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 برنامه اشتغال فراگيرارزيابي اجمالي 
 

 

  

 

 
 
 

 

 مقدمه

 مشیخط کنندهبیان که هاییسیاست کار، بازار به معطوف ریزیبرنامه رویکردهای در تغییر الزامات درک با دولت

 توسعه ششم برنامه شروع با همزمان و داده قرار کار دستور در را باشد کار بازار توسعه فرآیندهای قرارتاس و جدید

ل اول اجرای برنامه ششم توسعه سا آنکه به توجه با هویژهب ایران اسالمی ریجمهو فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی

ال فراگیر را اشتغ برنامه است، شده نامگذاری «اشتغال و تولید مقاومتی، اقتصاد سال» رهبری معظم مقام سویاز

 است. دهتدوین و عملیاتی کر

 :بخش چهار در و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت توسط 1396 سال ابتدای در فراگیر اشتغال برنامه

 و اجرایی فرآیندهای .3 اساسی، اقدامات و هاطرح ،های اجرایی، رستههاسیاست راهبردها، اهداف، .2 کلیات، .1

 فرماندهی ستاد به تصویب جهت و تدوین ،اجرایی الزامات و ارزشیابی و پایش ارزیابی، .4 ،دستگاهی کار تقسیم

 مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد 18/2/1396 مورخ ششمویده است که نهایتاً در جلسه سیگرد هارائ مقاومتی اقتصاد

 کلیه به اجرا جهت 31/3/1396 تاریخ در و تصویب 31/4/1394 مورخ 52442 /85001 شماره مصوبه استناد به و

  است. دهی اجرایی کشور ابالغ شهادستگاه

 

 فراگير اشتغال برنامه كليات .1

 است: گرفته قرار توجه مورد زیر سطوح در کار بازار ریزیبرنامه محوری هایارزش فراگیر اشتغال نامهبر در

 و منتخب هایزیربخش در فنی مراکز خصوصی و دولتی بخش در وکارهاکسب حامی ساختار ایجاد الف( 

 آنها؛ برای کیفیت با مالی تأمین تسهیل

 بر کیدتأ با منتخب هایزیربخش و ارزش هایزنجیره در کار نیروی عرضه و تقاضا همسویی و تطابق ایجاد ب( 

  معلولین؛ و زنان جوانان، نظیر مزیتهای کمگروه

 و بوده برخوردار اشتغال توسعه در اثربخشی بیشترین از که هاییزیربخش در پایدار هایبنگاه از حمایت  ج(

 .است موصوف هدف هایگروه شامل ترجیحاً

 است: شده هارائ و تدوین زیر بخش 6 رد برنامه این

 :در کلیات برنامه اشتغال فراگیر، مقدمه و تعاریف و مفاهیم اسناد باالدستی و الزامات قانونی  كليات

ریزی اقتصادی و اجتماعی رشد و توسعه اشتغال و کاهش بیکاری مورد توجه قرار گرفته و ساختارهای اجرایی برنامه

 بینی شده است. اهداف مورد نظر در اسناد مذکور پیشو مدیریتی برای رسیدن به 
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 :عدم کاهش کار، نیروی آموزیمهارت و پذیریاشتغال ارتقای جدید، شغلی هایفرصت ایجاد) کلی اهداف ،اهداف بخش در اهداف 

 است. شده بینیپیش ششم برنامه در مندرج اهداف با متناسب یکمّ اهداف و (کشور موجود اشتغال از صیانت و حفظ و کار بازار یهاتعادل

 کار بازار به بخشیتحرک و زااشتغال اقتصادی رشد تقویت طریق از فراگیر اشتغال ایجاد کلی، راهبرد قسمت در كلي: راهبرد 

 و اروککسب بازآرایی ،کار نیروی کارگیریهب هزینه کاهش و اشتغال توسعه برای ملی اجماع ایجاد اجرایی، یهاسیاست در و کشور

 مداخالت طریق از کارآفرینی و کار فرهنگ تقویت شغل، جستجوی تسهیل بنگاه، و کار نیروی میان پیوند ایجاد کشور، مناطق اشتغال

 زااشتغال یهاطرح ارزشیابی و پایش ارزیابی، نظام استقرار و غیردولتی عمومی نهادهای ظرفیت از گیریبهره آموزشی، و نهادی ستی،سیا

  است. گرفته قرار توجه مورد

 و است  گرفته قرار توجه مورد ها،بخش تفکیک به منتخب هایرسته اساسی، اقدامات و هاطرح ها،رسته قسمت در ها:رسته 

