظامــات دینــی تامیــن منابــع  می¬توانــد راه¬گشــا باشــد.

وجــود نوســانات شــدید در اقتصــاد کشــور؛ از جملــه تــورم کــه ازعلــل عمــده شــکاف و نابرابــری در جامعــه مــی   

باشــد

برخی از آسیب ها و چالش¬های ماموریتی- موضوعی حوزه رفاه عمومی در کشور نیز به رشح ذیل است:

چالش¬های سطح حامیتی در رفاه عمومی:  

مناسب نبودن سازوکار شناسایی و پذیرش نیازمندان • 

عــدم کفایــت منابــع و کافــی نبــودن خدمــات نظــام حامیتــی در مقایســه بــا نیــاز نیازمنــدان بــه ویــژه معلــوالن و • 

بیــامران صعب¬العــاج و آســیب دیــدگان اجتامعــی.

نبود پایگاه اطاعاتی متمرکز برای شناسایی و پوشش و رصد وضعیت نیازمندان• 

ضعف رویکرد پیشگیری به ویژه در مقابله با فقر و محرومیت و آسیب¬های اجتامعی • 

افزایــش زنــان رسپرســت خانــوار و احتــامل رشــد آســیب هــا اجتامعــی و لــزوم توامننــد ســازی آنهــا بــا رویکــرد • 

خانــواده محــوری

برخــورد منفعانــه بــا اندیشــه هــای وارداتــی فقــر زدایــی و اســتفاده نکــردن مکفــی از ظرفیــت اندیشــه دینــی در • 

ایــن زمینــه
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چالش¬های حوزه بیمه¬های اجتامعی:  

نبود نظام بیمه¬ای مناسب برای شاغلین غیرمزد و حقوق بگیر• 

وجــود تعــدد قوانیــن و مقــررات، چندگانگــی و  ناهامهنگــی رشایــط و روش هــا در صندوق¬هــای بیمــه و • 

پوشــش گروهــای جدیــد بــا حامیــت دولــت و عــدم وصــول منابــع

کاهش نرخ پشتیبانی بیمه در صندوق¬های بیمه¬ای• 

افزایش بدهی دولت به صندوق¬های بازنشستگی و بیمه• 

بی¬ثباتی مدیریت در صندوق¬ها و افت شدید فعالیت¬های اقتصادی• 

چالــش مربــوط بــه تعهــدات و مصــارف )افزایــش مســتمری متناســب نــرخ تــورم و در مقابــل دســتمزد کمــرت از • 

تــورم، افزایــش هزینــه درمــان، نــرخ بــاالی حــوادث شــغلی و جــاده¬ای(

چالش منابع )کمبود نقدینگی کارفرمایان به دلیل بیکاری، تعهدات دولت، بخشودگی جرایم( • 

چالش حوزه بیمه های درمان و سالمت:  

چالش پوشش بیمه¬ای بدون پرداخت حق بیمه توسط دولت• 

مشــخص نبــودن حــدود تعهــدات پایــه ســامت و نبــودن کتــاب راهنــامی مشــخص بــرای تجویــز و اســتفاده از • 

بیمه

عــدم اتخــاذ رویکــرد پوشــش بیمــه¬ای؛ پوشــش بیمــه اجتامعــی از طریــق پرداخــت مبتنــی بــر درآمــد یــا پوشــش • 

بیمــه همگانــی مبتنــی بــر نظــام ارجــاع و پزشــک خانــواده )لــزوم یکســان ســازی و تعریــف پایــه بــر اســاس عدالــت(  

عدم رعایت قوانین و مقررات در ارائه بیمه تکمیلی سامت• 

بــاال بــودن هزینــه هــای کمــر شــکن درمــان و پرداخــت از جیــب مــردم در حــوزه ســامت بــه خاطــر اجــرای طــرح • 

تحــول ســامت

امــا یکــی از محورهــای اساســی چالــش در حــوزه رفــاه اجتامعــی، مســاله صنــدوق هــای اجتامعــی اســت. از 18 

صنــدوق بازنشســتگی کشــور 4 صنــدوق بازنشســتگی تامیــن اجتامعــی، صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، صنــدوق 

بازنشســتگی لشــکری و صنــدوق بازنشســتگی عشــایر و روســتائیان دولتــی هســتند کــه از ایــن تعــداد 3 صنــدوق 

تامیــن اجتامعــی، کشــوری و روســتائیان  مســتقیام ذیــل وزارت رفــاه مدیریــت می شــوند. در ســالهای اخیــر صنــدوق 

بازنشســتگی فــوالد نیــز تحــت نظــارت ایــن وزارتخانــه قــرار گرفتــه اســت.

