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  مباني تحلیلي تدوین برنامه
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 ولو اّن اهل القری آمنوا و اّتقوا لفتحنا علیهم ربکات من الّسماء و األرض

 ارعاف     69 
 مقدمه

 باور به. است محور مردم و اجتماعی  اقتصاد به متوازن نگاه دوازدهم، دولت  اقتصادی  رویکرد

 . شود می حاصل آن، بهینه توزیع و بیشتر ثروت تولید طریق از اجتماعی عدالت دولت،

 به وابسته اقتصاد و  نفتی درآمدهای تزریق پایه بر اقتصادی رشد دیگر که داشت نظر در باید

 ارتقای راه از مستمر، رشد بلکه. نیست منطقی و عقالنی مهمتر آن از و تداوم قابل دولت

 در حرکت و کار و کسب فضای بهبود شفافیت، ایجاد فساد، با اصولی و جدی مبارزه  وری بهره

 .شود می حاصل بنیان دانش اقتصاد جهت

 ممکن پایدار، اقتصادیِ رشد وری بهره بهبود جهت در تالش به توجه بدون دیگر، سوی از 

 خواسته رفاه سطح افزایش و پایدار اشتغال اقتصادی، رشد که نیست یادآوری به نیاز. بود نخواهد

 باید دولت آنها عزتمند زندگی تامین برای جهت همین به. است سرزمین این شهروندان عموم

 . سازد استوار عمومی رضایت ایجاد جهت در تالش برمحور را خود عزم

 و همزمان وصول ساز زمینه اقتصاد، صحنه در دوازدهم دولت کارویژه رویکردی چنین با 

 :است ملّی هدف سه به هماهنگ

 عمومی ثروت افزایش   •

  تولید افزایش. •

 .مردم عموم برای اشتغال ایجاد  •

 اقتصاد رونق و توسعه اصلی موانع از اریزگ سرمایه برای منابع محدودیت بود آگاه باید امروز اما

. است کار و کسب فضای بهبود و اریزگ سرمایه امنیت بهبود محتاج سرمایه، جذب. است کشور

 های سیاست به اتکا  همچنین و منابع کمبود دلیل به دولت گزاری سرمایه به توسل دیگر

 . است الزم نه و ممکن نه سازی خصوصی

 به جدی تمایل مردم و سرمایه صاحبان تا برد باال را مردمی اریزگ سرمایه جاذبه باید  بنابراین 

 .کنند پیدا ملی را تولید سیرهای منتهی بهم به هایشان دارایی انتقال

 محیط بهبود با اگر. باشد( خارجی و داخلی) ایرانیان منابع به باید اصالتا سرمایه تامین نگاه  

 جذب کرد، امنیت احساس شفاف و سالم  رقابتی محیطی در ایرانی، سرمایه وکار، کسب
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 .شود می مکنم نیز المللی بین سرمایه

 پیگیری. است آینده به امید و  کار و کسب فضای به اعتماد  افزایش گرو در جاذبه، این ارتقاء 

 چون هایی عرصه در الزم ساختاری و نهادی اصالحات. است اقتصاد وزیر اولویت در امر این

 امکان خصوصی بخش و  مجلس دولت، نزدیک همکاری در بانکی-پولی نظام گمرك، مالیات،

 ، "وکار کسب محیط مستمر بهبود قانون" چون قوانینی تصویب با مجلس. است پذیر

 . است داده نشان را  زمینه این در خود عزم و  دوراندیشی

 پیش ، ها بانک  منابع تجهیز توان افزایش کنار در  پولی انضباط ارتقاء و بانکی سیستم تقویت

 به  مردم اعتماد اعتالء  اساس اینبر. است محور  صادرات توسعه و تولید تقویت ضروری نیاز

 .است ملّی اقتصاد های فوریت از  آن،  المللی بین اعتبار بردن باال  و کشور بانکی سیستم

 عزتمندانه  گیری بهره" - "مردمی و شفاف اقتصاد تحقق" ی عرصه  پنج در  پیشنهادی  وزیر

  "اقتصادی گزاری سیاست کردن علمی " ، "خصوصی بخش توانمندسازی" - "جهانی اقتصاد از

 یک هر در توفیق.  است قایل خاص وظیفه خود برای  "مقاومتی اقتصاد های سیاست اجرای" و

 . است "فساد  با مند نظام  مقابله و شفافیت ارتقاء"مستلزم  ، پنجگانه های عرصه این از

 سیاستهای جانمایه  توزیع، در عدالت و تولید رشد در کشور، پیشرفت هدف با  اقتصادی  رویکرد