 یهاطرح جوانان(، اشتغال کارانه یهاطرح) کاج طرح نظیر مالی و نهادی توسعه و کار بازار در دولت مداخله یهاطرح از تعدادی برای

 و بینیپیش نیز مزبور یهاطرح مالی تأمین برای اساسی اقدامات و حمایتی اشتغال یهاطرح کارآفرینی، و نهادی توسعه سازی،تظرفی

 است. شده گنجانده برنامه در

 الاشتغ برنامه اقدامات و هاطرح دستگاهی(، کار )تقسیم فراگیر اشتغال برنامه اجرایی فرآیندهای بخش در اجرايي: فرآيندهاي 

 است. دهش درج نهادها و اجرایی یهادستگاه تفکیک به فراگیر

 :از پس و حین قبل، مراحل در اقداماتی انجام با برنامه برای استانداردی ارزشیابی و پایش ارزیابی، الگوی بخش، این در ارزيابي 

 است شده بینیپیش... و نتایج و پیامدها بررسی ی،عملیات و فنی هایبازرسی برنامه، مدیریت اطالعات سیستم تهیه ازجمله برنامه اجرای

 برنامه اجرای در کنندهمشارکت اجرایی یهادستگاه از هریک ازسوی نیاز مورد هایمسئولیت و اقدامات نیز آن کردن عملیاتی زمینه در و

 است. گردیده درج و بینیپیش فراگیر اشتغال

 

 فراگير  اشتغال برنامه قوت نقاط .2

 برنامه تدوین در جانبههمه نگاه حاکمیت و فراگیر اشتغال برنامه اجرای برای مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد مصوب محورهای به هتوج با

 گرفت. نظر در فراگیر اشتغال برنامه قوت نقاط عنوانبه را زیر موارد توانمی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت ازسوی

 اجتماعی توسعه برمبتنی ریزیبرنامه به اقتصادی کمی رشد برمبتنی ریزیبرنامه از ریزانبرنامه رویکرد تغییر گیرفرا اشتغال برنامه تدوین در .1

 د.شو تلقی کشور ریزیبرنامه نظام ارتقای در عطفی نقطه تواندمی که است شده لحاظ انسانی منابع ظرفیت بر تکیه با اقتصادی –

 از برخی و رفته فراتر هاپروژه از ایمجموعه اجرای محدوده از کشور در بار اولین برای گیرفرا اشتغال برنامه تدوین در دولت .2

 است. داده قرار مدنظر را کار بازار در ریزیبرنامه حوزه ساختاری و نهادی هایمندینیاز

 نهادهای و دولتی اجرایی یهاتگاهدس سایر اقتصادی، یتمأمور دارای اجرایی یهادستگاه برعالوه فراگیر اشتغال برنامه تهیه در .3

 و ریزیبرنامه در تعاونی و خصوصی هایبخش همچنین و خود اجتماعی هایمسئولیت و ذاتی هاییتمأمور تناسب به غیردولتی عمومی

 اند.شده داده مشارکت اجرا

 و مدیریتی اجرایی، قانونی، علمی، هایزیرساخت تأمین ترغیبی، هایمشوق و مالی تأمین بینیپیش درکنار برنامه تدوین در .4

 است. شده بینیپیش هم مکمل و راستاهم نظارتی

 و علمی روش یک از فراگیر، اشتغال برنامه اجرای در مشارکت میزان در هااستان و کشور مختلف مناطق سهم و نقش تعیین در .5

 گیریبهره هااستان از هریک واقعی وضعیت با اسبمتن است اجتماعی – اقتصادی شاخص 15 تلفیق حاصل خود که ترکیبی شاخص

 و داشته استفاده قابلیت هم هاریزیبرنامه سایر در فراگیر اشتغال برنامه برعالوه ترکیبی شاخص الگوی معرفی و طراحی که است شده



 

 3 

  گردد.می کشور ریزیبرنامه نظام در گیریتصمیم ابزارهای ارتقای موجب

 ریزیبرنامه مرحله از عملیاتی صورتبه نظارت امکان تا است آن تدوین با همزمان برنامه ارزیابی و پایش نظام طراحی دیگر، مزیت .6

  د.شو فراهم

 و تولید مقاومتی، اقتصاد سال در آن شدن عملیاتی و تدوین و ششم برنامه قانون ابالغ با همزمان که برنامه تنظیم مناسب زمان .7

 را کشور دلسوزان و توسعه ذینفعان سایر مشارکت و همراهی ،زمان از بهینه و مطلوب استفاده برعالوه امر این است. گرفته صورت اشتغال