صندوق هــای بازنشســتگی کشــور در دهــه اخیــر دچــار ناپایــداری مالــی شــده اند. ایــن صندوق هــا متأثــر از مؤلفه هــای 

بــا وخیم تــر شــدن رشایــط اقتصــادی و تغییــرات جمعیتــی در آســتانه بحــران قــرار  اقتصــادی و اجتامعــی بــوده و 

گرفته انــد. صندوق هــای اصلــی ماننــد صنــدوق کشــوری و لشــکری بــه میــزان قابل توجهــی بــه بودجــه عمومــی وابســته 

شــده انــد. بــرای بررســی وضعیــت صندوق هــای تحــت نظــر وزارت رفــاه بــه بررســی شــاخص نســبت پشــتیبانی 

پرداخته ایــم.
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نســبت پشــتیبانی کــه حاصــل تقســیم تعــداد بیمه شــدگان بــه تعــداد مســتمری بگیران اســت، نشــان می دهــد کــه بــه 

ازاي هــر مســتمری بگیر چنــد بیمه شــده آن هــا را پشــتیبانی می مناینــد )رضیــب  شــتیبانی اســتاندارد در دنیــا عــدد 6 

اســت(. پایــداری منابــع صندوق هــا مســتلزم بــاال بــودن نســبت پشــتیبانی اســت. بررســی ایــن شــاخص بــه مــا رشایــط 

صندوق هــا را در وضعیــت فعلــی نشــان می دهــد. در ادامــه داده هایــی جهــت بررســی وابســتگی صندوق هــای 

بازنشســتگی بــه بودجــه دولتــی ارائه شــده کــه نشــان می دهــد ناپایــداری صندوق هــا تــا چــه میــزان هزینــه بــه بخــش 

عمومــی تحمیــل می کنــد. 

صندوق تأمین اجتامعی:. 1

بــر اســاس داده هــای ســالنامه ســازمان تأمیــن اجتامعــی تعــداد بیمــه پــردازان اصلــی صنــدوق بیمــه تأمیــن اجتامعــی 

14.373.260 نفــر بــوده و تعــداد مســتمری بگیران اصلــی آن 3.129.148 نفــر اســت، بنابرایــن نســبت پشــتیبانی 

این صندوق 4/59 اســت. نســبت پشــتیبانی این صندوق در ســالهای اخیر روند نزولی داشــته اســت که نشــان از 

بحــران در آینــده خواهــد داشــت.

نســبت پشــتیبانی یکــی از شــاخص های ارزیابــی پایــداری صندوق هــای بازنشســتگی اســت. منــودار زیــر رونــد نزولــی 

این نســبت را در ده ســال اخیر گزارش می کند. کاهش نرخ رشــد جمعیت و کاهش تعداد بیمه پردازی در مقابل 

افزایش ســن و درنتیجه افزایش تعداد مســتمری بگیران بازنشســته باعث شــده صندوق تأمین اجتامعی در رشایط 

مناســبی قرار نداشــته باشــد و در صورت ادامه روند و کاهش نســبت پشــتیبانی این مســاله به یک چالش اساســی 

تبدیل خواهد شــد.

نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتامعی
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صندوق بازنشستگی کشوری:. 2

شــاخص نســبت پشــتیبانی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نشــان دهنده وابســتگی شــدید ایــن صنــدوق بــه بودجــه 

دولتــی اســت. نســبت پشــتیبانی ایــن صنــدوق بــه زیــر عــدد یــک کاهــش پیــدا کــرده کــه نشــان می دهــد تعــداد بیمــه 

پــردازان ایــن صنــدوق حــدوداً نصــف تعــداد مســتمری بگیران آن اســت.