 و پروری فرهنگ رقابتی، و عالمانه  شیوه به بانکی سود سازی منطقی.  است مقاومتی اقتصاد

 و کارآفرینی در برابر های فرصت و  اجتماعی عدالت -اسراف و تضییع با مقابله برای سازی نهاد

 ایران اقتصاد اصلی های اولویت از باید ، ملی ثروت از ملّت آحاد مندی بهره  سرانجام و  اشتغال

 . باشد اسالمی

 عزت و گسترده تعامل "سازی زمینه.  شود استیفاء  باید جهانی اقتصاد در ایران موثر حضور حق

 های تحریم شدن شکسته  و برجام فرصت از. است دولت از معظم رهبر مطالبه ،"دنیا با مند

 برای جهانی بازارهای  از شایسته سهمی باید.  برد بهره باید  هدف این به نیل برای ای هسته

. آوریم دست به  مشارکت و سرمایه جذب و نوین های فناوری به دسترسی  ، صادرات

 منافع به نشاط با و فعال اقتصادی دیپلماسی  رویکرد با باید کشور دیپلماتیک دستاوردهای

 . شوند تبدیل بیشتری، ملموس اقتصادی

 استوار ، مردم به اقتصاد واگذاری و دخلت بجای نظارت گری تصدی از خروج بر دولت  عزم

 ملّی های سیاست. باشند  تعاونی و خصوصی بنگاههای و مردم باید کشور توسعه پیشران.  است

  عملکرد.  باشند جهانی های بازار در ایران اقتصادی بنگاههای پذیری رقابت ساز زمینه  باید

 باید  -اند المال بیت  به متعلق  که– خصوصی غیر بزرگ بنگاههای و عمومی بزرگ موسسات
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 . شوند تبدیل مردمی های بنگاه رقیب به نباید  آنها.  باشد داشته اقتصادی توجیه

 و خصوصی بخش محوریت با باید ،"ایران اقتصاد جدید ذاریگ ریل" بر مبنی  رهبری مطالبه 

 هایی فراهم کرد تا در نظر داشت که می توان با تالشی جمعی زمینهاید ب.  شود محقق  تعاونی

 اقتصادی، رقابت فضای از حمایت و اقتصادی دیوانساالری رفع با ایران کار و کسب محیط

 .شود اشتغالزایی و گزاری سرمایه محیط ترین جذاب

 های سیاست هماهنگی و پایداری" به نیل برای  گیری، تصمیم و  درتحلیل علمی رویکرد اتخاذ

 اقتصاد  نشیب و پرفراز  پیشینه و دیگران تجارب  و ها تئوری بر اشراف .است ضروری "اقتصادی

 بهره با و کنیم اجتناب گذشته، هزینه پر  خطاهای و سعی تکرار از که دارد را منفعت این ایران،

 نقش  از. آوریم دست به را جمعی نفع با اقتصادی  کشگران همراهی اقتصادی، منطق از گیری

 نباید  "الکترونیک دولت" استقرار در تسریع لزوم  و اقتصاد فضای در آوری فن انواع توسعه موثر

 . بود غافل

 های چالش تعدد. نیست ممکن  ملّی، گسترده همکاری یک بدون فوق اهداف به بهینه دسترسی

 وحدت و ملی عزم محتاج اقتصادی مشکالت درمان که است ای گونه به آنها ترکیب و اقتصادی

 .است ایران  قوای تمام همکاری  عمومی

  بر متکی رقابتی کارهای و کسب دوران  به "رانتی و محور تورم کار و کسب" عصر  از عبور  

 گرو در ،ملی اجماع این به وصول. است عیار تمام اقتصادی انقالب یک ، نوآوری و وری بهره

 روزنامه و معلمان نویسندگان، محققان، اندیشمندان،. است " اقتصادی عمومی فرهنگ "تقویت

. اند مردمی مشارکت بسیج سازان زمینه و اقتصادی  پروری فرهنگ  نهضت منادیان  نگاران

 .کرد خواهد اهتمام بدان که دارد بزرگ ای وظیفه عرصه این در نیز اقتصاد وزارت

 اقتصاد تحقق و کشور های اولویت خدمت در باید ملی اقتصاد  در دولت اقدام و سیاست برآیند

 محرومان،  ویژه به مردم رفاه و معیشت بهبود در باید ایران اقتصاد داد برون. باشد مقاومتی

. یابد تجلی اجتماعی اخالق و فرهنگ اعتالء و ملّی امنیت تضمین شغلی، های فرصت گسترش

 اقتصادی نخبگان نگاه و نظر از استفاده با همچنین و ملی وفاق و عموی وحدت با که است امید

