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سوابق علمي ،تخصصي و اجرايي
مشخصات فردی

نام و نام خانوادگي  :عبدالرضا رحماني فضلي

تحصيالت  :دكتراي تخصصي ( )PHDاز دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصيلي  :جغرافيا-گرايش برنامهريزي روستايي (با موضوع مطالعات و بررسي مسايل منطقهاي)

عضو هیئت علمی :دانشگاه شهید بهشتی
سابقه كار  32 :سال

سوابق اجرايي

 .1وزیر کشور (دولت یازدهم)

 .2جانشین فرماندهی معظم کل قوا در نیروی انتظامی جممهوری اسالمی ایران
 .3عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

  .4نماينده مجلس شوراي اسالمي و عضو كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات (دوره چهارم)
  .5جانشین رئیس شورای اجتماعی کشور
 .6عضو شورای نظارت بر صدا و سیما
  .7رئيس كل ديوان محاسبات كشور

  .8قائم مقام و معاون فرهنگي  ،اجتماعي  ،رسانهاي دبير شورايعالي امنيت ملي

  .9قائم مقام ،معاون برنامهريزي ،معاون امور مجلس و استانها  ،معاون سياسي و رئيس ستاد انتخابات صدا و سيما

 .10عضو شورایعالی انقالب فرهنگی

 .11نماینده رئیس جمهور و عضو شورایعالی هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
 .12معاون اقتصادي و امور بينالملل وزارت كشور
 .13دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر

 .14عضو شورايعالي اجراي سياستهاي كلی اصل  44قانون اساسي
 .15دبير هيات نظارت بر صندوق توسعه ملي

 .16عضو هيات نظارت بر نشر و اندوخته اسكناس كشور
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سوابق علمي ،تخصصي و اجرايي

 .17عضو شوراي پژوهش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي
 .18عضو شوراي فرهنگ عمومي كشور

 .19رئيس سازمان اكوساي (مؤسسات عالي حسابرسي كشورهاي عضو اكو)
 .20عضويت در سپاه پاسداران انقالب اسالمي و جهاد سازندگی

 .21معاون مالي و اداري و معاون آموزشي دانشكده علوم انساني و مؤسس و رئيس دوره شبانه دانشگاه فردوسي مشهد

رویکردها و برنامه
مقدمه  :خطوط راهنماي برنامه

«انقالب اسالمي» را مي توان تجلي اراده مردم آگاه ایران براي تاسيس نظام سياسي مبتنی بر ارزشهای اسالمی و متناسب با
شرايط و مقتضيات جهان معاصر ارزيابي نمود كه به استقرار «جمهوري اسالمي» به عنوان الگويي نوين ،مستقل و و بومي در

عرصه نظامهاي سياسي منتهي گرديد  .ماندگاري و كارآمدي اين نظام  ،داللت بر وجود ظرفيتهاي بالفعل و بالقوه اسالم جهت

اداره جامعه دارد كه در پرتو عنايات الهي ،رهبري امام خميني (رحمه اهلل علیه) و مقام معظم رهبري (حفظه اهلل تعالی) ،حضور
فراگير و مبتني بر بصيرت مردم و باالخره اهتمام مجموعه مديران متعهد و متخصص كشور؛ تا کنون محقق گرديده است .بنابراين
«مردمساالري ديني» بسان سازوکاري مطمئن و كارآمد جهت جابجايي قدرت ،استقرار دولت و گردش نخبگان مطرح است که

توانسته در چارچوب اصول راهبردي اسالم و مبتني بر اراده مردم  ،افزون بر استمرار حيات نظام سياسي ،موجبات اقتدار آن را در

سطوح مختلف داخلي ،منطقهاي و بينالمللي فراهم سازد .از اين منظر ،انتخابات باشكوه ارديبهشت ماه  1396را بايد برگ زرين
ديگري در كارنامه ملت ايران قلمداد نمود كه نشان از مشاركت گسترده و آگاهانه مردم در اداره امورشان دارد .حضور مثالزدني
مردم ،شرايط جديدی را برای ايران در هندسه و معادالت داخلي و خارجي ایجاد نموده که الزم است در حوزه های مختلف
مدیریتی  -و از آن جمله مدیریت سیاست داخلی -لحاظ گردد .بايستههاي برآمده از اسناد باالدستي و اهداف ابالغي در قالب

سند چشم انداز  1404؛ همه الزام هایی براي دولت دوازدهم   -به عنوان معتمد جامعه ايران جهت اداره امور   -دارد كه برخی از
مهمترين آنها  ،با عطف توجه به حوزه محوري «مديريت سياست داخلي» ،میتوان به موارد زیر اشاره داشت:

اول  .نسل جديد و آرمان هاي انقالب اسالمي

در سالهاي پاياني دهه چهارم از حيات انقالب اسالمي  ،شاهد نقشآفريني نسلي هستيم كه ميراث دار اصول و آرمانهاي عالي

انقالب اسالمي هستند .نسلي كه با درك حساسيتها و مخاطرات ،و مجهز شدن به توانمنديهاي نرم افزارانه و سخت افزارانه
پيشرو ؛ سعي در بازتوليد «جامعهای پیشرفته و توسعه یافته مبتنی بر عدالت در تراز جهانی» دارد  .بر اين اساس جامعه ايران ضمن

پایبندی به اصول و مبانی انقالب اسالمی  ،تحولي مثبت را در حوزه های علمی ،فرهنگی ،و اجتماعی تجربه نموده که  از آن
ملتی آگاه و توان مند در قرن حاضر پدید آورده است ؛ ملتی که خواهان مشارکت حداکثری درمقدرات کشورش بوده و  نسبت به
آینده حکومت و جامعه اسالمی بی تفاوت نیست .این ملت سرمایهای عظیم و بی بدیل می باشدکه الزم است در حوزه مديريت

سياست داخلي و افزایش کمی و کیفی  خدمات عمومی  ،به آن توجه کامل گردد.
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رویکردها و برنامه

دوم.توجه به بهبود معیشت و کاربست الگوی اقتصاد مقاومتی

نظر به این که آسیبشناسیهای صورت گرفته حکایت از ضرورت توجه به مقوله اقتصاد و بهبود آن جهت تامین رفاه و آرامش  
مورد نیاز و نظر مردم دارد؛ و از آنجا که عمده تالش  قدرتهای سلطهگر معطوف به حوزه اقتصاد  و اقدام برای آسیبزدن به

جامعهایرانی از منظر اقتصادی است؛ الزم میآید تا تقویت بنیه اقتصادی کشور و رفع موانع و کاستیها از طریق عملیاتیسازی  
الگوی اقتصاد مقاومتی ،به صورت جدی پیگیری شود .این موضوع با توجه به جایگاه محوری وزارت کشور درمدیریت سیاست

داخلی ،حائز اهمیت بسیار بوده و نوعی بسیج عمومی و هماهنگی بین نهادها و دستگاههای مسئول را میطلبد تا بتوان به اهداف

مصوب دولت ،جامه عمل پوشاند.

سوم  .اقتدار ملي و اقتضائات فضاي مجازي

با توجه به شرایط داخلی و جهانی میتوان چنین اظهار داشت که فضاي مجازي به  عنوان پدیده ای نوظهور به موضوعی محوری

و تاثیرگذار در مدیریت کالن کشوری تبدیل شده است؛ مقوله ای که در صورت استفاده مناسب و هدفمند از آن میتوان گام های
بلندی در افزایش رضایت عمومی و تولید اقتدار ملی بواسطه ارتقای کارآمدی دولت ،برداشت .بر این اساس  فرصتها و آسيبهاي

فضای مجازی باید به صورت توامان لحاظ گردد .اتقان مباني معرفتي مكتب اسالم و ويژگيهاي قابل توجه نسل پرورش يافته
در پرتو انقالب اسالمي؛ ما را به آنجا رهنمون ميگردد كه نه تنها به مديريت آسيبها و تهديدهاي فضاي مجازي اهتمام ورزیم،
بلكه نسبت به استفاده از فرصتهاي آن در راستاي اهداف مصوب ،اقدام نمايیم .از این منظر توجه به اقتضائات فضای مجازی در
ارتقای الگوی مديريت سياست داخلي اهمیت و اولویتی  دوچندان مییابد .به این معنا که الزم است در ارایه تمام خدمات وزارت

کشورحداکثر استفاده از فرصتهای فضای مجازی صورت گیرد تا شاهد افزایش سرمايه اجتماعي و تقویت هرچه بیشترامینت و
نشاط در جامعه باشیم.

چهارم .توجه به «تعامالت منطقهاي»

قدرتهاي مداخلهجو و سلطهگر سعي در تحميل نظم غيرعادالنه خويش بر منطقه دارند و در اين راستا به همكاري دولتهای
ضعيف و وابسته چشم امید دوختهاند .لذا شاهد ترويج بيثباتي در منطقه و گسترش دامنه تعارضات از ناحيه بازيگراني چون

جريانهاي تكفيري هستيم كه هزينههاي سنگيني را به مردم و دولتهاي منطقه تحميل نموده اند .در چنين فضايي ،جمهوري
اسالمي ايران با تاكيد بر الگوي نظمسازي بومي و مبتني بر همكاريهاي منطقهاي  ،مروج نظمي درونزا است كه حافظ استقالل

 ،امنيت مشترك و تامين منافع  بازیگران درون منطقه است .طبعا طرح  ،ترويج و حاكميت چنين الگويي نيازمند حمايت موثر

«بازیگران داخلي» از سياستهاي منطقهاي کشور است و اين مهم بدون تقويت و كارآمدسازي هر چه بيشتر مديريت سياست
داخلي ،اصوال ميسر نيست  .افزون بر اين بايد به مرزهاي طوالنی ايران با  کشورهای همسايه اشاره داشت كه از اهميت باالي

سياستهاي داخلي كشور در ايجاد صلح و ثبات در منطقه حكايت دارد .بنابراین باید به تقويت ارتباط متقابل مولفههای «سياست

داخلي» و «سياست خارجي» در سطح منطقه ای (و بویژه کشورهای همسایه و اسالمی) اهتمامي دوچندان داشت تا بتوان نسبت
به مديريت موثر پديدههايي چون كم آبي ،ريزگردها ،مهاجرتهاي غير قانوني  ،قاچاق كاال و مقابله با جریانهای تکفیری  اميدوار

بوده و از این طریق افزایش سرمایه اجتماعی ،حاصل گردد.
پنجم« .همبستگي ملي» و «تاثیرگذاری بر فرآیند اجماع سازي بينالمللي»

از جمله نتایج مهم تقویت ارتباط بين سياست داخلي و سياست خارجي  ،بايد به اصالح و ارتقاء کیفی و معطوف به ارزشهای

وزارت کشور
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اخالقی و انسانی تصوير جمهوري اسالمي ايران در نظام بينالملل اشاره داشت ؛ هدفي راهبردي كه به تسهیل تامین منافع ملی
کمک بسیار میکند .ركن اساسي اين راهبرد را « وحدت» و «وفاق ملي» در داخل شكل ميدهد .بدين معنا كه تنها از طريق
فعالسازي سياست داخلي است كه ميتوان نسبت به افزايش امنیت اجتماعي  ،بهبود شرايط داخلي ،و در نهايت ارتقاي ميزان

رضايت اجتماعي نايل آمد  .بر این اساس يكي از مهمترين مقدمات براي جلوگيري از اجماع سازي بر ضد ايران ،از طريق تقویت
الگوی مدیریت سیاست داخلی و افزایش رضایت مندی در داخل  ،حاصل خواهد آمد که باید در سرلوحه کار وزرات کشور قرارگیرد.

ششم :رويكرد جامع به ساماندهي «آسيبهاي اجتماعي»

با عنايت به اين كه تغييرات اجتماعي بصورت مستمر رخ داده و جوامع پيوسته در معرض فرصتها و تهديدهاي آن هستند؛ الزم

است تا نسبت به صيانت ،تقويت و تعالي «هويت اجتماعي»« ،سالمت اجتماعي» و «سبك زندگي» توجهي ويژه داشته باشيم.

از اين منظر و مستند به فرمايشات مقام معظم رهبري(مدظلهالعالي) و سياستهاي رئيس جمهور محترم  ،بايد بصورت همزمان
دو رويكرد ايجابي و سلبي در دستور كار قرارگيرد .برنامهريزي و اقدام براي «پيشگيري» ركن اساسي رويكرد ايجابي را شكل

ميدهد كه هدف از آن جلوگيري از وقوع آسيب های اجتماعی است .در بعد سلبي نيز بايد شناسايي تهديدات و برخورد متناسب و
قانوني پيگيري شود؛ با اين توضيح كه پيشگيري داراي اولويت و اهميت است .در اين چشم انداز مديريت مؤثر آسيبهايي از قبيل

حاشيه نشيني ،طالق ،مفاسد اخالقي و اجتماعي ،مواد مخدر  ،اعتياد  و رسيدگي به وضعيت مناطق بحراني و حاد داراي اولويت
است .انجام اين مهم نيازمند شكل گيري عزم ملي ،تجميع امكانات و هماهنگي نهادهاي ذيربط با محوريت شوراي اجتماعي

كشور است؛ و در اين ميان اصالح نظام اداري ،الگوي برنامهريزي و بودجه ريزي در حوزه اجتماعي با رويكردي جهادي و انجام
اقداماتي فوقالعاده ،ضرورتي غير قابل انكار ميباشد.

هفتم :توسعه مشاركت هاي سياسي و اجتماعي

رشد و تعالي نظامهاي مردمساالر ،بدون توجه به نقش سازنده و موثر «مردم» و «نهادهاي مردمي» اصو ًال ممكن نميباشد .به

همين خاطر است كه اولويت بخشي به قدرت اجتماعي و تأكيد بر جايگاه واالي مردم در اداره امور در جمهوري اسالمي ايران،
به مثابه اصلي راهبردي در بناي جمهوري اسالمي ايران توسط حضرت امام (رحمه اهلل عليه) مورد توجه قرارگرفته و مقام معظم

رهبري (مدظله العالي) در مواضع مختلف بر آن تأكيد داشته اند .توجه ويژه به مشاركت مردم در حوزه هاي مختلف سياسي و
اجتماعي و توسعه كمي و كيفي اين مشاركت ها ،سرلوحه برنامه رئيس جمهور محترم در هر دو دولت یازدهم و دوازدهم را شكل

مي دهد كه حكايت از اعتماد دولت به توانمندي ملت و نهادهاي مردمي براي بهبود فرآيند اداره جامعه در تمامي سطوح و حوزه

ها دارد .در حوزه مديريت سياست داخلي ،دو گونه از مشاركت مردمي مدنظر است:

اول  .مشاركت سياسي كه ناظر بر مشاركت گسترده ،آگاهانه و با بصيرت احزاب ،گروه ها و اقشار مختلف مردم در انتخابات،

مراسمات  ملي و حمايت هاي مردمي از تصميمات نظام سياسي  ،است.