 نماید.می تقویت

 

  فراگير اشتغال برنامه ضعف نقاط .3

 امهبرن» مفهومی چارچوب توضیح در توجه قابل تالشِ وجود با و است مختلف هایبرنامه از زیادی بسیار تعداد حاوی برنامه متن .1

 به بانکی نظام اجبار و دولتی کامل مداخالت از و نیست استنتاج قابل برنامه این بر مشخصی تئوریک چارچوب گونههیچ ،«فراگیر اشتغال

 هایدوره توسعه کار، نیروی مهارت ارتقای کار، بازار در اطالعات گسترش راستای در جهانی تجارب از مفید استفاده تا منابع تزریق

 شود.می دیده ... و کارورزی

 ملی توسعه صندوق و مرکزی بانک برای وظایف تعیین است، تردید مورد آن تحقق که است هاییبندیزمان حاوی برنامه، از توجهی قابل بخش .2

 زمانسا توسط منابع تخصیص ریزیبرنامه ،1396 تیرماه 15 تا اشتغال و تحصیل سازیمتناسب سازوکار تنظیم روز، 15 و 10 طی اجرا جهت

 است. جمله این از 1396 سال در خرد مالی تأمین و فراگیر مالی تأمین نظام ایجاد و 1396 تیرماه 15 تا بودجه و برنامه

 در کار بازار فعال یهاسیاست توفیق اصلی شرطپیش دو که کاروکسب محیط و کالن اقتصاد ثبات شرایط با شده ارائه برنامه ارتباط .3

  است. مشخصنا است، اشتغال افزایش

 و مثبت اقدامات عنوانبه «پذیریاشتغال افزایش هدف با مهارتی و تخصصی آموزش نظام اصالح» مانند راهکارهایی هارائ که هرچند .4

 هدف جامعه بودن مشخص با و شد( خواهد کار نیروی تقاضای و ضهعر سمت بیشتر تطابق سبب )چراکه شودمی شناخته برنامه مفید

 در اشتغال ایجادکننده که است آن اهمیت حائز نکته اما ،شودمی کاسته دولت برای مالی بار یا منابع اتالف و افنحرا امکان طرح، این

 بر حاکم رکودی شرایط به توجه با که دارد را امر این برای بسترساز و کنندهتسهیل نقش دولت و هستند خصوصی بخش هایبنگاه نهایت

 که اجرایی و قانونی موانع خصوص این در و شود گرفته نظر در کارفرمایان برای متعددی انگیزشی و ویقیتش ابزارهای بایدمی ها،بنگاه

  گردد. برطرف شود،می آن اجرای از کارفرمایان گریز و ترس به منجر

 ششم برنامه در هشد تعیین اهداف با اهداف این ارتباط و باشدمی نامشخص برنامه در هابخش اشتغال کمی هایشاخص محاسبه روش .5

 نیست. مشخص نیز

 با تومان( میلیارد هزار 21500) منابع این ارتباط و نبوده مشخص برنامه این در زاییاشتغال برای شده بینیپیش منابع تعیین نحوه .6

 دارد. ابهام جای تومان( میلیارد هزار 770) ششم برنامه در شده بینیپیش منابع

 تومان هزار 310 اعطای مانند ابعادی به فراگیر اشتغال برنامه دستگاهی،ینب هایهماهنگی در ریدشوا دلیلبه دهدمی نشان تجربه .7

 تدبیری آنکه مگر شد خواهد محدود 1396 سال در تومان( میلیارد هزار 20) بانکی تسهیالت پرداخت و کارورزی هزینهکمک انهیماه

 شود. اندیشیده اشتغال پایدارسازی برای

 هایرسته شناسایی مطالعات هنوز کهدرحالی گردد،برمی منتخب هایفعالیت رسته به فراگیر اشتغال برنامه رایاج از مهمی بخش .8

 از گیریبهره همچنین و نیاز مورد منابع برآورد در برنامه مجریان شودمی موجب امر این و نگرفته صورت هااستان از تعدادی در منتخب

 گردند. مواجه مشکالتی با زمان
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 و تجارت و معدن صنعت، هایوزارتخانه نمایندگان تفاهم طبق» است شده ذکر منتخب هایرسته در اشتغال یهاطرح یکمّ اهداف بخش در .9

 شرحبه بازرگانی و معدن صنعت، بخش در جدید اشتغال میزان جمهور،یسئر اول معاون نظارت و هماهنگی معاونت و اجتماعی رفاه و کار تعاون،