 و اقتصادی امور وزارت. آورد فراهم را اهداف این تحقق برای مساعد های زمینه بتوان کشور

 به مسیر این در جدیت با وکار کسب صاحبان و مردم به خدمت برای تالش رویکرد با دارایی

 .  رفت خواهد پیش
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 داراییماموریت و جایگاه وزارت امور اقتصادی و 
 

 :از طریق كارآمد اقتصادي كشور آفریني در مدیریت قشوزارت عبارتست از ناین ماموریت 

  ي و مالي كشورهاي اقتصادم سياستمشاركت فعال در تنظي 

  ها؛هاي اجرایي در اجراي سياست ها و دستگاهایجاد هماهنگي بين سازمان 

  مدیریت نهادهاي زیرساختي اقتصادي منتخب؛  

  ها؛مدیریت عمليات مالي دولت و پرداخت هزینه 

  انتظام بخشي و راهبري نظام مالي و محاسباتي كشور و نظارت مالي؛ 

  لي بر صحت عمل جریان مبادالت اقتصادي؛نظارت ما  

  المللي و مشاركت در دیپلماسي اقتصادي تعامل با نهادهاي بين. 

 

 عهده دار  اي ستادي و فرادستگاهي و خانه وزارت، دارایيزارت امور اقتصادي و ومأموریت و كاركردهایي،  بر اساس چنين 
بيش از  0.مشاركت دارد( حوزه بخشي و فرابخشي 02)ها حوزهز در گستره وسيعي اوزارت این . اقتصاد كالن دولت است

باید یک برنامه مدون و  بنابراین .كنندفعاليت مي زیرمجموعههاي  بانک ها، بيمه و معاونت ،ها سازماندر هزار نفر  022
 . داشته باشدي وجود براي چنين وزارت با نگاهي ویژه به شرایط تاریخي و امروزي اقتصاد كشور منسجم
 :اي به شرح زیر است براي تهيه چنين برنامه راهنما اسناد

  جمهوري اسالمي ایران اساسي قانون 

  بيست ساله انداز چشم سند 

  توسعه ششم برنامه قانون 

 هاي توسعه كشور قانون احکام دائمي برنامه 

  44اصل و مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست  

  ایران دوباره» دوازدهم دولت برنامه» 

  این وزارت با مرتبط راهبرديهاي  و گزارش طالعاتم 

                                                           
 ...داري  سازي، خزانه هاي دولتي و خصوصي ها و بانک گذاري خارجي، بيمه بازار سرمایه، گمرک، ماليات، سرمایه: نهادهاي زیرساختي . 
، نظام تقسيم وظایف و اختيارات به ي مذكورها چرا كه در بسياري از حوزه. باشد وزارت مياین بر عهده ها  آنها بدان معنا نيست كه مسووليت كامل  ذكر این حوزه .0

  .اي است كه متولي اصلي آن، دستگاه اجرایي دیگري است گونه
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 امور اقتصادی و داراییحوزه های مرتبط با وزارت (:1)جدول شماره 