دوم   .مشاركت اجتماعي كه به حضور مؤثر و سازنده مردم در سمن ها و تشكلهاي اجتماعي براي تقويت الگوي مديريت

مسايل اجتماعي داللت دارد  .
هشتم .نگاه به آينده

با توجه به مباني و اهداف  ،مشخص مي شود كه جمهوري اسالمي ایران به مثابه الگويي راهبردي مطرح است كه از طريق به
چالش كشاندن الگوهاي سكوالر  ،سعي در ارايه راه حلی تازه براي ملل مختلف در حوزه سياست و حكومت دارد  .طبيعي است
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كه گام نخست در اين راستا  ،همان گونه كه امام خميني (رحمه اهلل علیه) تبيين  و مقام معظم رهبری(حفظه اهلل تعالی)  تاکید
فرموده اند  :ساختن جامعه اي نمونه است  .از اين منظر مديريت سياست داخلي  ،موتور محركه برنامه كالن کشوربرای تحقق

جامعه نمونه  به شمار مي آيد كه با تاكيد بر قدرت اجتماعي و التزام به ارزش هاي اسالمي  ،مي تواند راه را بر تحقق هر چه

بيشتر اهداف انقالب اسالمي  ،هموار سازد .

yyمالحظات هشت گانه باال كه متناسب با شرايط و جايگاه جمهوري اسالمي ايران و با عطف توجه به حوزه مديريت سياست
داخلي بيان شده اند  ،خطوط راهنماي كالن برنامه حاضر را تشكيل مي دهند كه با اتخاذ رويكردي واقع بينانه سعي در استفاده
حداكثري از ظرفيتهاي بالفعل و بالقوه كشور در تعامل با ساير بخش هاي دولت و نهادهاي حاكميتي  ،جهت ارتقاي الگوي
مديريت سياست داخلي در چارچوب اصول و انديشه هاي امام خميني (رحمه اهلل علیه)  ،فرامين مقام معظم رهبري (حفظهاهلل
تعالی) و برنامههاي مصوب دولت دوازدهم دارد .

اين برنامه با محوريت صيانت از دستاوردهاي چهارسال گذشته و بارويكرد ارتقاء و تكميل اهداف متناسب با شرايط جديد ،

تدوين شده و داراي بخش هاي زير است :

بخش اول  .مروري بر سرفصل هاي اصلي «وظايف و ماموريتهاي» وزارت كشور

در اين بخش وظايف و ماموريتهاي مصوب قانوني  ،و موارد ابالغي از سوي مقام معظم رهبري (حفظه اهلل تعالی) و برنامهها

و توصیههای ریاست جمهوری محترم آمده است .

بخش دوم  .چارچوب كالن برنامه وزارت كشور

در اين بخش  ،اصول  ،مباني  ،اهداف و اولويت هايي كه بر كل برنامه حاكم است معرفي شده اند .

بخش سوم  .مروري بر دستاوردهای چهارسال گذشته و بايستههاي پيش روی  وزارت كشور

در اين بخش ،مهمترین دستاوردهای حاصل آمده از رهگذر مدیریت وزارت کشور طی چهار سال گذشته معرفی شده و

همچنین و مالحظاتی كه الزم است با هدف تكميل وارتقاي اقدامات مزبور در چهار سال آتی صورت گيرد؛ ذکر شده اند .
بخش چهارم  .اولويت ها و راهبردهاي اجرايي وزارت كشور

در اين بخش متناسب با منابع ،امكانات ،اهداف و شرايط بيان شده؛ برنامه اقدامات وزارت كشور جهت نيل به اهداف اعالمي

در پانزده محور اساسي (ماموريتهاي وزارت كشور) آمده است .

وزارت کشور
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بخش اول .سرفصل وظايف و ماموريتهاي اصلي وزارت كشور

yyتامين و حفظ امنيت داخلي و استقرار نظم و آرامش در كشور و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط در امور انتظامي و
نظامي و امنيت
yyتمشيت امور نيروي انتظامي
yyتالش در جهت تحقق و توسعه آزادي هاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي و ساير قوانين كشور و تامين توسعه
سياسي و اجتماعي پايدار و ارتقاء سطح مشاركت عمومي
yyزمينهسازي براي فعاليت مطلوب احزاب و تشكلهاي سياسي و مردم نهاد و نظارت بر فعاليت آنها
yyايجاد نظام مطلوب تقسيمات كشوري
yyهماهنگي و هدايت استانداران براي تحقق سياستهاي عمومي و برنامههاي دولت
yyسياستگذاري  ،راهبري و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرين خارجي
yyاجراي سياستهاي عمومي دولت به منظور پيشبرد برنامههاي اجتماعي ؛ اقتصادي و عمراني
yyبرنامهريزي بمنظور انجام امور انتخابات
yyهماهنگي در جهت توسعه امور عمراني شهرها و روستاها و هدايت و پشتيباني فني-اجرايي شهرداريها و دهياريها و نظارت
بر اجراي قوانين و مقررات مربوط به آنها
yyبرنامهريزي و اعمال مديريت در جهت رفع بحران هاي ناشي از حوادث طبيعي و سوانح غير مترقبه
yyشناسایی و تعیین هویت ایرانیان
yyبرنامهریزی و اقدام جهت مدیریت و اجرای امور محوله از سوی رئیس جمهور
yyبرنامهریزی و اقدام جهت  مدیریت و اجرای مصوبات قرارگاه اقتصاد مقاومتی

رویکردها و برنامه
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بخش دوم.چارچوب کالن برنامه وزارت کشور
الف .اسناد باالدستی

yyگفتمان ماندگار انقالب اسالمي و انديشه هاي واالي امام خميني (رحمه اهلل علیه) و مقام معظم رهبري (مد ظله العالي)
yyقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
yyاولويت ها و برنامههاي كالن رييس جمهور منتخب در دولت تدبير و اميد با رويكرد برنامه چهارساله (نتايج حاصل از ارزيابي
عملكرد دولت تدبير و اميد در چهارسال گذشته؛ دوباره ايران)
yyسند چشم انداز 1404
yyسیاست های کلی نظام  جمهوری اسالمی ایران
yyسیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامههای مصوب
yyبرنامه ششم توسعه اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
yyقوانين مرتبط با حوزه وظايف و مسوليت هاي وزارت كشور
ب .اصول

yyاصل ارزش مداری
yyاصل اخالق محوری
yyاصل عدالت محوری
yyاصل اعتدال گرایی
yyاصل هماهنگی و همکاری
yyاصل رعایت حقوق شهروندی
yyاصل کارآمدی
yyاصل شايسته ساالری (اجتماع تعهد و تخصص)
yyاصل جامعنگری  ،پایداری و تورازن در حرکت به سوی پیشرفت  ملی
yyاصل مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی
yyاصل اتحاد ملي و انسجام اسالمي
yyاصل امانت داری سياسي
yyاصل قانون گرایی و قانون محوری
yyاصل تمركز زدايي منطقي  ،علمي و متعادل
yyاصل سالمت  ،شفافيت  ،نظارت و پاسخگويي
yyاصل پاسداشت نظم  ،ثبات و امنيت پايدار در جامعه
yyاصل مشورت و استفاده از ظرفیت نخبگانی جامعه

وزارت کشور
yyاصل پاسداشت حقوق شهروندي و حقوق ملت در چارچوب قانون اساسي
yyاصل رعایت مردم ساالری
yyاصل واقعگرايي در سياستگذاري و برنامهريزي
yyاصل هوشياري  ،آمادگي و قاطعيت
yyاصل مديريت و فرهنگ جهادي
yyاصل حمایت ویژه از اقشار ضعیف و آسیب پذیر
ج  .اهداف

yyتقویت و تامین حقوق شهروندی
yyتقویت الگوی توسعه همه جانبه و بومی
yyکاهش هرچه بیشتر آسیب های اجتماعی
yyتقویت سالمت اجتماعی  ،مبتنی بر سبک زندگی اسالمی  -ایرانی
yyتوسعه امینت پایدار
yyصیانت و تقویت  مشارکت و نشاط سیاسی و اجتماعی کشور
yyاولویت بخشی به ابعاد عملیاتی و کاربردی در برنامهریزی های مدیریت سیاست داخلی کشور
yyتقویت وفاق ملي و همبستگي اجتماعي
yyصیانت و تقویت اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي
yyايجاد زمينه هاي جدید برای پیشرفت همه جانبه  ،موزون و متوازن در مناطق و بخشهاي مختلف كشور
yyتقویت هرچه بیشتر مناسبات دولت و ملت  
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بخش سوم :مروري بر دستاوردهای چهارسال گذشته و بايستههاي پيش روی وزارت كشور
فصل اول .امور سیاسی
الف .دستاوردها

yyبرنامهريزي و برگزاري انتخابات در فضایی ایمن ،سالم و با مشارکت باالی مردم و احزاب

yyبرگزاري انتخابات كام ً
ال مكانيزه در  140شهر جهت برگزاري انتخابات پنجمين دوره شوراهاي اسالمي شهر و روستا درسال 1396
yyتدوين پيشنويس لوایح  و یا گزارش های تحلیلی مورد نیاز در حوزه انتخابات و احزاب با همکاری مرکز مطالعات راهبردی
وزارت کشور و سایر نهادهای مرتبط (شامل :الیحه جامع قانون انتخابات؛ الیحه قانون احزاب ؛ اصالح قانون انتخابات مجلس
شوراي اسالمي؛اليحه شفافيت در منابع مالي انتخابات؛ آسيب شناسي قانوني ،حقوقي و اجرايي انتخابات ادوار گذشته)  
 yyصدور مجوز تأسيس براي ، 104صدور پروانه براي   58و تمديد پروانه براي  233انجمن صنفي
yyصدور مجوز تأسيس   33مورد و صدور  پروانه فعاليت تشكلهاي سياسي به تعداد  20مورد
yyشروع فعالیت رسمی خانه احزاب
yyتهيه پيش نويس قانون نحوه فعاليت تشكلهاي صنفي و تخصصي
yyانتصاب معاون استاندار ،مديركل ،فرماندار ،معاون فرماندار ،بخشدار و رؤساي ادارات در شهرستان ها از میان هموطنان  اقلیت
های مذهبی  و قومی
yyطراحي و اجراي سامانه كد گذاري عناصر و سطوح تقسيمات كشوري
yyشناسايي  ،تهيه و تدوين دستورالعمل هاي مناسب سكونت گاه هاي فصلي(با هدف بهينه سازي نظام ساختاري و مديريتي)
yyحضور موثر در عرصه حمایت از حقوق شهروندی و تالش برای تامین آن در گستره  فعالیت های  وزارت کشور
yyاقدام موثر و مستمر جهت تحقق هرچه بیشتر حقوق ملت مستند به فصل سوم قانون اساسی بویژه در زمینه هایی مانند حقوق
زنان  ،صیانت از کرامت مردم  ،حمایت از احزاب و انجمن ها و گروه های قانونی  ،و برگزاری قانونی و ایمن تجمعات.
ب .بایسته ها

yyتالش برای افزایش ضریب اطمينان مردم در خصوص فرآیند برگزاري انتخابات
 yyتسهيل در امر برگزاري انتخابات و افزايش مشاركت و حضور گسترده و با نشاط مردم
yyبرنامهريزي و انجام تمهيدات الزم براي برگزاري انتخابات كامال مكانيزه در سراسر كشور
yyانجام پیگیری های الزم برا ی به نتیجه رسیدن و ابالغ رسمی لوایح درخواستی
yyاهتمام به تهیه لوایح ضروری باقی مانده مانند الیحه برگزاری اجتماعات و راهپیماییها
yyارتقای الگوی نظارت  ،پايش و بازرسي مستمر از عملكرد مديران سياسي در استانها
yyشناسايي موانع  پیش روی استقرار کامل توازن هاي منطقهاي در سطوح  مختلف
yyتقویت رویکرد حمایتی به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته در ايجاد و ارتقاء واحدها و سطوح تقسيمات كشوري
yyتاکید بیشتر بر حقوق شهروندی  ،متناسب با شرایط جدید داخلی و بین المللی