رونــد رسی زمانــی نســبت پشــتیبانی صنــدوق کشــوری نشــان می دهــد کــه در ابتــدای دهــه 90 رشایــط ایــن صنــدوق 

در آســتانه بحــران قــرار داشــته امــا همچنــان نســبت پشــتیبانی آن بــاالی یــک بــوده اســت. از ســال 1392 بــه بعــد نــرخ 

پشــتیبانی بــه زیــر یــک کاهــش پیداکــرده کــه باعــث وابســتگی شــدید صنــدوق بــه بودجــه عمومــی شــده اســت. 

نسبت پشتیبانی  صندوق کشوری

وابستگی صندوق ها به بودجه عمومی:. 3

از ابتــدای دهــه 90 ناپایــداری صندوق هــای بازنشســتگی در ایــران رشایــط به مراتــب وخیم تــری پیــدا کــرد. به مــرور 

بعضــی از ایــن صندوق هــا بــا توجــه بــه جامعــه تحــت پوشــش، ردیــف بودجــه دولتــی پیــدا کــرده و در نتیجــه بــه بودجــه 

عمومــی وابســته شــدند. وابســتگی صندوق هــا به خصــوص دو صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و لشــکری ســاالنه 

افزایــش پیــدا کــرده اســت. 

داده هــای جــدول زیــر نشــان دهنده ســهم بودجــه صندوق هــای بازنشســتگی از کل بودجــه رفاهــی کشــور اســت کــه 

نشــان دهنده ایــن اســت کــه حــدود نیمــی از بودجــه رفاهــی کشــور بــرای جمعیــت محــدودی از مســتمری بگیــران 

صندوق هــای بازنشســتگی هزینــه می شــود.
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بــه صندوق هــای بازنشســتگی نشــان می دهــد کــه بیشــرتین ســهم  رونــد کلــی ردیــف اعتبــارات بودجــه ای کمــک 

اعتبــارات را صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و بعــد از آن صنــدوق بازنشســتگی نیروهــای مســلح دریافــت می کننــد. 

روند اعتبارات اختصاص يافته به صندوق هاي بازنشستگي از بودجه عمومي كشور
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عــاوه را چالــش هــای مربــوط بــه عــدم کفایــت درآمــدی صنــدوق هــای بیمــه اجتامعــی، ســایر چالــش هــای ایــن حــوزه 

بــه رشح ذیــل اســت: 

چالش های مربوط به درمان:

نارضایتی شدید در بخش درمان و بیمه های تکمیلی بازنشستگی. 1

عدم تناسب هزینه و درآمد در بخش درمان تامین اجتامعی. 2

تحمیل هزینه های چندین برابر بر مصارف حوزه درمان با قانون طرح تحول سامت. 3

بی عدالتی درمانی و تبعیض در ارائه خدمات درمانی در بین بیمه شدگان صندوق های مختلف. 4

چالش های مربوط به مسائل اقتصادی و رشکت ها:

بازدهی نامتناسب رسمایه گذاری ها. 1

حاکمیت مدیران غیر متخصص و انتصابات گاها سیاسی و رانتی. 2

دست اندازی دولت در برخی رشکت ها. 3

بروز نبودن حسابرسی صندوق ها و انباشته شدن بندهای حسابرسی. 4

عدم شفافیت کامل در عملکرد های رشکت های صندوق ها )۴۰۰ رشکت مدیریتی(. 5

استقراض بیش از حد مجاز از سیستم بانکی کشور. 6

عدم اجرای حاکمیت رشکتی مناسب و متناسب با ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی. 7

چالش های مربوط به مسائل افزایش مصارف و کاهش کیفیت ارائه خدمات:

تحمیل مقررات غیر بیمه ای. 1

افزایش تعداد مستمری بگیران. 2

پرداخــت حداقلــی حقــوق بازنشســتگی و عــدم امــکان تامیــن نیازهــای معیشــتی جامعــه مشــمول بــه نســبت . 3

تــورم و رشایــط اقتصــادی کشــور

هزینه های رسبار بیش از اندازه جهت اداره صندوق. 4

عدم توجه به حفظ و رعایت کرامت بازنشتگان . 5
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چالش های مربوط به مسائل ساختاری:

حاکمیت مدیران بعضا غیر متخصص و انتصابات سیاسی و رانتی. 1

دخالت عوامل تصمیم گیر بیرونی بر رسنوشت صندوق ها. 2

فقدان نهاد ناظر و هدایت گر )رگاتور صندوق های بیمه های اجتامعی(. 3

عدم رعایت سه جانبه گرایی در صندوق های بیمه ای. 4

عــدم بــروز رســانی و متناســب ســازی مقــررات بیمــه و بازنشســتگی بــا توجــه بــه تغییــرات در ســبک و امیــد بــه . 5

زندگی

عــاوه بــر مــوارد فــوق، مســائل دیگــری نیــز در حــوزه رفــاه اجتامعــی مطــرح هســتند کــه بــه جهــت رعایــت اختصــار، از 

توضیــح آنهــا در ایــن برنامــه اجتنــاب مــی شــود. مهــم تریــن آنهــا عبــارت اســت:

پوشش ناقص نظام تأمین اجتامعی  

عدم تعیین تکلیف مشاغل اینرتنتی با بیمه های اجتامعی  

ضعف در پوشش حامیتی شایسته و توامنندساز  

عدم اجرای نظام تامین اجتامعی چندالیه )مساعدت، بیمه، تکمیلی(  

عدم پوشش بیمه ای کامل )بازنشستگی و درمان(  

فقدان بیمه های تکمیلی بازنشستگی  
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6- ب. راهکارها:

راهــکار اساســی عبــارت اســت از کمــک بــه جهــش تولیــد و تقویــت زیرســاختهای اشــتغال و درآمــد در کشــور کــه 

منجــر بــه رفــع فقــر، ایجــاد رفــاه عمومــی و حفــظ کرامــت مــردم عزیــز ایــران خواهــد شــد.

اما اقدامات نهادی به رشح ذیل نیز دنبال خواهد شد:

برنامه های کوتاه مدت )شش ماهه(:

بررســی و تحلیل مقدماتی نقاط قوت و ضعف و احصای موارد مهم و اولویت دار در ســطح صندوق ها،   

ســازمان هــا و رشکتهــای تابعــه کــه تــا پایــان ســال۱۴۰۰ مــی بایســت بــرای آن تصمیــم گیــری شــود و در دســتورکار 

قــراردادن آنها

برنامــه ریــزی بــرای مدیریــت بودجــه و جریــان نقدینگــی صنــدوق هــا، ســازمان هــا و رشکتهــای تابعــه تــا پایــان   

۱۴۰۰

تدویــن و اصــاح برنامــه جامــع ۴ ســاله بــا رویکــرد دولــت مردمــی ایــران قــوی و تعریــف کــردن چنــد پــروژه مهــم   

و مانــدگار 

تدویــن برنامــه جامــع، همگــن و قابــل اجــرا بــرای اســتقرار نظــام چندالیــه تامیــن اجتامعــی و پوشــش فراگیــر   

بیمــه ای و تصویــب و تنقیــح  قوانیــن و سیاســت گــذاری الزم در اینخصــوص  

ســعی در تامیــن مالــی مناســب و متناســب بــرای صنــدوق هــا، ســازمان هــا و هلدینــگ هــای تابعــه جهــت   

تحقــق برنامــه هــا و اجــرای بــه موقــع و پیرشفــت جهــادی پــروژه هــا در طــول ۴ ســال آتــی

شــفافیت واقعــی و کامــل، گــزارش دهــی، تبییــن، روشــنگری و دادن آگاهــی و اطــاع بــه جامعــه تصمیــم گیــر   

و سیاســت گــذار و ذینفــع در خصــوص صنــدوق هــا، ســازمان هــا و رشکــت هــا و آینــده آن هــا )بــه عنــوان مثــال 

در حــوزه رشکــت هــا، از طریــق ســامانه هــای مربوطــه ماننــد کــدال و..(

تخصــص گرایــی، تجربــه محــوری، شایســته ســاالری و بــه گزینــی در انتصــاب مدیــران ارشــد صنــدوق هــا،   

ســازمان هــا، رشکــت هــا و هلدینــگ هــا 

شناســاندن عمــق مســاله صنــدوق هــا بــرای حاکمیــت و دوری از هــر گونــه تحلیــل و گــزارش اغــراق آمیــز یــا   