های بخشی و فرابخشی حوزه واحد مرتبط در زیر مجموعه وزارت   

    حوزه نظارت بر عمليات مالي دولت داری کل کشور خزانه

  0 هاي دولت دارایيحوزه مدیریت اموال و  لتیاداره کل اموال دو-داری کل کشور خزانه

  3 هاي دولتي حوزه اداره شركت های دولتی ای و شرکت معاونت امور بانکی و بیمه

  4 حوزه امور بانکي ...هفت بانک دولتی و معاونت امور بانکی و

  5 اي حوزه بيمه ...بیمه مرکزی، بیمه ایران، معاونت امور بانکی و

  6 هاي دولتي ه واگذاري شركتحوز سازمان خصوصی سازی

  7 قانون اساسي 44حوزه نظارت بر اجراي اصل  معاونت امور اقتصادی

معاونت امور اقتصاادی و معاونات اماور حیاوقی و     

 مجلس

  8 گذاري اقتصادي گذاري و قانون حوزه سياست

  9 حوزه آمار و اطالعات اقتصادي  معاونت امور اقتصادی

  2  حوزه تامين مالي خارجي فنی و اقتصادی های گذاری و کمک سازمان سرمایه

     و صيانت از آنگذاري فراسرزميني  حوزه سرمایه های خارجی ایران گذاری شرکت سرمایه

  0  هاي كاالیي حوزه بازار سرمایه و بورس سازمان بورس و اوراق بهادار

  3  حوزه مبارزه با فساد اداره کل مبارزه با پولشویی، اداره کل بازرسی

  4  حوزه تجارت فرامرزي هوری اسالمی ایرانگمرک جم

  5  ها هاي مهم دولتي و سایر شركت حوزه حسابرسي شركت سازمان حسابرسی

  6  حوزه استانداردگذاري حسابداري و حسابرسي  سازمان حسابرسی

  7  حوزه ماليات و عوارض ا.ا.سازمان امور مالیاتی و گمرک ج

  8  حوزه گسترش مالکيت عمومي سازمان خصوصی سازی

  9  ساماندهي اموال تمليکي دولت آوری و فروش اموال تملیکی  سازمان جمع

  02 مناطق آزاد و ویژه اقتصادي اقتصادی وِیژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیرخانه

 

 مبانی تحلیلی تدوین برنامه

 
ها و  سپس فرصت. شود ته ميول تدبير و اميد پرداخهاي اقتصادي كشور در دولت ادستاوردبراي تدوین برنامه در ابتدا به 

 . مي آیدمسایل پيش روي اقتصاد  شناسي آسيب آنگاه .شود متنوع ایران مالحظه مي هاي اقتصادي ظرفيت
 

 دستاوردهای اقتصادی دولت اول تدبیر و امید

 
شد منفي ر. افسار گسيخته، مهار شده است تورمو آغاز دولت دوازدهم قرار داریم،  اكنون كه در خاتمه دولت یازدهم

نوسانات  و دیگر شاهده اد شدزدایي از اقتص قتصادي، سبب التهابرشد ا احيايتورم در كنار  مهار .اقتصاد، مثبت شده است
پذیري كالن  بيني حاكم شده و بهبود پيش كشوراقتصاد  نسبي بر ثبات و آرامش. يمخدمات و ارز نيست، شدید در بازار كاال

نسبت به زمان آغاز دولت .  گذاري و توسعه را ميسر كرده استها براي سرمایهمدت بنگاهندریزي بل برنامه اقتصاد ایران،
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( بانک، بيمه، بازار سرمایه)هاي مالي  سهم بخش خصوصي در نظام .بودجه دولت اتکاي كمتري به نفت داردیازدهم، 
، زنجيرهاي اي هسته اي ظالمانهه شکستن حصار تحریم. ها مثبت شده است تراز تجاري پس از سال. بيشتر شده است

  .كرده استتسهيل را ، بازار و سرمایه آوري روز فندسترسي به نگيني را از پاي اقتصاد ملي گشوده و س
 

معادل ، اقتصاد ایران   39 در شرایطي كه در سال . اند هاي اقتصاد كالن در مدار ثبات و بهبود قرار گرفته شاخص اینک
از یک رشد  پس هاي دولت جهت بازگرداندن رونق به اقتصاد باعث شد كه مجموعه سياست. منفي داشت رشد 3درصد 7/7

. درصد رسيد 0 /5به  395 سال رشد اقتصادي كشور در . نظير در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شود كمسابقه، رشد مثبت  منفي بي
 .هاي پس از انقالب است این رقم سومين ركورد رشد كشور در تمامي سال

تسک   395 سسال در سسال    06درصد نيز عبور كرده بود، پسس از   42ها، از مرز  اي كه در برخي زمان م افسار گسيختهتور
رسيد كه ایسن   395 درصد در سال  0/8به  390 درصد در سال   7/4ها از  ها و آشاميدني تورم گروه خوراكي. رقمي شد

هاي پسایين درآمسدي در    ، منجر به بهبود وضعيت معيشت دهکامر باتوجه به اهميت گروه مذكور در سبد هزینه خانوارها
درصد بوده است، در دوره  0 /0تقریباً  376 - 9هاي  متوسط نرخ بيکاري كشور كه طي سال. هاي اخير شده است سال
 384 تومان در سال  924ميانگين ساالنه قيمت دالر كه با شيبي مالیم از . درصد كاهش یافته است 2 /7به  390 -95
افزایش یافته بسود، در   390 تومان در سال  83 3ميانگين  با رشدي شدید به رسيده بود، 392 تومان در سال  024 به 

هسا در   همسه ایسن  . كاهش یافست  395 در سال  %5كمتر از  ضریب تغييرات نرخ ارز به. تومان رسيد 3640به 395 سال 
هاي اقتصادي پابرجا بوده بلکه كساهش شسدید    ره نه تنها تحریماي از این دو شرایطي تحقق پيدا كرده كه در بخش عمده