وزارت کشور
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فصل دوم .امور فرهنگي و اجتماعي
الف .دستاوردها

yyتبيين وضعيت اجتماعی کشورو استخراج مهمترين آسيبهاي اجتماعي و تبديل موضوع  به گفتماني عمومي و نيز دستور
كار كشوري
yyطراحي ،تدوين  و تصويب طرح تقسيم كار ملي براي كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي
yyراه اندازي هيأتهاي انديشه ورز تخصصي در موضوعات اعتياد ،طالق و حاشيه نشيني مركب از اساتيد و صاحب نظران در
سطوح ملي
yyتقويت نقش و كاركرد شوراي اجتماعي كشور
yyاجراي طرح سنجش ميزان سرمايه اجتماعي ايرانيان
yyارتقاي كمي و كيفي  مشاركت عمومي از طريق سازمان هاي مردم نهاد
ب .بايستهها

yyارتقاء فرهنگ ديني وكاهش آسيبهاي اخالقي ( بازتوليد هنجارهاي اسالمي  ،ايراني درنسل جديد)
yyارتقاء هرچه بیشتر وحدت و همبستگي بر اساس هويت اسالمي و ايراني
yyترويج هرچه بیشتر قانون گرايي وصيانت از حقوق شهروندي
yyارتقاء امنيت اجتماعي وكاهش آسيبهاي اجتماعي متناسب با شرایط جدید
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فصل سوم .امور امنيتي و انتظامي
الف .دستاوردها

yyارتقاء سطح امنيت عمومي و امنيت پايدار و تضمين كننده منافع ملي.
 yyتوسعه خدمات نيروي انتظامي.
yyبرنامهریزی موثر  جهت خنثی سازی و یا پیشگیری از وقوع  دهها عملیات تروریستی در کشور
yyتوسعه زيرساخت هاي ضروري امنيت و ثبات در كشور -بويژه در مناطق مرزي.
yyعملياتي سازي سياست ها و برنامههاي مبارزه با مواد مخدر (سنتي و جديد).
yyسامان بخشي مناطق حاشيه نشين به منظور جلوگيري از بروز ناهنجاري ها و ناامنی ها .
yyاستفاده از ابزارها و فن آوري هاي نوين به منظور تقويت پيشگيري و يا مقابله با نا امنی ها.
yyارتقاي سطح كارآمدي نيروي انتظامي و در نتيجه افزايش اعتماد عمومي به اين نهاد.
yyزمينه سازي براي مشاركت مردمي در حوزه امنيت سازي (اجتماعي نمودن امنيت).
yyتكميل اطالعات كامل هويتي اتباع خارجي باالي  10سال
yyايجاد و توسعه  اردوگاه های جديد جهت پناهندگان خارجی
yyاجراي طرح نگهداري مترددين غيرمجاز جمع آوري آنها
yyطرد اتباع غيرمجاز
yyاجراي طرح سرشماري اتباع غيرمجاز
yyساماندهي و ارزيابي دفاتر كفالت
yyساماندهي اقدامات فرهنگي در حوزه اتباع خارجي
yyافزايش جذب كمك هاي بينالمللي  در حوزه اتباع خارجی
yyگسترش پدافند غير عامل.
yyتوسعه طرح هاي مبارزه با جرايم سازمان يافته و جرايم اجتماعي.
yyحفظ و پاسداشت حريم خصوصي افراد و صيانت از آن مستند به حقوق شهروندی مصوب.
yyتقويت همكاريهاي دو جانبه  ،منطقهاي و بينالمللي با اولويت همسايگان در حوزه امنيتي.
yyبرنامهريزي جامع  ،فعال و موثر جهت صيانت از امنيت انتخابات .
yyاصالح و تقويت الگوي مراسم اربعين به منظور تحقق اهداف در فضايي سالم و امن.
ب .بايستهها

yyتوسعه هر چه بيشتر استفاده از فن آوري هاي نوين در حوزه ماموریتی.
yyتوسعه گستره اجرای طرح امنيت پايدار با اولويت استانهاي مرزي .
yyسامان بخشي به قوانين و مقررات حوزه امنيت داخلي.
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yyتعريف و تبيين زمينه هاي جديد مشاركت مردم در حوزه امنيت .
yyارتقاي توانمنديها و ظرفيتهاي سازماني نيروي انتظامي( با توجه به وضعيت جدید شهرها  ،شهرك ها و روستاها ).
yyارتقاي هرچه بیشتر الگوي مديريتي مراسم اربعين  با توجه به تجارب پیشین و نیازهای جدید.
yyارتقاي دانش و بينش مديران امنيتي متناسب با دانش جديد.
yyارتقاي نظم و ايمني حمل و نقل شهري و بين شهري.
yyارتقاي الگوي حفاظت از اماكن حياتي  ،خاص و مهم با توجه به شرايط جديد.
yyتقويت الگوي پيشگيري و مبارزه با قاچاق كاال و ارز و مواد مخدر با توجه به شرايط جديد.
yyشناسايي و تامين نيازمنديهاي جديد سازماني  ،ساختاري و مديريتي براي ارتقاي ضريب امنيتي كشور در شرايط جديد
منطقهاي و بينالمللي .
yyقانونمند كردن ،ساماندهي تردد و اقامت  اتباع خارجي  به داخل كشور با اعمال سياستهاي ترغيبي  وايجاد تسهيالت
yyنیاز به افزایش بیشتر میزان جذب كمك هاي بينالمللي
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فصل چهارم .شوراها  ،مدیریت شهری و روستایی
الف .دستاوردها

yyتهيه و تدوين شش  اليحه با هدف تقويت و ترويج مديريت محلي( اليحه مديريت شهري  ،درآمد پايدار شهرداريها ،اصالح
قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی كشور و شهرداران  ،مديريت يكپارچه ايمني شهر و روستا ،اصالح
قانون توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و اليحه اصالح و الحاق موادي به قانون تاسيس دهياريهاي
خودكفا در روستاهاي كشور)  كه به هيئت محترم دولت ارسال شده و يك اليحه (بازنگري مقررات اداري و استخدامي
شهرداريها و دهياريهاي كشور) به مجلس شوراي اسالمي ارسال گرديده است.
yyتشكيل كميسيون خاص امور كالنشهر تهران و ساير كالنشهرها در راستاي ایجاد مدل مطلوب تعامل قوه مجریه(مديريت
ملي) و مدیریت شهری(مديريت محلي)
yyتهيه و تدوين پنج  سندآسيبشناسي در حوزه مديريت شهري شامل پسماند،آتشنشاني ،فضاي سبز ،حمل و نقل و ميادين
ميوه و ترهبار كه به تصويب هيئت محترم دولت رسيدهاست.
yyحمايت از شهرداريها در زمينه توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي درون شهري با تاكيد به حمل و نقل ريلي .اهم اقدامات
در اين خصوص عبارت است از:
ــ اخذ مصوبه شوراي اقتصاد مورخ  1395/06/10براي تامين 2000واگن براي متروهاي تهران و كالنشهرها
ــ تحويل  100دستگاه واگن و قطعات يدكي مربوطه به قطار شهريهاي اصفهان  ،شيراز و تبريز و برنامهريزي ساخت
 215دستگاه واگن ديگر در داخل كشور
ــ راهاندازی فاز يك خطوط قطار شهری اصفهان ،شیراز ،تبریز ،توسعه خط يك قطارشهري مشهد ،خط  ، 3توسعه خط
 4و فاز اول خطوط  6و 7متروي تهران.
ــ اجراي طرح نوسازي  90هزار دستگاه تاكسي فرسوده از نيمه بهمن ماه  1394كه تا كنون منجر به نوسازي حدود 53
هزار دستگاه تاكسي شدهاست.
ــ اجراي طرح بازسازي 500دستگاه اتوبوس شهري براي كمك به حمل و نقل درون شهري به غير از كالنشهرها در
سال 1395
ــ ايجاد و راهاندازي سامانه يكپارچه معاينه فني (سيمفا) و تحت پوشش قراردادن  461مركز بطور برخط وتجهيز كليه
مراكز به دوربين نظارتي و پالك خوان
ــ اجراي طرح  LEZدر شهر تهران براي مديريت آلودگي هواي شهر و زمينه سازي اجراي آن در ساير كالنشهرها
ــ اجراي طرح نوسازي  90هزار دستگاه تاكسي فرسوده از نيمه بهمن ماه  1394كه تا كنون منجر به نوسازي حدود 53
هزار دستگاه تاكسي شدهاست.
ــبهبود محيط زيستشهري و روستايي با توجه به اقداماتی از قبیل:
ــ افزايش ميزان بازيافت مواد و انرژي از  %19به  %21از كل پسماند توليد شده طي سالهاي  1392لغايت1395
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ــ كاهش دفن غير بهداشتني پسماند از  %78به  %57طي سالهاي  1392لغايت1395
ــ ارتقاي شاخص فضاي سبز شهري تحت پوشش شبكه آبرساني مستقل فضاي سبز از  %48.5به %52
ــ ايجاد  2587فضاي سبز چند منظوره روستايي و افزايش بوستانهاي روستايي به  5500بوستان در كشور (احداث%47
از مجموع بوستانهاي روستايي در دولت يازدهم)
ــ افزايش پوشش خدمات ايمني و آتشنشاني از  %87به  %88.5جمعيت شهري و  14درصد جمعيت روستايي( %71رشد)
 yyتوانمندسازي شهرداري شهرهاي كوچك و دهياريها از طريق:
ــ قوانين بودجه سنواتي وقوانين باالدستي  
ــ از ابتداي سال  1393تا كنون  :تعداد  5762ماشين عمراني و خدماتي و  2434تجهيزات آتش نشاني براي شهرداريها
و دهياريها خريداري شده است.كه تعداد  3618از ماشين آالت فوق به دهياريها اختصاص پيدا كرده است.
ــ تامين و توزيع حدود  900هزار تن قير براي شهرداريهاي كوچك و متوسط و دهياريها
ــ كمك به اجراي   6387پروژه عمراني و خدماتي در دهياريها و  1500پروژه در شهرداريها ي كوچك و متوسط با
تخصيص حدود  15هزار ميليارد ريال.
ــ پرداخت  1500ميليارد ريال تسهيالت قرض الحسنه براي اجراي طرح هاي انتفاعي و عام المنفعه.
yyاصالح و بهبود ساختار نيروي انسانی شهرداريها ،دهياريها و سازمانهاي وابسته
yyصدور مجوز تاسيس دهياري براي  4345روستا ( افزايش تعداد مجوزهاي صادره به  33535مجوز و بهرهمندي  %87جمعيت
روستايي كشور از خدمات دهياري در دولت يازدهم).
yyتخصيص  79000ميليارد ريال اعتبارات استاني و ملي به دهياريها در طول دولت يازدهم (معادل  %72مجموع اعتبارات
پرداختي به  از بدو تاسيس دهياريها تاكنون)
yyتعامل با ساير دستگاههاي اجرايي از طريق انعقاد تفاهمنامه همكاري
yyتوسعه آموزش و پژوهش با هدف ارتقاي بنيه علمي و مهارتي نيروي انساني
ب .بايستهها

yyبهبود عملكرد مديريت شهري از طريق اصالح قوانين و مقررات نظير قانون شهرداريهاستاد و با تاکید بر مواردی چون مدیریت
حاشیه نشینی
yyساماندهي ساختارهاي سازماني شهرداريها و دهياريها ،اصالح فرآيندها و استانداردسازي رويههاي اداري با هدف بهبود
كارايي
yyبهبود مديريت پسماندهاي شهري با اولويت استانهاي ساحلي و كالنشهرها با استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي
yyکمک به كاهش آلودگي هوا از طريق توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي بار و مسافر ،افزايش ظرفيت سفرهاي ريلي درون
شهري و بهبود عملكرد معاينه فني خودروها
yyتوجه به شهرهاي كوچك و مياني باهدف حفظ جمعيت از طريق تقويت زير ساخت هاي شهري
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yyشفافسازي و انتشار آزاد اطالعات و رعايت حقوق شهروندي از طريق فراهم نمودن امكان انتشار عملكرد شهرداريهاي و
شوراي اسالمي شهرها و روستاها
yyساماندهي و انتظامبخشي به الگوي مديريت روستايي ودهياريها با هدف بهبود عملكرد
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فصل پنجم .توسعه مدیریت و منابع انساني
الف .دستاوردها

yyاحصاء مشاغل اختصاصي موضوع ماده ( )70قانون مديريت خدمات كشوري
yyتهيه سند برنامه نيروي انساني وزارت و استانداريها و واحدهاي تابعه در افق زمانی  3ساله  1394الی 1396
yyتمرکز زدایی و واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری از طرف دستگاه های ستادی به واحدهای استانی.
yyتعریف معیار جهت انتخاب مديران وزارت كشور در سطوح و بخشهاي مختلف
yyتدوين ضوابط مربوط به انتصاب فرمانداران و بخشداران
yyتامین نیروی انسانی مورد نیاز ستاد وزارت کشور و استانداریها  از درون وزارت کشور
yyراه اندازي و استقرار بانك اطالعاتي مديران و افراد واجد شرايط پست هاي مديريتي موضوع ماده ( )55قانون مديريت خدمات
كشوري در سطح ستاد وزارت كشور ،استانداري ها و واحدهاي تابعه.
yyمديريت بهينه منابع و صرفه جويي در هزينه ها
yyتهيه و تدوين دستورالعمل نحوه انتصاب فرمانداران و بخشداران در راستاي اصل شايسته ساالري
yyتفویض اختیارات ضروری به استانداران از سوی وزیر کشور
yyانتصاب  85درصد از فرمانداران از بدنه خانواده وزارت کشور
yyتأسيس مركز رصد اجتماعي به منظور پايش و ساماندهي آمار حوزه اجتماعي  
yyايجاد سازمان امور اجتماعي
ب .بايستهها

yyارتقاء نیروی انسانی متناسب با اهداف و شرایط جدید
yyتقویت هر چه بیشتر الگوی نظام اداری پاک ،پاسخگو ،شفاف ،چاالک و اثربخش.
yyتوسعه انتقال دانش و تكنولوژي جديد در حوزه هاي مرتبط اجرايي
yyارتقاء هرچه بیشتر نظام برنامهريزي در وزارت كشور
yyارتقاء سطح سالمت و شاخص هاي رفاه و پشتيباني
yyارتقاء کارآمدی نیروی انسانی و مدیریت استعداد و جانشین پروری.