 سایر طریق از شغلی( فرصت هزار 200) مابقی و جدید شغلی فرصت هزار 254 حوزه این در هارسته قالب در جدید اشتغال ایجاد د.بو خواهد ذیل

 هایخانهوزارت نمایندگان بین اینامهتفاهم با اشتغال ایجاد فرآیند اگر .«شد خواهد ایجاد بخش آن در مربوطه دستگاه متعارف هایبرنامه و اقدامات

 اقتصادی هایبنگاه به منابع تزریق و هانامهتفاهم این که شرایطی در یا شدنمی صفر کشور زاییاشتغال خالص سال 8 از بیش بود میسر فمختل

 شد.نمی ایجاد شغل هزار 600 از بیش سالی بود رسیده خود حداقل به 1395 و 1394 هایسال طی

 هابانک تکلیفی تسهیالت طریق از شده بینیپیش مالی منابع آنکه اول کند؛ ایجاد خلل کنونی روند در تواندمی سو دو از برنامه این .10

 حتی که دولت هایبدهی سایر و اوراق فروش گندم، خرید مانند قبلی فشارهای بر است مازادی فشار بانکی، نظام کنونی شرایط در

 به بانکی نظام فعلی شرایط نمودن ترنزدیک در نامطلوبی آثار اندتومی نیز بانکی تسهیالت ریال میلیارد هزار 200 میزان همین بینیپیش

 ازسوی ماند. خواهد نتیجهبی نیز قبل سال دو زاییاشتغال و ثبات دستاوردهای کل صورت آن در که باشد داشته بازگشت غیرقابل آستانه

 سایر سمت به آن انحراف و منابع این از بیشتر استفاده تسم به را کنونی زایاشتغال هایبخش مجدداً تواندمی ارزان منابع توزیع دیگر

 رفت. خواهد دست از بود شده حاصل دولت غیرمستقیم نقش با که اشتغالی میزان همین صورت آن در که دهد سوق هابازار

 وزارت از متشکل کارگروهی به مالی تأمین هایروش کارگیریهب و طراحی مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد مصوبات (5) ماده در .11

 همان (4) ماده با که شده سپرده ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت دارایی، و اقتصادی امور

 نقش به شده اشاره مورد دو هر در ضمناً است شده گرفته نادیده ملی توسعه صندوق نقش نیز کارگروه این در و دارد مغایرت مصوبات

 است. نشده ایاشاره کشور بودجه و برنامه انسازم

 قرار توجه مورد هاضمانت و وثایق اخذ در تسهیل موضوع مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد مصوبات (5) ماده تبصره انتهای در .12

 صندوق کوچک، ایعصن گذارسرمایه ضمانت صندوق شامل گذاریهسرمای ضمانت هایصندوق توسط نقش ایفای به پرداختن از اما ،گرفته

 است. هشد غفلت و... صادرات ضمانت صندوق تعاون، گذاریسرمایه ضمانت

 این که است شده معرفی ناظر عنوانبه اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت صرفاً برنامه اجرای پایش و نظارت اعمال با ارتباط در .13

 باشد:می اصالح نیازمند جنبه دو از موضوع

 با ارتباط در حداقل بنابراین ،است فراگیر اشتغال برنامه ذیل یهاطرح از تعدادی مجری خودش اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت -

 باشد. داشته برعهده را نظارت مسئولیت دیگری دستگاه باید هاطرح آن

 ازجمله دارند، ماعیاجت اقتصادی هایبرنامه اجرای با ارتباط در حاکمیتی وظیفه که نظارتی یهادستگاه سایر نظارتی نقش -

 .نادیده گرفته شده است. محاسبات دیوان و مقننه قوه ،کشور کل بازرسی سازمان کشور، بودجه و برنامه سازمان

 

 بنديجمع

 و است شده اعمال اشتغالزايي تجه در ارزشمند بسيار هاييتالش هرچند كه دهدمي نشان برنامه اين بر اجمالي مروري

 به توجه اجتماعي، و انساني توسعه برمبناي زايياشتغال نوين رهيافت ايجاد اشتغال، و رشد مقوله تفكيك آن جملهاز

 داشت انتظار تواننمي وارده، انتقادات به توجه با اما ،است سرزمين آمايش به توجه و انساني نيروي مهارت و آموزش يارتقا

 زايياشتغال براي مشخص بلندمدت و كالن راهبرد برنامه، اين بطن از «فراگير اشتغال برنامه» برنامه عنوان عليرغم كه

  .گردد حاصل پايدار

 