 .ها افزوده بود درآمدهاي نفتي نيز بر دشواري
 

كار،  و بهبود محيط كسبمانند  يهای شاخصاكثریت قاطع هاي جهاني در  و گزارش المللي به گواه ارزیابان مستقل بين
ایم و جایگاه جهاني ما ارتقاء یافته  بهبود داشته فسادستيزي و كيفيت زندگي كارآفریني، حقوق مالکيت، شادي، نوآوري،

نمونه اي از دستاوردهاي دولت اول وكار  شاخص سهولت كسبارتقاء در پله  30 بهبود در شاخص نوآوري،پله  38. است
به  7آن از  تجاري-ریسک اعتباري  ههمچنين ایران از گروه كشورهاي با ریسک باال خارج شده و درج. تدبير و اميد است

صادي و هاي آزادي اقتصادي، عملکرد لجستيکي، فالكت اقت المللي كشور نيز در شاخص جایگاه بين. كاهش یافته است 6
ها به ترتيب  ایران در این شاخص  د یافته كه منجر به افزایش نمرهپله بهبو 3 و  5 ، 6 ، 3  ادراک فساد به ترتيب

گذاري  دهد كه سرمایه ها و امتيازات نشان مي این بهبود رتبه  مجموعه. شده است درصد 6 و  58673، 4640، 669  معادل 
 .تري داشته باشد تواند آینده روشن ميو رشد اقتصادي ایران 

                                                           
 
 ک مركزيبر اساس آخرین گزارش بان 392 به قيمت پایه و ثابت  
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   29تا  22های های اقتصاد کالن حدفاصل بین سال ایران از منظر شاخص: 2جدول

 1929  192 1929 1922 منبع شاخص های اقتصاد کالن

 065  -66  360 -263 بانک مركزي (1921به قیمت پایه و ثابت ) اقتصادی رشد

 -367 -0  768 -768 بانک مركزي (1921ثابت )ناخالص   ثابت  رشد تشکیل سرمایه

 9 69   566  3467 بانک مركزي (درصد -ساالنه )مصرف کننده  تورم

 064     266  264  مركز آمار (درصد)نرخ بیکاری 

 36442  3452  3082 839 3 بانک مركزي (ریال)ر قیمت دال

 566 560 3 0060 بانک مركزي رشد قیمت دالر

 0360 32 0063 3868 بانک مركزي رشد نیدینگی

 763  669  267  64 0 بانک مركزي رشد پایه پولی

 365 - 66  0268   گمرک  رشد ارزش دالری صادرات غیر نفتی

2635 624 دار بورس اوراق بها شاخص کل بورس
 6053 68 820 9 77032 

 0004 574  435  685  بانک مركزي (بشکه هزار)میانگین صادرات روزانه نفت خام 

 3964 3860 3760 3766 مركز آمار (درصد)مشارکت اقتصادی 

 0960  066 0560 0462 مركز آمار (درصد) 19- 2 بیکاری

 40684 37338 477 5 0 4507 سازي خصوصي.س ها ارزش فروش کل واگذاری

  066 0666 3563 4364 كشور كل داري خزانه ها  سهم منابع ناشی از نفت به کل دریافت

 اعتبارات  های پرداخت  به  نفت از  ناشی  های درآمد  نسبت

 دولت  ای هزینه 

 3567 63 3 4367 5365 كشور كل داري خزانه

 
  المللی های اقتصادی بین در شاخصایران   تغییرات جایگاه و رتبه  خالصه. 9جدول 

 منبع شاخص 
 میالدی 2119

(1922) 