18

رویکردها و برنامه

فصل ششم .هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهاي
الف .دستاوردها

yyتدوين شيوه نامه راهبري طراحي ساختار نظارت عالي بر پياده سازي برنامههاي اقتصاد مقاومتي در سطوح ملي و استاني و
ايجاد مكانيزم دقيق و منسجم براي كنترل عمليات اداري و اجرايي ستاد مديريت و راهبري اقتصاد مقاومتي و شناسايي و

رفع مهمترين موانع و مشكالت موجود در مسير اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي
yyتوجه بيشتر به بهبود اقتصاد و معيشت مرزنشينان از طريق مرتفع نمودن بخش زيادي ازمشكالت مرزنشينان وبازارچه هاي
مرزي كه مسيراصلي مراودات مرزنشينان با كشورهاي همسايه مي باشد
 yyساماندهي بازارچه هاي مرزي ونظارت بر فرآيند ايجاد ،راه اندازي  و عملكرد بازارچه ها و رفع موانع و مشكالت آنها و ارائه
پيشنهاد ايجاد و راه اندازي بازارچه هاي جديد و تعاونيهاي مرزنشين
yyمستندسازي دقيق كليه اهداف و برنامههاي محقق شده به منظور انتقال تجارب به بخش هاي اقتصادي
 yyتدوين آيين نامه هاي اجرايي  ماده  6قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان
yyپيگيري جهت مرتفع نمودن مشكالت مربوط به مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي كشور از طريق تشكيل كارگروه تخصصي
پيگيري مسائل مناطق آزاد كشور و برگزاري جلسات مشترك بين استانداران استانهاي داراي منطقه آزاد و مسئولين مربوطه
كه منجر به حل مسائل مهمي از جمله تعيين تكليف موضوع نحوه  تشكيل شوراي تأمين مناطق آزاد   تجاري – صنعتي  و
جلوگيري از موازي كاريهاي مرتبط گرديد مشاركت در تنظيم مفاد آئين نامه اجرايي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و
همكاري در اقدامات نهادي براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم
yyتهيه پيش نويس دستورالعمل مبارزه با پولشويي در حوزه شهرداريها
yyعضويت در كارگروه شورايعالي مبارزه با پولشويي و كميته هاي پنجگانه (به منظور بررسي توصيه هاي گروه كاري اقدام مالي)
yyرصد وضعيت بازار نيروي كار استانها و ارائه تحليلي جامع براي ساماندهي آن
yyپيگيري پیشنهاد ارائه شده در سال های گذشته درخصوص طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي و تصویب و ابالغ آن
در سال جاری از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
yyپيشنهاد ساماندهي نيروي كارجوان و ايجاد مهارت كسب وكار و طرح سرباز صنعت و درج آن در قانون احکام دائمی
برنامههای توسعه کشور به نحوي كه فارغالتحصيالن پس از فراغت ازتحصيل وطي دوره آموزش نظامي همانند طرح امريه
به ادارات دولتي،به بنگاههاي اقتصادي معرفي شوند
yyراهبري و نظارت بر عملكرد کارگروه اشتغال ذیل شورای برنامهریزی وتوسعه استانها درحمایت از بنگاه های اقتصادي و
طرح های سرمایه گذاری اولویت دار و ایجاد زمینه الزم به منظور استفاده ازمنابع صندوق توسعه ملی
yyابالغ برنامه اشتغال فراگیرو پیگیری تعيين سهم اعتبار و اشتغال مراجع ذیربط
yyپيگيري راه اندازي  شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني
yyتدوين برنامههاي عملياتي براي توسعه اقتصادي روستاها (با تاکید ویژه بر بوم گردی روستایی)
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yyبررسي موضوعات ومشكالت واحدهاي توليدي وطرحهاي سرمايه گذاري از سال 1392
yyپايش عملکرد مراكز خدمات سرمايه گذاري با رویکرد شناسایی فرصت های سرمایه گذاری ،میزان سرمایه گذاری خارجی
مصوب و ميزان سرمايه گذاری خارجی وارده
yyپيگيري تحقق کامل موضوع پنجره واحد سرمایه گذاری درمراکز خدمات سرمایه گذاری استان
yyپیگیری و پیشنهاد بازبینی دقیق قوانین،مقررات و رویه های جاری واحصاء وشناسايي موانع سرمايه گذاري و ارائه پیشنهادات
راهگشا به هیات «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار»
yyارائه پیشنهاد به منظور بازتعريف نقش مراكز خدمات سرمايه گذاري استان براي پيگيري امور طرحهاي سرمايه گذاري داخلي
با اصالح قوانين ،آئين نامه ودستورالعمل هاي اجرايي.
yyپايش عملكرد قانون بهبود مستمرمحیط کسب وکار در استانهای سراسرکشور و عملکرد شوراهای استانی گفتگوی دولت
وبخش خصوصی و ارائه پیشنهادات عملی برای افزایش نقش شوراهای موصوف در شناسائی و رفع قوانین و مقررات مخل
تولید و سرمایه گذاری
yyفعال نمودن و راهبري كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استانها در راستاي حمايت از  واحدهای توليدی
yyپیشنهاد تشكيل مرکز فوریت های رسیدگی به مشکالت واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری
yyپیشنهاد واگذاری اختیارات رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزیر کشور جهت راهبری  سیاست ها و برنامههای
اقتصاد مقاومتی در سه استان آذربایجان شرقی ،کرمان و لرستان(پس از توفیق وزارت کشور ،این موضوع به همه استانها
تعمیم داده شد)
yyاقدام در راستای ایجاد ستاد مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی در وزارت کشور(قرارگاه والیت) و همچنین تشکیل قرارگاه های
«عاشورا» « ،ثاراهلل» و «كربال» در سه استان منتخب اقتصاد مقاومتی پس از تفویض اختیار رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی   
yyتدوين شيوه نامه راهبري برنامههاي اقتصاد مقاومتي و ارائه آن به معاون اول محترم  به منظور بهرهمندی سایر وزارتخانه ها
و سازمان های ملی معین استانها
yyبرگزاری نشست هماهنگی با رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل شبکه بانکی ،رئیس هیات عامل صندوق ملی ،وزراء و
روسای سازمان های ملی موثر در توسعه استانها و سرمایه گذاران ،كارآفرينان وفعاالن اقتصادي
yyاجراي طرح ارتقاي كيفيت  ،گندم  ،آرد ونان با هدف جلوگيري از نابساماني هاي موجود در شبكه توليد و توزيع گندم  آرد و
نان كشور و با استفاده از ظرفيت استانداران محترم  ،بدون هيچ گونه تنش و نارضايتي اجتماعي .
yyتشكيل  كميته روابط خارجي استانها با هدف فراهم نمودن  زمينه گسترش مراودات تجاري استانهاي كشور ذيل ستاد
هماهنگي روابط اقتصادي خارجي
yyبرگزاري پنجمين اجالس كميسيون مشترك همكاريهاي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري اسالمي افغانستان  و بيستمين
اجالس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي ايران و پاكستان و پيگيري كليه مصوبات كميسيونهاي مذكور با توجه به
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تفويض مسئوليت آن كميسيونهاي به وزارت كشور
yyنظارت بر وضعيت بازار كاالهاي اساسي در استانها  از طريق هماهنگي و نظارت بر فرايند تهيه و توزيع ارزاق و مايحتاج
عمومي  و تهيه و ابالغ دستور العمل هاي الزم جهت تنظيم بازار ايام پاياني سال و ايام خاص و ابالغ به استانداريهاي سراسر
كشور.
yyافزايش روابط منطقهاي و فرامنطقهاي و فراهم نمودن زمينه هاي  صادراتي جديد از جمله صادرات  به كشور روسيه با توجه
به مسائل و مشكالت بوجودآمده  بين كشور روسيه واتحاديه اروپا
yyاحصاء اولويتهاي اجرايي حوزه اقتصادي استانداريهاي سراسركشور برای اجراء دردولت دوازدهم
yyبرگزاري اجالس هاي مشترك استانداران ،سفراي ايراني مقيم كشورهاي همسايه و روساي اتاقهاي بازرگاني،صنايع ،معادن
وكشاورزي
yyتهيه دستورالعمل كارگروه فرهنگي و تبليغي برنامه اقتصاد مقاومتي توسط وزارت كشور و ابالغ به استانداران
yyتشكيل و فعاليت كارگروه هاي فرهنگي و تبليغي برنامه اقتصاد مقاومتي در سطح استانها
yyاجرای طرحی با عنوان»همياران توسعه روستايي « به منظوراستفاده از ظرفيت علمي دانشجويان مقطع دكتري در رشته هاي
جغرافيا ،با گرايش  برنامهريزي و توسعه شهري و روستايي و همچنين فراهم نمودن زمینه کارورزی و كارآفريني آنان
yyشناسايي روستاهاي داراي ظرفيت كارآفريني و اشتغال به همين منظور تعداد  374روستاي داراي ظرفيتهاي خاص توسعه
اي به منظور رونق توليد و اشتغال وكارآفريني روستايي شناسايي گرديد .كه از اين تعداد  37روستا (10درصد)داراي قابليت
توسعه در بخش صنعت92روستا( 24/5درصد)،داراي قابليت توسعه درحوزه گردشگري وصنايع دستي و  245روستا ()65/5
درصد داراي قابليت توسعه در بخش كشاورزي بوده اند.
yyطرح تدوين برنامه راهبردي -عملياتي توسعه اقتصاد روستايي با رويكرد اقتصاد مقاومتي در  31شهرستان محروم و كمترتوسعه
يافته استانهاي كشور كه طرح مذكور به پيشنهاد وزارت كشور درشوراي عطف وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوري تصويب و
براي اجرا به وزارت كشور ابالغ گرديد
yyاحصاء اولويتهاي اجرايي حوزه اقتصادي استانداريهاي سراسركشور برای اجراء دردولت دوازدهم
yyبرگزاري اجالس هاي مشترك استانداران ،سفراي ايراني مقيم كشورهاي همسايه و روساي اتاقهاي بازرگاني،صنايع ،معادن
وكشاورزي با هدف افزایش تعامالت اقتصادی منطقه ای
yyشناسائي و پيگيري مشکالت استانداری های سراسرکشور درحوزه بانکی وپیشنهادات اجرائی به بانك مركزي
yyپیگیری برای حل مشکالت موجود درمسیر فعالیت واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری
yyتدوين اصالحیه آئین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها  با همکاری بانک مرکزی و کلیه
بانک های عامل(دولتی و خصوصی) و وزارتخانه های ذيربط به منظور تسریع و تسهیل در تعیین تکلیف واحدهای تولیدی
تملیک شده توسط بانک های عامل
yyپيگيري مشكالت طرح هاي اتباع كشورهاي همسايه در ايران  ،و سرمايه گذاري ايرانيان در كشورهاي همسايه
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ب .بايستهها

yyحمایت از واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری با رویکرد ارتقای توان تولید
yyهمکاری با دستگاههای اجرایی ذیربط در راستای شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه گذاری و کمک به بهبود
محیط کسب و کار
yyهمراهی با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به منظور تحقق اهداف برنامه اشتغال فراگیر
yyکمک به تقویت نقش مراکز خدمات سرمایه گذاری استان در پیگیری موضوعات سرمایه گذاری(داخلی و خارجی)
yyپيگيري واقدام الزم جهت اجرايي شدن برنامههاي ملي مصوب اقتصاد مقاومتي دراستانها
yyپیگیری مشکالت واحدهای تولیدی با کمتراز ظرفیت اسمی و ارتقاء ظرفیت تولیدی آنها
yyایجاد هماهنگی الزم بین شبکه بانکی ودستگاههای اجرایی به منظور شناسائی راهکارهای موثر براي فعال نمودن بنگاه
های اقتصادی تملیک شده
yyبرنامهريزي الزم به منظورتکمیل طرحهای سرمایه گذاری نيمه تمام با اولويت طرح هاي با پیشرفت فیزیکی باال
yyایجاد زمینه الزم به منظورمعرفي توانمنديها وظرفيتهاي استانها در زمينه جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي
yyهمکاری و همراهی در راستای بررسی مشکالت و موانع اجرایی طرح های سرمایه گذاری خارجی در استان و پيگيري الزم
جهت رفع موانع
yyتوجه بيش از پيش به بخش گردشگری و نقش تأثیرگذار آن در جذب سرمایه های خارجی و توسعه پایدار مناطق
yyحمایت ازطرح های دانش بنیان و فعاليت هاي مرتبط با توسعه اقتصاد دانش بنيان استانها با همکاری و هماهنگی معاونت
علمي وفناوري رئيس جمهور
yyاستفاده ازتوان وامکانات نهادهای عمومی غیر دولتی ،در راستای رونق تولید و  سرمایه گذاری
yyکمک به توسعه ورشد متوازن اقتصادي در راستاي توانمندسازي بخش هاي دولتي،تعاوني و خصوصي
yyکمک به افزايش رقابت پذيري در بخش هاي مختلف اقتصادي با پیگیری افزایش اختیارات مدیران استانی
yyکمک به گسترش فعاليتهاي اقتصادي داراي مزيت نسبي در راستاي خودكفايي در توليد و كنترل قيمت ها و بهبود وضعيت
اقتصادي
 yyهمکاری جهت کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی
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فصل هفتم .مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه
الف .دستاوردها

yyبرگزاری دوره های آموزشی در رده های مختلف  ،شامل:
ــ دوره تخصصی ویژه مدیران اصلی و استانی (شرکت کنندگان  1000نفر)
ــ دوره های آموزش مدیریت بحران ویژه فرمانداران سراسر کشور( در دو مرحله)
ــ دوره ویژه اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران (در تعدادی از استانهای کشور به تعداد  3300نفر)
ــ آموزش عمومی به صورت پایلوت در استان یزد (برای  200000نفر در سال )95
yyاقدامات راهبردی در سطح  علمی و دانشگاهی ،شامل:
ــ ایجاد دوره مهندسی سوانح در دانشگاه ها  ،در مقطع دکترا
ــ لحاظ نمودن دروس مدیریت بحران در دانشگاههای کشور بصورت دو واحد اختیاری در مقطع کارشناسی
ــ تهیه و تدوین کتب تخصصی استاندارد سازی آموزشی مدیریت مخاطرات طبیعی.
yyتقویت بنیه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به میزان  25000میلیارد ریال
yyتدوین و اجرای طرح جامع بازتوانی کشوری و استاندارد سازی( جهت تعیین وظایف و نحوه ارائه خدمات رسانی به آسیب
دیدگان).
yyراه اندازی سامانه مخاطرات طبیعی (سما) به منظور ثبت و مستند سازی اطالعات
yyاجرای پایلوت سایت ها ی اسکان اضطراری در تهران و برنامهریزی جهت احداث  1000سایت در کل کشور
yyتأمین اعتبار برای ارتقاء  ،تجهیز دستگاههای اجرایی کشور به پیش نشانگرها و ماشین آالت و تجهیزات تخصصی
yyحضور فعال در عرصه بین المللی و تبیین جایگاه ایران بعنوان یک عضو مهم و تأثیرگذار در حوزه مدیریت بحران
yyتأمین اعتبار بازسازی ساالنه حدود 30هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب دیده
yyکمک به توسعه سامانه های پیش بینی لرزه نگاری(با احداث  18ایستگاه لرزه نگاری در کشور و به روز رسانی  9ایستگاه از
رده خارج)
yyتهیه الگوی کاهش خطر پذیری مناطق شهری و روستایی ،مدارس و محالت در برابر زلزله
yyانعقاد موافقت نامه همکاری با کشورهای همسایه در زمینه پیشگیری و مدیریت بحران
yyانعقاد تفاهم نامه با دستگاه های مختلف با هدف پیش بینی و پیشگیری و مقابله و بازسازی
yyاستفاده از توانمندی ها و ظرفیت های کلیه دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح در قالب تفاهمنامه های منعقده
yyتقویت میزان همکاری ها و هماهنگی ها جهت مدیریت موثرتر  بحران ها و حوادث غیرمترقبه
ب .بایسته ها