کوچک جلوه دادن با هدف جلب اعتامد بدنه حکمرانی به منظور دغدغه مندی و پای کار آوردن مجموعه 

حاکمیت

ایجــاد تیمــی متخصــص، انقابــی و همــدل بــا دانــش عمیــق و گفتــامن مدیریتــی و اعتقــادی واحــد و همچنیــن   

تعریــف و ایجــاد چهــار حلقــه محیطــی، ایجــاد هســته هــای اندیشــه ورزی )اتــاق فکــر(
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برنامه های میان مدت )یکساله(:

ســم زدایــی از صنــدوق هــا، ســازمان هــا و هلدینــگ هــا از طریــق جداســازی رشکتهــای زیانــده، کــم بــازده و   

مســئله دار از ســازمان هــا و هلدینــگ هــای ســودآور و حامیــت از رشکتهــای ضعیــف مذکــور در قالــب یــک 

هلدینــگ مخصــوص بــه منظــور بهبــود صورتهــای مالــی و بهــره وری در مدیریــت هلدینــگ هــای ســود آور.

اصــاح اساســنامه صنــدوق هــا بــه منظــور عــدم مداخلــه گســرتده دولــت و سیاســت زدگــی، در راســتای   

مشــارکت گســرتده کارفرمایــان و کارگــران در تصمیــم ســازی و تصمیــم گیــری هــا

اعتامدزایــی در بیــن ذی نفعــان از طریــق اعــامل ســه جانبه گرایــی و ایجــاد ســازوکار پاســخگویی بــه تشــکل ها،   

ســندیکاهای مردمــی و رشکای اجتامعــی و فراهــم منــودن بســرت نظــارت مؤثــر از ســوی آن هــا و مشــارکت در 

مدیریــت رشکتهــا و هلدینــگ هــا و اســتفاده از ظرفیــت ایشــان

تحقق اصول حاکمیت رشکتی در بنگاه های ماموریتی وزارتخانه  

کاهش مداخله دولت در حوزه سیاست گذاری برای نحوه رسمایه گذاری های صندوق ها   

و    گــروه  بــا  مرتبــط  رشکتهــای  قالــب  در  بازنشســتگی  صندوق هــای  بــه  دولــت  بدهــی  دریافــت  مدیریــت 

جلوگیری از واگذاری های مسئله دار و استقرار سیستم نظام مند بازپرداخت بدهی دولت به صندوق های 

بازنشســتگی بــا راهکارهــای نویــن بازپرداخــت بدهــی

ثبات و افزایش طول عمر مدیران حرفه ای، کارآمد و توامنند با هدف کاهش تعهدات و هزینه بیشرت  

 برداشــن موانــع مختلــف بــرای انجــام اصاحــات پارامرتیــک بیمــه ای و همچنیــن ایجــاد وحــدت رویــه در   

بازنشســتگی پایــه بــرای کلیــه صنــدوق هــا و ایجــاد مکانیســم تعدیلــی بــرای جلوگیــری از بازنشســتگی زودرس

 اتصال اظهارنامه های مالیاتی افراد با پرداخت حق بیمه آن ها   

 ساماندهی حوزه درمان و ایجاد بیمه های درمان تکمیلی بصورت فراگیر و از طریق خرید خدمت   
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برنامه های بلند مدت )۴ ساله(:

ورود به رسمایه گذاری های سودآور با ریسک کمرت  

ورود بــه کســب و کارهــای جدیــد و بــه روز، ماننــد حــوزه ی اقتصــاد دیجیتــال و بهــره گیــری از رشکتهــای دانــش   

بنیان و...

تنقیــح قوانیــن و مقــررات متعــارض بــا پایــداری صنــدوق هــا بــا هــدف افزایــش درآمدهــا و کاهــش هزینــه هــا و   

تصویــب قوانیــن مــورد نیــاز و کارآمــد 

استفاده از ظرفیت نظام آموزشی کشور برای نهادینه سازی فرهنگ بیمه ای بین مردم و همچنین پرورش   

نیروی متخصص و مدیران کارآمد مورد نیاز در صندوق ها، سازمان ها و رشکتها 

ایجــاد ســاز و کارهــای متناســب بــا فرهنــگ اســامی ایرانــی بــرای نقــش آفرینــی بیشــرت زنــان بعنــوان مدیــر و   