 میالدی 2112

(192 ) 
 (بهبود)تغییر 

 نمره جایگاه نمره جایگاه نمره جایگاه   #

 %+WIPO   3 0763 75 306  38+  7658 نوآوري جهاني 1

 %+0664 +30 57606 02   5868 50  بانک جهاني وكار سهولت كسب 2

 %+9 7 96 6 03+  4609   (OECD)سازمان همکاري اقتصادي و توسعه  تجاري-عتباريریسک ا 9

 %+669  +3  5265 55  4360 68  بنياد هریتيج آزادي اقتصادي  

 %+4640 +6  0662 96 0649 0   بانک جهاني عملکرد لجستيکي 9

 %+IMF 3 456 7  8  8664  5+ 58673ي آمار  بر پایه فالكت اقتصادي  

 -%8668 +5   006 85 0460 22  ي كارآفریني و توسعه مؤسسه كارآفریني و توسعه 2

 %+6622  +3  09  3  05 44  الملل سازمان شفافيت بين ادراک فساد 8

 -%0637 -2  0 46 76 4600 66 مجمع جهاني اقتصاد پذیري جهاني رقابت 2

                                                           
 با اصالحات 396  دارایي،و  ياقتصادامور وزارت  "لبه پرتگاه به جاده پيشرفت ازگزارش ". 4
 مصادف با آغاز كار دولت تدبير و اميد390 مرداد  06. 5
 با اصالحات 396  دارایي،و  ياقتصادامور وزارت  "لبه پرتگاه به جاده پيشرفت ازگزارش ". 6
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. نيت غذایي آب و محيط زیست توفيقات خوبي داشته استهاي سالمت، ام هاد كشور در چهار سال گذشته در حوزاقتص
ه ب كشاورزي محصولوزن خشک  %7 ساالنه اي طرح تحول سالمت، پوشش فراگير بيمه سالمت، افزایش پوشش بودجه

و دستاوردهاي احياء دریاچه اروميه  كشور آب كشاورزيمصرف وري  ساالنه بهره% 6ازاي واحد آب مصرفي، افزایش 
هایي چون  هاي بزرگ در عرصه گذاري سرمایه. دارد كه اقتصاد توانسته است در خدمت معيشت مردم باشدنشان از آن 

هاي  داشته، بلکه رتبه كشور را در شاخص نفت و صنعت ریلي نه تنها اميدواري داخلي به افزایش رفاه آتي را در پي
نقل هوایي شکسته شده و دسترسي كشور  و ت حملبست صنع بن. كاهد المللي افزایش داده و ضریب ریسک ملي را مي بين

 .به تکنولوژي جدید تسهيل شده است

تر در جاده  حرکت سریع .اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گرفته است

 پیگیری اصول اقتصاد میاومتی وپیشرفت، نیازمند اعتدال در اقتصاد، تعادل در پیشرفت و عدالت، 

 گذاریسیاست کردنعلمی و خصوصی بخش توانمندسازی جهانی، اقتصاد از عزتمندانه یگیربهره

  .است نهادی-تداوم اصالحات ساختاری انضباط راهبردی و اقتصادی،
 

و همچنين شرایط ( مانند ركود و تورم)عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصادي با توجه به شرایط آغازین آن  اگرچه
 :شود اما باید دو مساله را مورد توجه قرار داد مطلوب ارزیابي مي( ها و كاهش قيمت نفت تحریم مانند)المللي  بين

 .شکننده هستند ،اگر تثبيت و تحکيم نشوند( رشد، مهار تورم و تراز تجاري مثبت)دستاوردهاي اقتصادي  (الف

نسلي و فراتر از  حلي بين لذا راه. هستندنسلي  تاریخي اقتصاد، مسایلي صد ساله و بين-بسياري از مشکالت ساختاري (ب

 . گرفته شوند یک دولت و چهار سال دارند كه باید در آینده نيز پي
 
 

 های اقتصاد ایران و ظرفیت هافرصت
  .غافل نمایداقتصاد ایران  نظير هاي بي فرصت توجه بهها، نباید ما را از  توجه الزم به آسيب

 
 ها ها و ظرفیت ز زاویه فرصتنگاهی به اقتصاد ایران ا.  جدول 

 روی ایران های راهبردی پیش ها و ظرفیت فرصت

 . العاده جغرافيایي و پتانسيل تبدیل به قطب تجاري و ترانزیتي منطقه موقعيت فوق  1

 .پتانسيل باال در صنایع گردشگري، نفت، گاز و معدني  2
 . ها وجود شبکه گسترده زیرساخت  9

 . الي داخليامنيت و ثبات با   
 .المللي نسبت به ایران در فضاي پساتحریم مثبت بين فضايوجود   9

 .پيشرفت در نسل جوان و تحصيل كرده و توانایي در فناوري و نوآوري روز شوقخودباوري و    
 .اي حجم بازار بزرگ داخلي و بازار بالقوه منطقه 2

 .اتفرصت استفاده از سرریز فناوري ارتباطات و اطالع 8
 ایرانيان خارج از كشورعلم، فناوري و منابع مالي   2
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 روی اقتصاد ایران شناسی مسایل پیش آسیب

 
هستند كه ماهيتي  تاریخی-مسایل ساختاریدسته اول . توان در دو دسته بررسي كرد مسایل اقتصادي كشور را مي

مکن است در یک دوره محدود، اقتصاد كشور را اند كه م جاریهای چالشدسته دیگر، . دار دارند نسلي و ریشه بين

هاي متناسب با هر یک، پيشنهاد  سپس راهبردها و برنامه. گردند به تفکيک، این دو گونه مسایل معرفي مي. متاثر نمایند
 . شود مي

 :اقتصادي كشور عبارتند از تاریخي-ساختاريمساله  چهار

 دار نفتيوابستگي بودجه دولت به درآمدهاي ناپای :زدگینفت. 