yyاهتمام جدی به تاسیس سامانه های هشدار سریع در کشور با اولویت زلزله و سیل
yyتعیین تکلیف قانون تشکیل سازمان
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yyافزایش ضریب نفوذ بیمه و ارتقاء فرهنگ ایمنی(با اجرایی نمودن قانون بیمه همگانی حوادث و برنامههای آموزشی)
yyکاهش آسیب پذیری زیرساخت های کشور(با اجرای برنامههای مقاوم سازی ساختمان ها و تأسیسات زیربنایی و شریانهای
حیاتی)
yyبرنامهریزی و اختصاص اعتبار پایدار جهت اجرای پروژه های پیشگیرانه
yyهمکاری با جوامع بین المللی در ارتباط با کاهش خطرپذیری و افزایش تاب آوری جامعه
yyهماهنگی و ایجاد تعامل با ارگان ها و سازمان های نظامی و مردم نهاد جهت آمادگی بیشتر در مقابله با حوادث
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فصل هشتم.امور مجلس ،حقوقي و هماهنگي استانها
الف .دستاوردها

yyتعامل سازنده با رويكردهاي عملگرايانه و همگرايانه مبتني بر مذاكره ،تشريك مساعي ،مباحثه و اقناعسازي اجماعي بين
ديدگاههاي مختلف ارائه شده براي دستيابي به نتايج مطلوب ،برمبناي كارآمدي و شفافسازي با مجلس شوراي اسالمي و
نمايندگان محترم در راستاي پيشبرد اهداف جمهوري اسالمي ايران و هماهنگي الزم با استانداران و فرمانداران
 yyرسيدگي وحل و فصل موارد مطرح شده در قالب سئواالت قانوني نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي از وزير محترم
كشور از طريق انعكاس سئواالت به معاونين و سازمانهاي تخصصي ذيربط و استانداران ذيربط جهت بررسي و ارائه پاسخ و
گزارشات اقناعي و تنظيم پاسخهاي دريافتي به تعداد  305مورد
 yyرسيدگي به شكايتهاي واصله از سوي كميسيون اصل نود از طريق استانداريها و معاونت ها از جمله جلوگيري از ساخت و
ساز غيرمجاز در اراضي زراعي ،عدم ارائه خدماتي نظير آب ،برق ،گاز و تلفن به ساخت و سازهاي بدون مجوز ،عدم صدور
مجوز باغشهر ،فيش هاي حقوقي نامتعارف ،تسهيالت ازدواج به جوانان و  ...
yyهماهنگي و همفكري با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي در مسائل اجرايي كشور و حوزه هاي انتخابيه
 yyمشاركت در بررسي  138طرح و  79اليحه مرتبط با وزارت كشور در صحن علني مجلس و كميسيونهاي مرتبط
 yyبرگزاري جلسات و نشستهاي مشترك بين وزارت كشور و مجلس شوراي اسالمي به ويژه كميسيونها ،فراكسيونها و مجامع
استاني نمايندگان
 yyارائه گزارش عملكرد حوزه ها و بخش هاي مختلف وزارت كشور به مجلس شوراي اسالمي از جمله؛ كميسيون ماده 10
احزاب و گروه هاي سياسي ،شوراي حل اختالف و رسيدگي به شكايات شوراهاي اسالمي شهر و روستا ،شوراي عالي مديريت
بحران كشور ،عملكرد بودجه سنواتي و قانون برنامه پنجم توسعه كشور
 yyايجاد نظام مشترك مسئوليت پذيري و اتخاذ استراتژي هاي هماهنگ و مناسب با استانها بمنظور استفاده از ظرفيت بهينه
استانداريها جهت حل و فصل مشكالت مربوطه
 yyتهيه و تدوين سند راهبردي حوزه امور مجلس و هماهنگي استانها
 yyآسيب شناسي ارتباط و تعامل قوه مجريه و مقننه ( دولت و مجلس)
 yyارتقاء سيستم نرمافزاري پايگاه اطالعات آماري حوزه امور مجلس و هماهنگي استانها (فرابر) منطبق با نيازها و مالحظات
حوزه به منظور تسريع در مستندسازي مكاتبات نمايندگان و پيگيري از حوزههاي تخصصي و ارائه گزارش اقدامات صورت
گرفته به مسئولين وزارتخانه و نمايندگان
 yyتدوين پيش نويس لوايح نظام جامع انتخابات ،فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي ،توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي ،سالح
و مهمات ،شفافيت در منابع مالي انتخابات ،تقسيمات كشوري و مديريت شهري
 yyارتقاء سرمايه حقوقي وزارت كشور و تهيه و تدوين بيش از ( )400مورد دستورالعمل و بخشنامه جهت ايجاد وحدت رويه و
قانونمداري در فعاليت هاي مختلف ستاد و استانها
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 yyبررسي كليه مصوبات ،تصميمات و مقررات الزم االجراي شوراها و ستادهاي مستقر در وزارت كشور به لحاظ انطباق با
قوانين ،خاصه رعايت حقوق شهروندي در اخذ تصميمات دوائر تابعه
 yyبرداشتن گامهاي موثر در جهت گردآوري و تنقيح قوانين و مقررات مرتبط با وزارت كشور
 yyارتقاء دانش حقوقي متوليان امور در جهت رعايت اصل حاكميت قانون در اقدامات
 yyايجاد هماهنگي در اقدامات استانداريهاي سراسر كشور در جهت ايجاد هم افزائي و وحدت رويه
yyرصد موفقيت ها و خالقيت هاي خاص هريك از استانها ،مستندسازي و ارائه آن به ساير استانها
ب .بايستهها

yyارتقاء هرچه بيشتر سطح تعامالت بین وزارت كشور ،استانداريها و فرمانداريها با نمايندگان محترم مجلس
yyتقويت پاسخگويي به مطالبات و مكاتبات نمايندگان و كميسيونها و همكاري الزم در حوزه مولفه هاي مربوط به نظارت هاي
قانوني نمايندگان
 yyبررسي بازخورد اقدامات و ارتقاي فرهنگ نظارت پذيري
 yyنگرش آينده پژوهانه و پيش بيني و پيشگيري از بروز مشكالت و عدم هماهنگي در چهارچوب قانون
 yyافزايش سرعت در عملكردهاي حوزهاي ،بررسي ساختارها و بهبود فرايندهاي مربوطه
 yyبررسي و آسيب شناسي وضع موجود و ارتباط وزارت كشور با مجلس شوراي اسالمي
yyانطباق كامل تصميمات و اقدامات با موازين قانوني
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فصل نهم  .ثبت احوال
الف .دستاوردها

yyاجرای  طرح آرشیو الکترونیکی اسنادهویتی در سراسر کشور به تعداد  126میلیون سندابتدای دوره  60 :درصد انتهای دوره
 100درصد
yyصدور کارت هوشمند ملی ابتدای دوره  1726 :کارت و انتهای دوره  25/000/000کارت
yyراه اندازی و توسعه دفاتر پیشخوان خدمات دولت از  162به  1314دفتر
yyاحراز  و تصدیق هویت برخط برای کلیه خدمات گیرندگان اعماز دولتی و غیر دولتی در بیش از  200هزار نقطه از طریق
اتصال  به پایگاه اطالعات و جمعیت کشور
yyبازنگری و تدوین پیش نویس قانون جامع ثبت احوال
ب.بایسته ها

yyتداوم و تسریع در رویکرد الکترونیکی کردن خدمات هویتی ایرانیان و برون سپاری وظایف قابل واگذاری
yyپی گیری تصویب قانون جامع ثبت احوال
yyبهره برداری حداکثری از ظرفیتهای موجود در کارت هوشمندملی
yyتوسعه پایگاه اطالعات و آمار جمعیت کشور به همراه تکمیل سامانه های مرتبط با آن

وزارت کشور
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فصل دهم.آموزش و پژوهش
الف .دستاوردها

yyپااليش دوره هاي آموزشي و به روز رساني از حيث عنوان و محورهای کلی دوره ها.
yyتهيه و اجراي نرم افزار جام (آموزش يكپارچه) كه در مرحله آزمایش قراردارد .
yyتاسيس شبكه روابط علمي با دانشگاه هاي مرجع و پژوهشگاه هاي مرتبط با حوزه مديريت سياست داخلي.
yyساماندهي فرآيند تعريف ،تصويب و اجراي پژوهشهاي مورد نياز در ستاد وزارت كشور.
yyفعال سازي شبكه اطالع رساني در حوزه عملكرد پژوهشي و آموزشي وزارت كشور (صف و ستاد)
yyاصالح اولويت هاي پژوهشي وزارت كشور و تقويت جايگاه پژوهشهاي كاربردي.
yyفعال سازي اتاق هاي فكر در عمده حوزه هاي تخصصي وزارت كشور.
yyفعال سازي  دبیرخانه های تخصصي مركز با هدف ارايه گزارش هاي راهبردي مورد نياز در فرآيند تصميم گيري هاي حساس
وزارت كشور.
yyفعال سازي الگوي تعامل وزارت كشور با دو وزارتخانه علوم  ،تحقيقات و فنآوري ؛ و آموزش و پرورش در قالب برگزاري
جشنواره ملي پژوهش  ،و جشنواره آموزش .
yyتوسعه سطح همكاريهاي آموزشي و پژوهشي وزارت كشور با ساير وزارتخانه هاي مرتبط با حوزه مديريت سياست داخلي
yyطراحي و اجراي دوره هاي آموزشي و كارگاههاي تخصصي به منظور تبيين و تشريح سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در
سطوح مديران ارشد استانها با همكاري دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
yyاجراي طرحهاي آموزشي براي استانداران ،معاونين استانداران ،فرمانداران و مديران دستگاههاي اجرايي استان با هدف تبديلي
اقتصاد مقاومتي به يك گفتمان غالب در تمامي سطوح
yyبرگزاری دوره های آموزشی انتخاباتی
ب .بايستهها

yyطرح  و توسعه مطالعات آينده شناسانه .
yyارتقاي كيفي و كاربردي دوره هاي آموزشي و تحقيقات علمي .
yyزمينه سازي براي حضور هر چه بیشتر نخبگان علمي در فرآيند تصميم سازي مديريت سياست داخلي .
yyافزايش ميزان منابع مالي مورد نياز براي انجام پژوهش ها .
yyاصالح فرآيند جذب و هزينه كرد منابع در اختيار حوزه پژوهش و آموزش .
yyكاربست كامل فن آوري هاي نوين در حوزه مديريت آموزش و پژوهش.
yyباز مهندسي نظام تعريف  ،تصويب و اجراي پژوهشهاي كاربردي مورد نياز .
yyتعريف و ايجاد بانك هاي اطالعاتي حوزه آموزش و پژوهش.
yyتوجه ویژه به «تحليل داده هاي حياتي» در حوزه مديريت سياست داخلي كشور.
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فصل یازدهم .توسعه دولت الكترونيك  ،فناوري اطالعات و آمار
الف .دستاوردها

yyبرگزاري تمامي فرآيندهاي انتخابات بصورت الكترونيك (سامانه جامع انتخابات)
yyاخذ راي بصورت الكترونيك در حوزه هاي مصوب
yyطراحي و راه اندازي مركز داده جديد وزارت كشور منطبق با استانداردهاي اين حوزه
yyايجاد مركز ملي مديريت رخدادها و بحران در ستاد وزارت كشور
yyايجاد زير ساخت هاي اوليه مورد نياز در حوزه آمار و ( GISبا هدف هوشمند سازي بر مبناي آمار و داده هاي مكاني)
yyايجاد دبيرخانه متمركز محرمانه وزارت كشور
yyتوسعه زير ساخت هاي فناوري اطالعات در دستگاه متناسب با نيازهاي  4سال گذشته
yyپيگيري و اجراي برنامههاي مربوط به دولت الكترونيك متناسب با امكانات و نيازهاي  4سال گذشته
ب .بايستهها

yyنهايي سازي عملياتي انتخابات الكترونيك
yyتوسعه هر چه بيشتر ابعاد پژوهشي مربوط به دريافت و كاربست فنآوري هاي نوين در دستگاه
yyتقويت هر چه بيشتر ابعاد فني امنیت مربوط به استفاده از فنآوري هاي نوين در دستگاه
yyتقويت ابعاد تحليلي و كاربردي نظام آماري در وزارت كشور
yyشناسايي و عملياتي نمودن ظرفيتهاي جديد نقشه راه دولت الكترونيك ايران
yyطراحي فني و كمك به اجرايي شدن سامانه هاي مورد نياز ويژه خدمات گوناگون وزارت كشور

وزارت کشور
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فصل دوازدهم .امور هماهنگي روحانيت ،ائمه جمعه و جماعات
الف.دستاوردها

yyتقویت ارتباط وزارت کشور با مراجع عظام تقلید
 4  yyنوبت ديدار وزير كشور با مراجع عظام تقلید   
  yyديدارهاي مستمر با علما  ،نمایندگان محترم ولی فقیه دراستانها و ائمه جمعه
  yyشركت در جلسات بيوت مراجع عظام تقليد.
yyپيگيري درخواست هاي مراجع عظام تقليد ،علماي اعالم ،نمايندگان محترم ولي فقيه ،ائمه جمعه و جماعات از سوي مسئولين
ستادي و استانداران و فرمانداران سراسر .
yyانتصاب مشاورين امور روحانيت در تمامي استانها توسط استانداران (در دوره هاي گذشته در تمام استانداري ها نبوده است)
yyتدوين شرح وظائف مشاورين امور روحانيت (پیش از این انجام نشده بود)
yyاستفاده از ظرفيت حوزه هاي علميه جهت كاهش آسيبهاي اجتماعي با انعقاد قرارداد همكاري با حوزه هاي علميه خواهران
و دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم.
yyارتباط مستمر با مديران حوزوي كشوري و استاني (اعم از خواهران و برادران).
yyنشست با ائمه جمعه و روحانيون برجسته استانها به منظور مدیریت هرچه بهتر مسائل منطقه ای و افزایش سرمایه اجتماعی
(حدود  20نشست)
yyتقویت ارتباط وزارت کشور با ائمه جمعه و جماعات اهل تسنن به منظور مدیریت هرچه بهتر مسائل منطقه ای و افزایش
سرمایه اجتماعی ( 4نشست)
yyعضويت و دعوت از مشاورين امور روحانيت استانداران در شورهاي مرتبط(شورای فرهنگي استانداريها ،ستاد صيانت از حريم
امنيت عمومي و حقوق شهروندي ،ستاد اقامه نماز ،ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر ،شوراي فرهنگ عمومي ،ستاد
ترويج فرهنگ ايثار و شهادت ،كارگروه فرهنگي اجتماعي استانداري ها ،كارگروه فرق و مذاهب) .
yyاستفاده از ظرفیت های علمی و مشاوره ای مديران استاني حوزه علميه برادران ،حوزه علميه خواهران و مركز خدمات حوزه
علميه با عضویت در شوراي اداري استانها (اين امر مسبوق به سابقه نبوده است)
yyنشست با نخبگان تبليغي و فعالين حوزه تبليغ دين (حدود  20جلسه)
yyبرگزاري دو همايش سراسري مشاورين امور روحانيت استانداران سراسر كشور (براي اولين بار)
ب.بایسته ها

yyتقویت بیشتر ارتباط حوزه مدیریت سیاست داخلی با مراجع عظام تقلید و علمای اعالم ،نمایندگان محترم ولی فقیه در
استانها ،ائمه جمعه و جماعات و حوزه های علمیه جهت استفاده از ظرفیت علمی و عملی موجود برای ارتقای الگوی مدیریت
سیاست داخلی و افزایش رضایت عمومی.
yyاستفاده بیشتر از ظرفیت کارشناسی روحانیت  ،حوزه های علمیه ،علمای ادیان  ،فرق و مذاهب قانونی جهت  ارایه راهکارهای
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بومی برای حل مسائل مدیریت سیاست داخلی.
yyفراهم نمودن زمینه بیشتر جهت تقویت نظم و ثبات سیاسی و اجتماعی با توجه به نقش سازنده  و جایگاه مهم روحانیت