نیــروی کار متخصــص در جامعــه 

هامهنگــی بــا ســایر بخــش هــای کشــور در راســتای برنامــه ریــزی بــرای افزایــش نــرخ رشــد جمعیــت و لحــاظ   

منــودن سیاســت هــای انگیزشــی و تشــویقی در ایــن زمینــه بــه منظــور افزایــش ورودی درآمــد صنــدوق هــای 

بازنشســتگی 

همــکاری بــا ســایر بخــش هــای دولــت در راســتای جلوگیــری از توســعه بخــش غیررســمی اقتصــاد در کشــور و   

افزایــش رشــد و ثبــات اقتصــادی بــه منظــور افزایــش ورودی درآمــد صنــدوق هــای بازنشســتگی 

همــکاری بــا ســایر بخــش هــای دولــت در راســتای برنامــه ریــزی بــرای کاهــش جمعیــت غیــر فعــال و جلوگیــری   

از جــدا شــدن نیــروی کار از بــازار کار بــه منظــور افزایــش ورودی درآمــد صنــدوق هــای بازنشســتگی 

6- ج. چشم انداز )آینده روشن(

انتظــار مــی رود بــا اتخــاذ رویکردهــا و پیگیــری راهکارهــا و اقدامــات فــوق، بهبــودی مســتمر در وضعیــت رفاهــی مــردم 

عزیــز ایــران حاصــل شــود و حرکــت کنیــم بــه ســوی وضعیتــی کــه در آن:

مساله ای به نام فقر وجود نداشته باشد،  

همه مردم از امنیت رفاهی )تحت حامیت صندوق های اجتامعی قوی( قرار داشته باشند،  

صندوق های بیمه اجتامعی با معضاتی مانند فساد و ناکارآمدی مواجه نباشند،  

دولت مدیون صندوق های بیمه اجتامعی نباشد و در آنها دخالت مخرب ننامید،  

رسمایــه هــای مردمــی در صنــدوق هــا عــاوه بــر ســودآوری بــرای آنهــا، باعــث جهــش تولیــد و تقویــت اقتصــادی   

کشــور شود،
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آسیب های 

اجتماعی

برنامه راهبردی - عملیاتی
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7-الف. تبیین وضعیت موجود

موضوع آسیب های اجتامعی از مسائل درجه اول کشور به شامر می رود. اهمیت این موضوع تا حدی است 

که طی سالهای اخیر مقام معظم رهری )مدظله العالی( شخصا به این موضوع ورود کرده و همه دستگاه های 

ذی ربط را با محوریت وزارت کشور موظف به پیگیری اقدامات عاجل برای حل این معضل منوده اند. 

با توجه به اینکه تبیین چالش ها و برنامه های حوزه آسیب های اجتامعی در برنامه های وزارت کشور قرارداشته 

و بخــش مرتبــط بــا وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتامعــی در قســمت »بهزیســتی« مطــرح شــد، در ایــن قســمت ضمــن 

تاکیــد بــر اهمیــت موضــوع، بــه بیــان چالــش هــا و راهکارهــای مرتبــط بــا ایــن آســیب هــا بــه صــورت مختــرص پرداختــه 

شــده اســت.

7-ب. چالش ها

افزایش آمار آسیب های اجتامعی  

کاهش سن افراد آسیب دیده و در معرض آسیب های اجتامعی  

تنوع آسیب های اجتامعی  

غالب بودن رویکردهای سیاسی – امنیتی نسبت به آسیب های اجتامعی در کشور  

استفاده از مدیران بعضا غیرمتخصص و ناکارآمد در حوزه آسیب های اجتامعی  

گسرتش آسیب های اجتامعی ناشی از فضای مجازی  

عدم بهره گیری کامل از مبانی دین مبین اسام در راستای کنرتل و کاهش آسیب های اجتامعی  

کاهش رسمایه اجتامعی، نظیر اعتامد اجتامعی و ...  