 سهم بزرگ دولت در اقتصاد :زدگی دولت. 

 ها غيرشفاف بودن، غيرمنضبط و ناعادالنه بودن دسترسي به منابع و فرصت :زدگیرانت. 

 اداره غيرعلمي اقتصاد و غلبه مالحظات سياسي بر محاسبات اقتصادي :زدگیسیاست. 

 
انگيزه سودآوري آسان در اقتصاد غيررسمي، له اینکه از جم. مسایل فوق، تبعات زیادي براي اقتصاد ایران داشته است

از كشور  عالوه بر آن باعث گردیده كه. محور را كاهش داده استصادراتپذیرِ رقابت براي توليد ثروت از طریق توليدِ
-شوار ميآفریني دو اشتغال آفرینيثروتدر چنين بستري، . نشود مند وكار بهره براي توسعه كسبالمللي  هاي بينظرفيت

چنين . شود ماليات اداره شود و به درآمد نفت متکي ميزاي درآمدهاي درونتواند از محل  دولت در این شرایط نمي .نماید
 دولت هاي بدهي شاهد انباشتمحض كاهش قيمت نفت،  به شود اما بزرگ مي ،ن شکوفایي بازار نفتدولتي، در دورا

 درآمدسرانه زندگي، نامطلوب كيفيت .شود روبرو ميبيکاري  و پرنوسان و بحران این نوع اقتصاد با رشد پایين. خواهيم بود
 .است هایي حاصل چنين ریشهنامطلوب  توزیعي و عدالتمتوسط 

 

 :شود رو پرداخته مي چهار سال پيشدر افق های جاری  ترین چالش مهمبرخي از دسته دوم مسایل یعني در ادامه به 

 


 ادیهای رشد اقتص ضعف در محرک 

ورد دولت به دالیل متعدد در هر ااما دست .است  را با نرخ رشد باال و تورم تک رقمي به پایان برده 395 اقتصاد ایران سال 
باالي بيکاري، باید نه تنها نرخ رشد اقتصادي، بلکه   عالوه با توجه به نرخ به. است  نيازمند حفاظت و حمایتدو محور 

اگر رشد . گذاري كالن مورد توجه قرار گيرد ، نيز به عنوان هدف سياست زایي اشتغال كيفيت رشد به معناي فراگيري و
سهم عامل سرمایه در تحقق این رشد غالب بوده  بررسي كنيم درخواهيم یافت سال گذشته 32طي اقتصاد ایران را در 

به معني كيفيت ) "سرمایه انساني -وري بهره"گذاري در مقابل رشد  این رشد اقتصادي عمدتا مبتني بر رشد سرمایه .است
گير اقتصاد  وري پایين همچنان گریبان بهره. است  بوده( نيروي كار شامل ميزان تحصيالت، تجربه و مانند آنمدیریت و 
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گذاري در اقتصاد ایران را با چالش مواجه  ، سرمایهبانکي باالنرخ سود عوامل مختلفي از جمله این در حالي است كه  .است
رشد اقتصادي در اصلي در هاي گذشته، محرک  تواند به مانند سال گذاري نمي رسد، سرمایه ست و به نظر ميكرده ا
 رسد با تداوم شرایط فعلي، موجودي سرمایه در اقتصاد كاهش پيدا كرده و رشد از رو به نظر مي .رو باشد هاي پيش سال

 .كندا تهدید مواجه ميكشور را ب بلندمدت اقتصادي
 


 بازار پول و نظام بانکی چالش 

از سوي دیگر، منجر به كسري بودجه آشکار  (زدگينفت) دولت زدگي اقتصاد از یک سو و اتکا به درآمدهاي ناپایدار نفتي
این مشکل پيش از دولت تدبير و اميد منجر به تورم باال شد كه خود عاملي براي افزایش نرخ . شود و پنهان دولت مي

چالش نرخ از طرفي تداوم . ها همچنان باال باقي ماند پس از آن نيز به خاطر چسبندگي، این نرخ .ها گردید سود سپرده
و افزایش تقاضاي دولت در  ینگيهاي اخير، ریشه در مشکالت شبکه بانکي براي تامين جریان نقد سود دو رقمي در سال
هاي پایين كفایت  ترازنامه شبکه بانکي، نسبت هاي مسموم و موهومي در دارایيافزایش حجم . بازار اوراق بهادار دارد