وزارت کشور
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فصل سیزدهم.امور بانوان و خانواده
الف .دستاوردها

yyترویج سبک زندگی ایرانی – اسالمی و تقویت بنیان خانواده (با اجرای بیش از  2500عنوان فعاليت متوسط ساالنه در قالب
دوره هاي آموزشي ،بهبود و توسعه خدمات مشاوره خانواده ،برپايي نشست هاي تخصصي ،ارائه نظرات مشورتي به مراجع
مربوط).
yyانجام تكليف موضوع ماده  227برنامه پنجم توسعه (ابالغي به وزارت كشور در خصوص تدوين سند امنیت زنان و کودکان
در روابط اجتماعی با مشاركت دستگاههاي اجرايي و اخذ  تأييديه انجام اين تكليف از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور).
yyبرگزاري  6نمايشگاه منطقهاي مشاركت زنان در توسعه پايدار با تأكيد بر اقتصاد مقاومتي» با همكاري دستگاههاي استاني در
دهه فجر 1393و ساماندهي حدود  1000بانوي توليد كننده و كارآفرين  از   30استان كشور و جذب تسهيالت يكصد ميليون
ريالي براي شركت كنندگان واجد شرايط از طريق صندوق كارآفريني اميد.
yyحمايت  ،توسعه و تقويت نقش زنان در اقتصاد مقاومتي در استانها ؛ به طور متوسط ساالنه  1500فعاليت در كشور .
yyتدوين بسته محتوايي جامع و راهبردي در حوزه فعاليت هاي اقتصادي زنان و تصويب  10برنامه در اين زمينه (ابالغ به
استانداران سراسركشور با موافقت وزير محترم كشور و همكاري معاونت امور هماهنگيهاي اقتصادي وپيگيري ميزان
پيشرفت اين  برنامهها)
yyاجراي طرح ملی حمايت از توان افزايي زنان مدير و مسئول استانها  جهت ارتقاي دانش و مهارت هاي حرفه اي و مديريتي
حدود  1900زن فعال در سطوح مديران دولتي ،اعضاي شوراي اسالمي شهر ها ،مشاوران امور بانوان دستگاه ها و فرمانداري
ها (با بيش از  22000نفر ساعت آموزش حضوري و بيش از   46000نفر ساعت آموزش غير حضوري با مشاركت معاونت
امور زنان و خانواده رياست جمهوري و مركز آموزش و مطالعات راهبردي وزارت کشور)
yyفعال سازي طرح هاي توسعه و كارآفريني زنان روستايي در استانها (با همكاري معاونت امور روستايي و مناطق محروم)
yyبرگزاري نخستين هم انديشي زنان فعال در عرصه سياسي (با حضور وزير كشور و قريب  100بانوي فعال در تشكل ها ی
سياسي)
yyبرگزاري نخستين هم انديشي زنان فعال در عرصه اقتصادي(با حضور وزير كشور و قريب  100بانوي فعال در عرصه
كارآفريني)
yyبهره مندي زنان شاغل در وزارت كشور از برنامههاي متنوع بهداشتي ،فرهنگي ،آموزشي
yyرصد ،هماهنگ سازي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي استانها در خصوص حقوق كودك از طريق واگذاري مسئوليت
متناظر مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك به كارگروه تخصصي بانوان و خانواده استانها
yyنظارت و هماهنگسازي برنامههاي كاهش آسيبهاي اجتماعي در خصوص آسيبهاي مرتبط بازنان سرپرست خانوار،
دختران جوان و كودكان در قالب طرح تقسيم كار ملي  و واگذاري مسئوليت نظارت بر اجراي تفاهم نامه هاي منعقده در
برشهاي استاني به دفاتر امور زنان وخانواده استانها طي توافق با سازمان امور اجتماعي

32

رویکردها و برنامه

yyارتقاء سامانه جامع آماري و اطالعات مديريتي جهت رصد و ارزيابي عملكرد دفاتر متناظر استاني
yyسازماندهي و هماهنگ سازی فعاليت هاي دفاتر متناظر در استانداري ها از جمله با برگزاري اجالس هاي سراسري  ،نشست
هاي منطقهاي و  قريب  400عنوان فعاليت در قالب  55سفر استاني  
yyحمايت اجتماعي از زنان آسيب پذير و آسيب ديده از اعتياد و خانواده هاي ايشان با همكاري ستاد مبارزه با مواد مخدرو
شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استانها
yyحمايت  و تقويت كانون هاي فرهنگي اجتماعي بانوان و سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده از طريق  
واسپاري فعاليت هاي اجرايي ،برگزاري دوره و یا نشست تخصصی (متوسط ساالنه  800مورد درسطح كشور)
yyتوسعه و تقويت برنامههاي فراملي  از طريق ديدارهاي چند جانبه ،حضور در مجامع بينالمللي
yyهماهنگ سازي جهت اجراي بالغ بر  1200عنوان برنامه (متوسط ساالنه) شامل؛ برگزاري نمايشگاه ،نشست علمي ،مرتبط با
بزرگداشت مناسبت ها در راستاي تكريم ارزش هاي ديني و ترويج اعتقادات مذهبي در ستاد و استانها
yyارائه احكام پيشنهادي در زمينه توسعه سياسي و مديريت زنان و منظور شدن آن در مواد قانوني برنامه ششم
ب .بايستهها

yyتقویت بیشتر فرآیند رصد ،آسيب شناسي وارايه راهكار در موضوع تحكيم خانواده وافزايش ك ّمي وكيفي جمعيت
 yyتوسعه بیشتر کمی و کیفی  مشاركت زنان د رحوزه هاي مختلف سياسي ،فرهنگي واجتماعي
yyافزایش توانمند سازي اقتصادي زنان در قالب الگوي اقتصاد مقاومتي
yyكمك به ارتقاي كيفي و ك ّمي دانش هاي مورد نياز براي جامعه مخاطب متناسب با شرایط جدید

yyهماهنگی جهت مقابله گسترده تر و مؤثرتر با آسيبهاي متوجه زنان ،كودكان و خانواده در جامعه
yyتقويت جايگاه نظارتي دفتر جهت تحقق اهداف و برنامههاي مصوب از طريق فعاليت دفاتر متناظر استاني
yyتوسعه فعاليت ها در سطح منطقهاي و بينالملل به منظور استفاده از این ظرفیت در چارچوب منافع ملی
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فصل چهاردهم .ستاد مبارزه با مواد مخدر
محور اول.مقابله با عرضه موادمخدر ،روانگردان ها و پيشسازها

yyكاهش دسترسي به مواد موادمخدر و روانگردانها با اتخاذ رويكرد اطالعاتي-عملياتي و انهدام باندها و شبكههاي عرضه و
جمعآوري خردهفروشان و توزيعكنندگان موادمخدر و روانگردانها از سطح شهرها ،مناطق و محيط هاي هدف.
yyپاكسازي چهره شهرها و محالت به ويژه پايتخت و شهرهاي مذهبي و توريستي از معتادان متجاهر .
yyكنترل توليد و عرضه مواد روانگردان از نوع متاآمفتامينها (شيشه) و مهار يك تهديد نوظهور در كشور.
yyپرچمداري ايران با اختصاص بيشترين ميزان كشفيات موادمخدر در جهان و تقدير سازمان ملل و جامعه جهاني.
محور دوم.حوزه پيشگيري اوليه از اعتياد

yyكاهش نرخ بروز اعتياد در كشور با توسعه برنامههاي پيشگيري اوليه از اعتياد در محيط هاي هدف و افزايش ميانگين ساالنه
تعداد افراد تحت پوشش برنامههاي متنوع پيشگيري اوليه از اعتياد در تمامي محيطهاي اجتماعي هدف شامل محيط هاي
آموزشي ،خانواده ،كار و محالت با هدف حفظ سرمايههاي اجتماعي.
yyاجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در راستاي سالمسازي محيطهاي كاري و صيانت از نيروي كار در مقابل تهديد
اعتياد ،موادمخدر و روانگردانها
yyافزايش رضايتمندي عمومي با تسهيل دسترسي خانوادهها به مشاوران امين و متخصص در كوتاه ترين زمان ممكن و هدايت
افراد درگير و خانوادههاي در معرض خطر اعتياد به مراكز تخصصي مشاوره ،درمان و كاهش آسيب.
محور سوم.حوزه درمان و كاهش آسيب اعتياد

yyتوسعه مراكز درماني با هدف افزايش دسترسي معتادان به امكانات و خدمات درماني
yyجلوگيري از افزايش بي رويه مرگ و ميرهاي ناشي از سوء مصرف موادمخدر و روانگردانها و شيوع بيماريهاي مهلك و
عفوني مانند ايدز و هپاتيت در نتيجه تنوع خدمات كاهش آسيب و گسترش اين مراكز
yyكاهش جرائم و افزايش امنيت عمومي در نتيجه ساماندهي معتادان متجاهر و توسعه رويكرد كاهش آسيب
محور چهارم.حوزه صيانت و حمايت اجتماعي از بهبوديافتگان و خانواده آنان

yyتوسعه آموزش هاي فني و حرفه اي ،حمايت از طرحهاي كارآفريني ،ايجاد اشتغال و ارائه تسهيالت الزم به منظور خود
اشتغالي و تأمين معيشت به منظور تسهيل فرآيند بازگشت مجدد بهبوديافتگان به خانواده و جامعه
yyتوسعه مشاركت و گسترش فعاليت سازمانهاي مردم نهاد و بخش غير دولتي در عرصههاي مختلف كاهش تقاضاي
موادمخدر به ويژه در حوزه درمان و كاهش آسيب به عنوان تبلور مردمي شدن امر مبارزه با موادمخدر
yyبرگزاري نخستين همايش ملي صيانت و گفتمانسازي اجتماعيشدن مبارزه با موادمخدر و تعيين نقشي جديد و مهم براي
هنرمندان و ورزشكاران ملي تحت عنوان سفيران اجتماعي مبارزه با موادمخدر
محور پنجم.حوزه مديريتي ،فرابخشي و ستادي

yyتصميم سازي ،سياستگذاري و رفع موانع اجرايي مبارزه با موادمخدر در قالب اتخاذ مهمترين تدابير و تصويب موضوعات
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اثربخش در جلسات ستاد و اطالعرساني شفاف و جامع پيرامون آسيب اجتماعي اعتياد و موادمخدر
yyشفافسازي منابع درآمدي و هزينهاي ستاد و نظارت دقيق و مستمر بر هزينهكرد اعتبارات
yyتعامل مبتني بر عزت ،حكمت و مصلحت با جامعه جهاني و برگزاري”كنفرانس بينالمللي تهران براي همكاري عليه قاچاق
موادمخدر و جرايم سازمان يافته مرتبط» با حضور معاون دبيركل و مدير اجرايي دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل
( ) UNODCو با شركت هيئتهاي نمايندگي  33كشور و  7سازمان منطقهاي و بينالمللي
 yyتالش براي علمي كردن امر مبارزه با موادمخدرو روانگردانها و توليد دانش الزم
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بخش چهارم  :اولویتها و راهبردهای اجرایی وزارت کشور
فصل اول .اولویتها و برنامههای اجرایی در حوزه امور سیاسی
محور( .)1مشارکت سیاسی ،احزاب و تشکل ها ؛ شامل :

yyتدوین و پیگیری انجام فرایند قانونی الیحه اصالح قانون احزاب
yyاجرایی شدن تخصیص یارانه ویژه احزاب در بودجه های سنواتی کشور
yyتدوین الیحه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها  مطابق اصل  27قانون اساس ج.ا.ا
yyنهادینه کردن نقش احزاب در انتخابات
yyواقعی سازی هرچه بیشتر حضور احزاب در فضای سیاسی از طریق نظارت نرم و هوشمند قانونی بر فعالیتهای حزبی
yyتدوین و پیگیری جهت انجام فرایند قانونی تصويب ماده واحده قانون تشكلهاي صنفي وتخصصي به منظور ارتقاء نقش و
شفافیت تشکل های صنفی و تخصصی
yyنظارت  ،پايش و بازرسي مستمر از عملكرد مديران سياسي استانها
yyتقویت و ارتقاء فرهنگ سیاسی در جامعه
محور( .)2حقوق شهروندی و آزادی های سیاسی

yyپیگیری از نهادها و دستگاه ها جهت اجرای مرحلهای منشور حقوق شهروندی و تعیین سازوكارهاي نظارت و ارزيابي منظم آن
yyنهاييسازي تعریف و تحقق بسترهاي رسيدگي عادالنه و منصفانه به جرم سياسي
yyصیانت از تجمعات و گردهماییهای قانونی
yyنهادينه كردن هر چه بیشتر مشاركت مردم از طريق افزايش آگاهي هاي عمومي و توسعه كمي و كيفي مشاركت اجتماعي
شهروندان درفعالیتهای سياسي
 yyافزايش تعامل موثر ميان دولت و اقوام و مذاهب ،و پاسداري از برابري حقوق شهروندان بر اساس اصول مندرج در فصل
سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
yyانجام افكار سنجي ها ی دوره اي در رابطه با  میزان تحقق آزادي هاي سياسي و اجتماعي
yyتداوم بازبيني و شفاف سازي قوانين مربوط به حقوق و آزادي هاي عمومي و قاعده مند كردن رفتارهاي سياسي
yyصيانت از حريم خصوصي در راستاي اجراي فرمان  8ماده اي حضرت امام(رحمه اهلل علیه)
yyتداوم تالش برای توسعه رقابت سياسي سالم ،واقعي و اخالقي در چارچوب قانون اساسي و ساير قوانين كشور و تمهيد زمينهها
و لوازم آن
محور( .)3انتخابات