عــدم اســتفاده کافــی از ظرفیــت خیریــن و ســازمانهای مــردم نهــاد و مشــارکت هــای مردمــی در کنــرتل و   

کاهــش آســیب هــای اجتامعــی

نداشن بانک اطاعاتی مناسب در زمینه آسیب ها و آسیب دیدگان اجتامعی در کشور  

عدم توجه کافی به برنامه های اجتامع محور منطقه ای و محلی  

ناکافی بودن منابع مالی و امکانات در زمینه کنرتل و کاهش آسیب های اجتامعی  

تعریف و ایجاد چهار حلقه محیطی، ایجاد هسته های اندیشه ورزی )اتاق فکر(  
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7-ج. راهکارها

راهکارهای کوتاه مدت: 

تقویت رویکرد مداخات روانی – اجتامعی قبل از مداخات قضایی –انتظامی  

فراگیر کردن آموزش مهارت های زندگی و مقابله با مشکات با رویکرد دینی در جامعه  

توجه کافی به برنامه های اجتامع محور منطقه ای و محلی  

تهیه پیوست های اجتامعی و فرهنگی در طرح های ملی  

گسرتش خدمات مددکاری اجتامعی و روان شناسی  

استفاده از مدیران متخصص و کارآمد در حوزه آسیب های اجتامعی  

فراگیر کردن آموزش و مشاوره قبل از ازدواج  

تخصیص منابع مالی و امکانات مناسب در زمینه کنرتل و کاهش آسیب های اجتامعی  

راهکارهای بلندمدت:

تدوین الیحه مدیریت آسیب های اجتامعی در کشور  

تقویت برنامه های مبتنی بر هویت دینی، ملی و قومی  

تشکیل بانک اطاعات و اطلس آسیب های اجتامعی  

فراهــم کــردن زمینــه مشــارکت ســازمان هــای غیردولتــی در زمینــه کنــرتل و کاهــش آســیب هــای اجتامعــی در   

تصمیــم ســازی، اجــرا و نظــارت

تقویت برنامه های مرتبط با قضازدایی در حوزه آسیب های اجتامعی  

تقویت پیشگیری اجتامعی از وقوع جرم توسط سازمانهای اجتامعی  
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اقـتـصــادی

برنامه راهبردی - عملیاتی
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7-الف. تبیین وضعیت موجود

بخش قابل ماحظه ای از حجم کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی مربوط به صندوق های بیمه اجتامعی 

اســت. همچنین دو بانک توســعه تعاون و رفاه، ماموریت پشــتیبانی مالی از برنامه های این وزارتخانه )متناســب 

بــا ذی نفعــان( را بــر عهــده دارنــد. در ایــن زمینــه صنــدوق کارآفرینــی امیــد نیــز در حــوزه تامیــن مالــی کســب و کارهــای 

خــرد، کوچــک و متوســط ایفــای نقــش مــی کنــد.

در خصــوص بانکهــای رفــاه و توســعه تعــاون، بــه جهــت وابســتگی راهــردی، سیاســتی و عملیاتــی آنهــا بــه بانــک 

مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران، اصاحــات مــورد نیــاز در قالــب اصــاح نظــام بانکــی دنبــال مــی شــود، لکــن در 

موضوع مصارف منابع تسهیاتی، بر تنظیم سازوکارهایی برای پشتیبانی از فعالیت های موضوع ماموریت این 

وزارتخانــه )از جملــه بخــش تعــاون، اشــتغال خانگــی، اشــتغال حامیتــی و ...( تاکیــد مــی شــود.

فــارغ از بخــش بانکــی، بخــش اصلــی اقتصــادی ایــن وزارتخانــه بــه فعالیــت هــای اقتصــادی صنــدوق هــای بیمــه 

بــه ایــن صنــدوق هــا در قســمت هــای قبــل )رفــاه و تامیــن  اجتامعــی اختصــاص دارد. بــه رغــم پرداخــت نســبی 

اجتامعــی(، بــه جهــت اهمیــت موضــوع، در ایــن قســمت فعالیــت اقتصــادی صنــدوق هــا بــا جزئیــات بیشــرتی مــورد 

بررســی قرار گرفته و رویکردها و برنامه های این وزارتخانه ناظر به فعالیت اقتصادی صندوق ها تبیین می گردد.