yyبرنامهريزي و انجام تمهيدات الزم براي برگزاري انتخابات كامال مكانيزه در سراسر کشور
yyپيگيري به منظور تصويب و اجراي اليحه جامع انتخابات كشور
yyضابطهمند کردن بیشتر بررسی صالحیت  نامزدها در انتخابات
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محور( .)4تقسیمات کشوری

yyشناسايي نقاط جمعيتي با هدف تقويت ساختار روستايي و حفظ منابع حياتي و طبيعي در ايران  
yyدرجه بندي عناصر واحد هاي تقسيمات كشوري با هدف بررسي شاخص هاي كيفي و كمي و تمايز بخش تقسيماتي
yyتوجه به حساسيت ها و كاهش تنش هاي اجتماعي و سياسي در حوزه تقسيمات كشوري
yyصيانت از دستاوردها تمدني  ،ملي و منطقهاي در حوزه نام گذاري نظام تقسيمات كشوري
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فصل دوم .اولویتها و برنامههای اجرایی در حوزه اجتماعی و فرهنگی

yyايجاد انسجام و هماهنگي در مديريت امور اجتماعي از طريق سياستگذاري ،برنامهريزي و هم افزايي و تقويت همكاري ها
درشوراي اجتماعي كشور

yyرصد و پايش مستمر وضعيت اجتماعي كشور و ايفاي نقش تبييني و تحليلي براي تصميم سازي و تصميم گيري در عرصه
هاي اجتماعي
yyكنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي با اولويت اقدامات پيش گيرانه نسبت به مقابله و درمان بويژه در خصوص اولويت هاي
پنج گانه اعتياد ،طالق ،ناهنجاري هاي اخالقي ،حاشيه نشيني و نقاط محروم.
yyپبگیری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها جهت كاهش محروميت هاي اجتماعي در نقاط كم برخوردار و منتخب استانها با
انجام مداخالت الزم و ارائه خدمات اجتماعي  ،سازماندهي اقدامات محلي و فعال سازي ظرفيتهاي اجتماعي خيرين
yyاولويت گذاري اجتماعي براي فعاليت هاي شوراهاي اسالمي شهر و روستا و تقويت اختيارات و مسئوليت هاي اجتماعي
شوراها با هدف اجتماعي كردن هر چه بيشتر مديريت امور اجتماعي و كاهش آسيبهاي اجتماعي
yyتوسعه كمي و كيفي مشاركت اجتماعي در قالب تشكلهاي مردمي و افزايش توانمندي هاي سخت افزاري و نرم افزاري اين
تشكل ها و ارتقاء اثرگذاري و فعاليت آنان به ويژه در حوزه آسيبهاي اجتماعي
yyساماندهي تهيه پيوست اجتماعي براي طرح هاي كالن توسعه اي  ،ملي و بومي براي مديريت آثار و نتايج اجتماعي اجراي
اين طرح ها
yyهماهنگي براي تقويت مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي با اولويت كنترل وكاهش آسيبهاي اجتماعي ،و ارتقاء سالمت
اجتماعي و توسعه ورزش همگاني
yyتقويت سرمايه اجتماعي وصيانت از حقوق شهروندي با تاكيد بر گسترش اعتماد عمومي و  افزايش رضايت از نحوه ارايه
خدمات در دستگاههاي اجرايي از طریق مدیریت استانها
yyتقويت فرهنگ و اخالق اجتماعي مبتني بر ارزش هاي ديني و ملي
yyتالش براي تقويت انسجام و وحدت ملي با عنايت ويژه به هويت ملي و ديني و احترام و كرامت اقوام ايراني
yyگسترش فضاي نشاط و شادابي و اميد در فضاهاي شهري-روستایی و توسعه فعاليت هاي تفريحي و فراغتي با مشاركت
همه دستگاههاي اجرايي
yyبرنامهریزی جهت صیانت هرچه بیشتر از کیان خانواده و تقویت سبک زندگی ایرانی -اسالمی
yyحمایت همه جانبه از نهادهای مردمی (سمن ها) و نقش آفرینی آنها در حل مسائل اجتماعی  
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فصل سوم .اولویتها و برنامههای اجرایی در حوزه امنيتي و انتظامی

yyسامان بخشي قوانين و مقررات حوزه امنيت داخلي (تهيه و ارائه پیشنهاد جهت تصويب قانون)
yyبهرهگيري بهينه از فناوريهاي نوين در افزايش امنيت كشور
yyهمافزايي جهت  بهرهگيري از سامانهها و بانكهاي اطالعاتي سازمانها ،ادارات و بخش خصوصي در راستاي افزايش ضريب
امنيت كشور
yyتوسعه مشاركت مردم و سازمانها در ارتقاء امنیت
yyتهيه ،تدوين و تصويب طرح امنيت پايدار استانهاي كشوربا اولويت استانهاي مرزي
yyتوسعه هدفمند همكاريهاي امنيتي (دوجانبه ،منطقهاي و بينالمللي) با اولويت كشورهاي همسايه
yyتداوم تقويت و افزايش كنترل مرزها
yyتهيه ،تدوين آمايش نيروي انتظامي در كشور(كالنتري ،پاسگاه ،ايستگاههاي ايست بازرسي و غيره)
yyتداوم ساماندهي و ايجاد زيرساختهاي مناسب براي برگزاري مراسم اربعين
yyاستمرار برنامههاي اجرايي براي كاهش آسيبپذيري كشور در برابر اقدامات تروريستي
yyاستمرار نظامندسازي امور اتباع و مهاجرين خارجي
yyارتقاء دانش و بينش مديران امنيتي
yyاستفاده از پژوهشهاي علمي در ارتقاء امنيت ملي
yyارتقاي نظم و ايمني حمل و نقل و عبور و مرور با هدف كاهش تصادفات و بروز رساني سامانه هاي كنترلي و مراقبتي هوشمند
yyتهيه و تدوين آييننامه پيوستهاي انتظامي شهركها ،مجتمع هاي اداري ،تجاري ،مسكوني و صنعتي و هچنين مراكز عمومي
به منظور ارتقاء امنيت و ايمني اين اماكن در پيشگيري از جرم
yyتهيه و تدوين آيين نامه حفاظت از اماكن حياتي ،حساس و مهم با همكاري دستگاه ها و وزارتخانه هاي مربوط
yyبرنامهريزي و زمينهسازي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش ده درصدي ساالنه در مصاديق مهم با همكاري و
هماهنگي دستگاههاي ذيربط
yyبرنامهريزي براي پيشگيري و مقابله با قاچاق كاال و ارز از مبادي تا حمل عرضه آن در بازار به نحوي كه ساالنه حداقل ده
درصد ورود قاچاق كاهش يابد
yyبرنامهريزي براي مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردانها و مصرف آنها با هدف كاهش  25درصد اعتياد توسط
دستگاههاي مربوطه در طول اجراي قانون برنامه
yyمتناسبسازي ساختار و ساز و كار مديريت امور امنيتي كشور در حوزه وزارت كشور ،استانداريها و فرمانداريها
yyبرنامهریزی جهت استفاده حداکثری از ظرفیت  پدافند غیرعامل برای ارتقای امنیت کشور
yyتقویت تامین امنیت مراسمات قانونی  و دارای مجوز (سیاسی  ،فرهنگی  ،اجتماعی و).....
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yyنظارت و پيگيري در اعمال كنترلهاي الزم جهت جلوگيري از ورود و ترانزيت غير قانوني  انسان از طريق مرزها ،با هدف
حفظ کرامت انسانی
yyپيگيري جهت الزام افغانستان به همكاري در فراهم سازي زمينه هاي بازگشت داوطلبانه افغان ها به كشورشان
yyجلب همكاري و مشاركت جامعه بينالمللي براي  فراهم نمودن زمينه بازگشت افغان ها به كشورشان
yyپيگيري قانونمند كردن حضور افغان ها در كشور در راستاي نفع متقابل هر دو كشور و در جهت تامين حقوق قانوني مهاجران
افغان در زمينه هاي مختلف اجتماعی.
yyنظام مند سازی اموراتباع و مهاجرین خارجی و رسيدگي به مسايل مختلف  آوارگان
yyپیگیری جهت تامین هزینه های مالی فزاینده  مربوط به  مهاجران افغانی از طریق مجامع متولی بین المللی.
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فصل چهارم .اولویتها و برنامههای اجرایی در حوزه شوراها ،مدیریت شهری و روستایی

yyبهبود عملكرد مديريت شهري با اصالح قوانين و مقررات نظير قانون شهرداريها ،بر اساس الگوی شهروند مداری
yyاصالح نظام مالي-درآمدي شهرداريها از طريق تامین منابع درآمدي پایدار وكاهش وابستگي شهرداريها به درآمدهاي
ناشي از ساخت و ساز
yyساماندهي ساختارهاي سازماني شهرداريها و دهياريها  ،اصالح فرآيندها و استانداردسازي رويههاي اداري با هدف بهبود
كارايي
yyتمرکز بخشی بر حفظ هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری.
yyتوسعه ايمني و افزايش تابآوري شهرها در مقابل حوادث و كاهش خطرپذيري در شهرها و روستاها
yyبهبود مديريت پسماندهاي شهري با اولويت استانهاي ساحلي و كالنشهرها با استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي
yyكاهش آلودگي هوا از طريق توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي بار و مسافر ،افزايش ظرفيت سفرهاي ريلي درون شهري و
بهبود عملكرد معاينه فني خودروها
yyتوجه به حوزه هاي اجتماعي در شهرها و جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی و ساماندهي بافت هاي نا كارآمد شهري
yyتوجه به شهرهاي كوچك و مياني باهدف حفظ جمعيت از طريق تقويت زير ساختهاي شهري
yyفراهم نمودن امكانات،الزامات و بسترهاي قانونی الزم براي استفاده حداكثري از ظرفيتهاي شوراهاي اسالمي در جهت
توسعه اقتصادي،فرهنگي  ،زيست محيطي و اجتماعي شهرها و روستاهاي كشور
yyشفافسازي و انتشار آزاد اطالعات و رعايت حقوق شهروندي از طريق فراهم نمودن امكان انتشار عملكرد شهرداريهاي و
شوراي اسالمي شهرها و روستاها
yyپشتيباني و حمايت حقوقي از شهرداريها و دهياريها از طريق  يكسانسازي رويههاي قانوني و ارائه خدمات و پشتيباني در
امور حقوقي  
yyساماندهي و انتظامبخشي به الگوي مديريت روستايي ودهياريها با هدف بهبود عملكرد
yyاستفاده از ظرفیت پدافند غیرعامل در مدیریت شهر ی و روستایی
yyبرنامهریزی منظم و مورد نیاز برای آموزش شوراها (بویژه روستایی )جهت تقویت مدیریت کارآمد شهری و روستایی
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فصل پنجم .اولویتها و برنامههای اجرایی در حوزه توسعه مديريت و منابع انساني
yyاستمرار و تداوم بخشی به تعالی سازمانی

yyتقويت دانشگرايي و شايستهساالري براساس عدالت محوري
yyگسترش نظام رفاه و سالمت متناسب با شرایط جدید
yyچابک سازي ،منطقی سازي وتمرکززدایی ساختار و تشكيالت سازماني
yyتوانمندسازي و كارآمدي نيروي انساني متناسب با شرایط جدید
yyارتقای انسجام درونی در وزارت کشور  ،افزایش شأن و منزلت کارکنان و توجه به وجوه معیشتی و معنوی آنها
yyتبدیل قانون گرایی به ارزش اجتماعی و منش عمومی
yyتوجه مضاعف به زیربنای علمى پژوهشی تصمیمات و فعالیتها در وزارت کشور و استفاده از دانش جدید در بهینهسازی نظام
اداری و اجرایی آن
yyپیگیری تحقق احكام برنامههاي توسعه
yyبهبود نظام بودجه ريزي
yyبهبود وضعيت نظارت در امور برنامه اي و بودجه اي
yyارتقاء  نظام برنامهريزي نيروي انساني در وزارت كشور
yyارتقاء  نظام انتخاب و انتصاب مديران و سرپرستان
yyبهبود نظام جبران خدمت و نگهداشت موثر نيروي انساني
yyتقویت پشتيباني اثر بخش متناسب با برنامههای جدید
yyتوسعه خدمات با هدف افزایش رضایت مندی نیروی انسانی
yyنظارت مستمر بر سالمت اداری و ارتقای آن
yyارتقاء نقش بانوان و جوانان در نظام مدیریتی کشور
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فصل ششم .اولویتها و برنامههای اجرایی در حوزه هماهنگی امور اقتصادی و توسعه پایدار

yyهمکاری جهت كاهش عدم توازن هاي منطقهاي با اجراي سياستهاي به تصويب رسيده در احكام دائمي توسعه كشور
وایجاد زمینه های رشد و توسعۀ همه جانبه ،موزون و متوازن در مناطق و بخشهای مختلف کشور
yyهمكاري با مراجع ذيربط در راستاي برنامهریزی و تالش در جهت بهبود فضای کسب و کار در استانها
yyتالش و همکاری جهت ایجاد فضای مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی
yyحمایت از شکلگیرى بازارهاى رقابتى در درون و بین استانها (بویژه در استانهای مرزی)
 yyهماهنگسازی نظاممند نهادهای اقتصادی استانی جهت توسعه سرمایهگذارىهای داخلی و خارجی در مناطق و استانهای
مختلف
yyهمكاري براي ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ایجاد صنایع تولیدی و تبدیلی صادراتمحور استانها.
yyپیگیری تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از طریق مدیریت استانی.
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فصل هفتم .اولویتها و برنامههای اجرایی در حوزه مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه
yyپیگیری جهت تعیین تکلیف قانون تشکیل سازمان

 yyپیگیری جهت تعیین تکلیف قانون بیمه همگانی حوادث
yyایجاد مراکز پایش مخاطرات طبیعی کشور و سیستم های هشدار سریع
yyتقویت سیستم های لرزه نگاری و شتابنگاری کشور (پیش نشانگرها )
yyافزایش ضریب نفوذ بیمه در اماکن مسکونی شهری و روستایی در برابر مخاطرات طبیعی
yyافزایش سطح آگاهی مردم و مسئولین از طریق برگزاری دوره های آموزشی و استفاده مناسب از ظرفیت صداو سیما و رسانه
های جمعی و برگزاری جشنواره فیلم و عکس
yyبرنامهریزی جهت مقاوم سازی تاسیسات زیر بنایی کشور در مواجهه با مخاطرات طبیعی از طریق پیگیری  اختصاص اعتبارات
الزم به منظور کاهش خطر پذیری و افزایش تاب آوری جامعه
yyتوانمند سازی سازمان های مردم نهاد در اجرای برنامههای مدیریت مخاطرات طبیعی
yyارتقای ظرفیت مدیریت بحران از طریق احداث  1000پایگاه چند منظوره مدیریت مخاطرات و سایت اسکان اضطراری
yyبرنامه مطالعاتی و اجرایی در خصوص استحصال آب از منابع آبهای ژرف با همکاری وزارت نیرو
yyبرنامهریزی و انجام برنامههای تحقیقاتی و عملیاتی جهت پیشگیری از پدیده فرونشست تهران و سایر نقاط کشور
yyاجرای برنامههای کاهش آسیب پذیری در زمینه ریزگرد ها
yyمطالعه و احداث و مرکز ملی فرماندهی عملیات مدیریت بحران کشور و تکمیل و ایجاد مراکز فرماندهی استانهای سراسر
کشور و مناطق مورد نیاز
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فصل هشتم .اولویتها و برنامههای اجرایی در حوزه امور مجلس  ،حقوقی و هماهنگی استانها

yyشفاف نمودن حدود وظايف و اختيارات و تعامالت استاني و ملي در تصميم گيري و اجراي برنامه ها و پاسخگويي به مجلس
و تعامالت كشوري و لزوم اصالح آن
yyهماهنگي و هدايت استانداران براي تحقق سياستهاي عمومي و برنامههاي دولت
yyتقويت مناسبات وزارت كشور با  نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي و افزايش تشريك مساعي در جهت حل واقعي و
روشمند مسائل و مشكالت استاني و محلي
yyتقویت فرهنگ مبتنی بر هماهنگی و تعامل سازنده میان استانداران  ،فرمانداران  و بخشداران با نمایندگان محترم مجلس
شورای اسالمی جهت شتاب بخشیدن به توسعه استانها.
yyايجاد  هيات هاي انديشه ورز استاني و شهرستاني با حضور نمايندگان محترم
yyپيگيري الزم جهت تهيه آيين نامه هاي اجرايي قوانين در موعد زماني  مربوط.
yyتهيه لوايح الزم جهت رفع خالءهاي قانوني و مشكالت موجود وزارت كشور به منظور اجراي مطلوب اهداف و برنامههاي خود
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فصل نهم .اولویتها و برنامههای اجرایی در حوزه ثبت احوال

yyتوليد  ،تحليل و انتشار آمار و اطالعات جمعيتي بصورت مکان محور و تخصصي و همچنين مشارکت فعال و موثر در اجراي
بهينه سياستهاي جمعيتي ابالغي

yyاستفاده حداکثري از توانمنديهاي بخش غير دولتي با تاکيد بر برون سپاري کليه خدمات قابل واگذاري
yyارتقاء ظرفيت ها و توانمنديهاي سخت /نرم افزاري پايگاه اطالعات جمعيت کشور بصورت مستمر
yyاحداث  ،تجهيز و بهره برداري از سايت پشتيبان آمار و اطالعات جمعيت کشور با رعايت اصول پدافند غير عامل
yyتکميل و بهره برداري از پروژه عمراني  35واحد اجرايي در سراسر کشور
yyپوشش حداکثري واجدين شرايط دريافت شناسنامه مکانيزه (حدود  30/000/000جلد ) و صدورکارت هوشمند ملي
(حدود45/000/000کارت )
yyتقویت اثر بخشي و کارآيي در فرايندها و روش هاي ارائه خدمات
yyبهبود اطالع رساني الکترونيکي شيوه ارائه خدمات  ،استقرار مطلوب سامانه مديريت روابط مشتريان ( )CRMو سنجش
ميزان رضايت مندي مردم از ارائه خدمات
yyتوسعه و استاندارد سازي تجهيزات و فضاي اداري
yyارائه کليه خدمات هويتي بصورت الکترونيکي و بر روي پورتال سازمان که موجب کاهش قابل توجه ترددهاي درون شهري
و ...خواهد شد
yyتکميل سامانه سببي و نسبي و پايگاه نشاني
yyبهره برداري حداکثري از تکنولوژي های نوين
yyباز مهندسي ساختار سازماني با رويکرد معماري سرويس گرا
yyاستقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملکرد در کليه واحدهاي اجرايي ثبت احوال که داراي عامليت ذيحسابي مي باشند (700
واحد مجري)
yyجذب و بکارگيري نيروي متخصص در مشاغل اختصاصي ( 850نفر)
yyبهره برداري حداکثري از ظرفيتهاي موجود در کارت هوشمند ملي
yyثبت وقايع حياتي چهارگانه به صورت الکترونیکی در بازه زمانی مقرر
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فصل دهم .اولويت ها و راهبردهاي اجرايي در حوزه آموزش و پژوهش

yyبازنگري محتوايي در دوره هاي آموزشي به منظور «ارتقای كيفي» « ،به روز نمودن » و «افزايش مهارت هاي اجرايي»
مخاطبان در حوزه مديريت سياست داخلي .
yyتصويب و کمک به اجرايي نمودن «رشته مديريت سياست داخلي» با گرايش هاي مورد نياز وزارت كشور در همكاري با
وزارت علوم   ،تحقيقات و فنآوري؛ به منظور استفاده از ظرفيت جامعه علمي كشور و همچنين تقويت هر چه بيشتر ارتباط
دانشگاه و وزارت كشور .
yyاجرايي نمودن نظام جامع آموزش كاركنان با هدف تبيين نقشه راه ارتقاي علمي و مهارت افزايي مديران و كاركنان
yyتهيه و توليد محتواي آموزشي دوره هاي تخصصي وزارت كشور با هدف تسهيل فرآيند آموزش  ،توسعه گستره بهره برداران
و استفاده از ظرفيت الگوي آموزش الكترونيك .
yyتامين پشتيبان هاي «مادي» « ،سازماني» و «زير ساختي» حوزه هاي آموزش و پژوهش با هدف توسعه ميزان استفاده از
فن آوري هاي نوين براي بهبود كيفي و كمي آموزش و پژوهش در مديريت سياست داخلي .
yyاولويت بخشي به پژوهش ها و آموزش هاي كاربردي با هدف تقويت پشتيبان علمي تصميم گيري هاي حوزه مديريت
سياست داخلي .
yyتقويت الگوي تعاملي وزارت كشور با دانشگاه ها  ،پژوهشگاهها و مؤسسات دانش بنيان با هدف مشاركت حداكثری و موثر
جامعه نخبگاني در تصميم سازي هاي مديريت سياست داخلي .
yyتقويت جايگاه راهبردي و ساختاري پژوهش و آموزش از طريق رفع موانع شناسايي شده در برابر استفاده از منابع موجود ،
تسهيل فرآيند هاي علمي  ،افزايش كمي و كيفي منابع مادي و نيروي انساني .
yyاجرايي دوره هاي كارورزي در حوزه هاي تخصصي و مورد نياز وزارت كشور با همكاري دانشگاه هاي مرجع (با تاكيد بر
دانشجويان رشته هاي مرتبط در مقاطع تحصيالت تكميلي) .
yyكمك موثر به توليد دانش مورد نياز در حوزه مديريت سياست داخلي با همكاري دانشگاه ها  ،پژوهشگاه ها و مؤسسات دانش
بنيان ؛ به منظور انتقال دانش جديد و بومی در اين حوزه.
yyاقدام به تدوين تجارب مديران ارشد در حوزه مديريت سياست داخلي  ،با هدف شكل گيري دانش كاربردي و بومي در اين
زمينه و كمك به مديران جديد براي استفاده از تجارب ديگران .
yyاجراي طرح تعريف استانداردهاي آموزشي-مهارتي مورد نياز جهت انتصاب در سطوح مختلف مديريتي .
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فصل یازدهم.اولویتها و راهبردهای اجرایی در حوزه دولت الكترونيك ،فناوري اطالعات ،آمار و دادههای
مکانی

yyبرنامهريزي و اجراي اهداف دولت الكترونيك مبتني بر ماموريتهاي كليدي وزارت كشور
yyتوسعه ارائه خدمات الكترونيك از طريق پورتال
yyبهبود فرآيندها و توسعه سامانههاي جامع و سيستم هاي اطالعات مديريتي
yyتدوين سياستهاي فناوري اطالعات و ارتباطات و نظارت بر حسن اجراي آنها
yyتوسعه كاربري كارت هوشمند ملي در کشور
yyتوسعه كاربري پايگاه جمعيتي ثبت احوال
yyبهينه سازي فرآيند توليد ،پردازش و توزيع آمار
yyتقویت سیستم های ارزیابی و پایش نظام آماری وزارت کشور
yyکمک به اشاعه و نهادینهسازی فرهنگ آماری وزارت کشور
yyشناسایی و ایفای نقش نظام آماری وزارت کشور  نسبت به نظام آماری ملي و بينالمللي
yyتامين اهداف مكان محور دولت الكترونيك
yyبهبود و ارتقاء تصميم گيري بر مبناي داده هاي مكاني
yyکمک فنی به اجرا و بهبود فرایندهای انتخابات الکترونیک
yyتوسعه  فرایند اخذ رای الكترونيكی در تمامی شعب اخذ رای
yyتوسعه زيرساخت هاي اختصاصي انتخابات الكترونيك
yyکمک به فرهنگ سازي ،آموزش و اعتمادسازي در انتخابات الكترونيك
yyتوسعه زيرساخت هاي نرم افزاري  و سخت افزاري و شبكه
yyبهبود و ارتقاي امنیت اطالعات و ارتباطات

48

رویکردها و برنامه

فصل دوازدهم.اولویتها و برنامههای اجرایی در حوزه امور هماهنگي روحانيت ،ائمه جمعه و جماعات

yyصیانت از دستاوردهای پیشین و تالش برای استمرار آنها در حوزه ارتباط با مراجع عظام تقلید و علمای اعالم ،نمایندگان
محترم ولی فقیه در استانها ،ائمه جمعه و جماعات و حوزه های علمیه سراسر کشور
yyارائه گزارش های منظم و مستمر از فعالیت های مختلف وزارت کشور به مراجع عظام تقلید و علمای اعالم ،نمایندگان محترم
ولی فقیه در استانها ،ائمه جمعه و جماعات و حوزه های علمیه
yyتثبیت جایگاه مشاورین امور روحانیت استانداریها
yyعملیاتی سازی شرح وظایف مصوب برای مشاورین روحانیت در استانها و پیگیری مستمر اقدامات
yyظرفیت سازی جدید جهت استفاده از توان حوزه های علمیه و نهادهای علمی و پژوهشی وابسته ،در حوزه مدیریت سیاست
داخلی
  yyطراحی و فعال سازی سازوکار مناسب جهت ارایه مستمر و نظام مند مشاوره ای  توسط نخبگان حوزوی
yyبرنامهریزی جهت استفاده از ظرفیت های نهادهای دینی و حوزوی در مدیریت بومی مسائل نوپدید سیاسی و اجتماعی
yyاستفاده از ظرفیت علمای ادیان  و بزرگان فرق و مذاهب دینی (مورتایید قانون) در تقویت وحدت سیاسی -اجتماعی و امینت
ملی کشور.
yyاستفاده هر چه بیشتر از ظرفیت علمی و راهبردی علما و مجامع  دینی در تحقق اهداف و سیاست های مصوب در حوزه
جمعیت .
yyتقویت تعامل سازنده استانداران  ،فرمانداران  ،بخشداران با ائمه جمعه به منظور حفظ  و تقویت وحدت ،انسجام و فضای آرام
جامعه برای سرعت بخشی به توسعه.
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yyهماهنگي امور زنان و خانواده در سطح ملي ،منطقهاي و استاني (در چارچوب وظايف ذاتي وزارت كشور)
yyهماهنگ سازي اقدامات حوزه هاي مختلف وزارت كشور در راستاي تحقق سياستهاي كلي خانواده و پيگيري اجراي آن از
طريق دفاتر استاني
yyاجراي برنامههاي رشد ك ّمي و كيفي جمعيت درحوزه زنان و خانواده (ابالغي به وزارت كشور)  ،هماهنگي و پيگيري تحقق  
سياست ها و برنامههاي عملياتي مربوط به اين مأموريت از سوي دفاتر استاني (تعامل بخش دولتي و غيردولتي در سطح

استاني)
yyراهبري ،هماهنگي و نظارت بر اجراي سند ملي حقوق كودك از طريق دفاتر استاني به عنوان ساختار متناظر مرجع ملي
كنوانسيون حقوق كودك وزارت دادگستري
yyهماهنگي و پيگيري اجراي مصوبات دهگانه ابالغي وزارت كشور (اختصاصي حوزه زنان) به ستاداقتصاد مقاومتي استانها و
نظارت بر اجراي برنامههاي استاني
yyاستمرار طرح توان افزايي مديران و كارشناسان حوزه زنان و خانواده و برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي به منظور ارتقاء
سطح دانش و مهارت نيروي انساني ستاد و صف
yyحمايت و تقويت زمينه هاي حضور و استفاده حداكثري از فعاليت زنان در پست هاي مديريتي ستاد و صف وزارت كشور و
پيگيري موضوع در ساير دستگاههاي استاني از طريق استانداري ها
yyپيگيري فرايند اجراي سند امنيت زنان و كودكان در روابط اجتماعي در حوزه وظايف وزارت كشور
yyمقابله با آسيبهاي اجتماعي و توسعه سالمت ،بهداشت رواني (مرتبط با حوزه زنان و خانواده)
yyتقويت ساختار و تشكيالت حوزه زنان و خانواده ستاد و صف و توسعه سازوكارهاي نظارتي و هماهنگي در راستاي انجام بهينه
مأموريت ها و وظايف محوله