در جــدول زیــر نســبت منابــع و مصــارف صنــدوق هــای بازنشســتگی تابعــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتامعــی 

ارائــه مــی شــود:

جدول فوق نشــان می دهد منابع حاصل از رسمایه گذاری های انجام شــده در صندوق ها، کفایت هزینه های 

ایــن صنــدوق هــا )عمدتــا پرداخــت مســتمری و ســایر هزینــه هــای رفاهــی بازنشســتگان و مســتمری بگیــران( را منــی 

دهد.

همچنیــن هامنگونــه کــه قبــا گفتــه شــده بــود، نســبت پشــتیبانی در صنــدوق هــای بازنشســتگی تابعــه وزارت تعــاون، 

کار و رفــاه اجتامعــی بــه رشح جــدول زیــر اســت:
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اطاعات این جدول نیز حاکی از عدم امکان تامین هزینه ها )مســتمری، حقوق بازنشســتگی و ســایر هزینه های 

رفاهــی( از محــل پرداخــت مســتمری هــای جــاری بــوده و منایانگــر حرکــت صنــدوق هــای بیمــه اجتامعــی بــه ســمت 

بحــران اســت )بجــز صنــدوق بیمــه اجتامعــی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر کــه صندوقــی نوپــا بــوده و همچنــان از 

نســبت پشــتبانی مناســب برخوردار اســت(.

8- ب. چالش ها و راهکارها:

برخــی از چالــش هــای ایــن صنــدوق هــا )در بخــش فعالیــت اقتصــادی( در قســمت هــای قبــل بیــان شــد. در ایــن 

قســمت، بــه جمــع بنــدی چالــش هــا و راهکارهــای آنهــا )بــه عنــوان برنامــه ایــن وزراتخانــه در دولــت ســیزدهم( پرداختــه 

مــی شــود:

چالش 1: پایداری پایین صندوق های بازنشستگی

افزایش شــفافیت و ارائه گزارش هاي منظم دوره اي و روزآمد از فعالیت هاي رسمایه گذاري صندوق هاي   

بیمه گر بازنشستگی و اجتامعی

اصاح و بهینه سازی نسبت منابع به مصارف در صندوق های بازنشستگی و اجتامعی  

بهبود نسبت پشتیبانی صندوق¬های بازنشستگی )تعداد بیمه¬شدگان به تعداد مستمری بگیران(  

چالش 2: بدهی دولت به صندوق ها

راهکار: تعامل جدی و موثر با دولت جهت تنظیم برنامه دقیق پرداخت بدهی های دولت به صندوق ها

چالش 3: عدم تطابق الگوی رشکت داری جاری بر استانداردهای حاکمیت رشکتی

راهــکار: بهبــود نظــام حکمرانــی رشکتــی و فعالیت هــاي تنظیم گــري در بخــش رسمایــه گذاري هــاي صندوق هــاي 

بازنشســتگی

چالش 4: عدم شفافیت در دارایی¬ها و چیدمان دستوری ترکیب سبد دارایی¬های صندوق¬ها

هــدف  بــا  اجتامعــی  و  بازنشســتگی  صندوق هــاي  رسمایــه اي  دارایی هــاي  ســبد  ترکیــب  ســازي  بهینــه  راهــکار: 

آنهــا ســودآوری  حداکرثســازی 
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چالش 5: عدم تقید به حفظ منابع بین نسلی

راهکار: 

مترکــز بــر تامیــن منابــع مالــی اورژانســی از ســازوکارهای بــازار رسمایــه بــرای ایفــای تعهــدات فــوری و پرداخــت   

تعهــدات همســان ســازی

بهبود نسبت پشتیبانی صندوق¬های بازنشستگی )تعداد بیمه¬شدگان به تعداد مستمری بگیران(  
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چالش 6: مدیریت سیاسی )غیر اقتصادی( و گاهی فسادآلود و انتصابات رانتی

راهــکار: اســتقرار نظــام جامــع انتصابــات )براســاس صاحیــت و شایســتگی افــراد( و نیــز اســتقرار نظــام ارزیابــی 

مــداوم مدیــران رشکــت هــای زیــر مجموعــه )بــه منظــور برکنــاری مدیــران فاقــد عملکــرد مناســب( و ارزیابــی مجــدد 

مدیــران فعلــی رشکــت هــای زیرمجموعــه صنــدوق هــا )بــا هــدف ابقــاء یــا انفصــال آنهــا(