. رو نموده استر با چالش تامين جریان وجوه روبهاي درآمدي، شبکه بانکي را به صورت فراگي سرمایه و كاهش شاخص
لت دوتامين مالي . است  شده  منجر به باال رفتن نرخ سود در بازار سپرده و بازار بين بانکي ،این افزایش تقاضا براي وجوه

 و مشکالت نظام بانکي پيشران دیگري براي افزایش نرخ سود ،انتشار گسترده اوراق بدهيتسهيالت تکليفي و از طریق 
الزامات و استانداردهاي نهادهاي نظارتي باعث تشدید این كامل عدم رعایت  و ضعف در نظام حاكميت شركتي. است  بوده

 .مشکالت شده است
 


 های دولت  بدهیمیزان  

هاي دولت در وزارت امور اقتصادي و دارایي شکل  ي اولين در دولت یازدهم، ساختاري براي پایش و مدیریت بدهيبرا
نسبت بدهي دولت به توليد . باشدترین متغيرهاي اقتصاد كالن ميهاي دولت یکي از مهم ميزان و كيفيت بدهي. گرفت

مجاز به معني افزایش ریسک مالي   عبور ميزان بدهي از آستانه. مهار شود گذاري شدههدف باید در مقدارناخالص داخلي 
ها وابسته به ضمانت  افزایش ریسک مالي دولت سبب خواهد شد تا ریسک نهادهایي كه كاركرد آن .دولت در اقتصاد است

ها از  بدهيكه تامين مالي دولت براي بازپرداخت  به عالوه در صورتي. نيز افزایش پيدا كند -مانند بانک-دولت است 
راني بخش خصوصي و كاهش در رشد اقتصادي را به  طریق منابع تجهيز شده در درون اقتصاد صورت گيرد، این امر برون

مضاف بر اینکه پرداخت نامنظم و غيرشفاف بدهي هاي دولت مي تواند موجب اخالل در عملکرد . همراه خواهد داشت
 .نظام بانکي و پيمانکاران شود

 
 


 ن آتیه و صندوق های بازنشستگینظام تامی 

منجر به ناپایداري تواند ميهاي بازنشستگي بر بودجه،  هاي دولت ناشي از تحميل بار مالي كسري صندوق افزایش هزینه 
هاي ترین صندوقدر حال حاضر، بزرگ. نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي و تامين مالي ناخالص خواهد شد

با مشکل ( اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلحسازمان تامين )بازنشستگي 
 . تامين نقدینگي مواجه هستند
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 موج بیکاری بزرگ 

به  362 دهه  نیمتولد ورود، همزمان با  39 تا  384  يها سال ياقتصاد در فاصله زمان یيزااشتغال كاهش روندبعد از 
 اديو اعت يافتادن سن ازدواج، افسردگ قیتعوآسيب هاي گسترده اي چون به . شده استآغاز  موج بزرگ بيکاري، بازار كار

 نیبا توجه به ا. در چنين فضایي شيوع مي یابند ياجتماع يها يراز ناهنجا گرید ياريو بس تیجوانان، طالق، جرم و جنا
مجموع  طي شده ایجاد شغلي هايفرصت  .گذاشت يحوزه بر جا نیدر ا يقبول عملکرد قابل، ازدهمیخاص، دولت  طیشرا

در  شده ایجاد اشتغال مجموع كهحالي در است بوده نفر یک ميليون و دویست هزار يش ازب (95 تا 93 سالهاي)سه سال 
اما حتي این عملکرد قابل  .است بوده هفتصدهزار نفر كمي بيش از (390  تا 385 سال هاي ) قبل سال مجموع هشت

 . دكن به بازار كار و بيکاران انباشته را نمي يورودمهار حجم متقاضيان ، تکافوي قبول دولت یازدهم

 
حفظ دستاوردهاي دولت اول تدبير و اميد ، ها مانند آب و محيط زیست فوق الذكر و سایر چالشهاي  اي از چالش مجموعه
تاریخي -ادي باید هم به مسایل ساختاريها و اقدامات پيشنه راهبردها، برنامهمجموعه به همين دليل  .كند ميرا تهدید 

پيشنهاد شده  ها و اقدامات برنامه بخشي از راهبردها،در ادامه  .بپردازد هاي جاري و هم به حل چالش( اصالحات نهادي)
 .است

 
 

 داراییوزارت اموراقتصادی و  گانه هفتراهبردهای 

زیر را در  راهبرد 7باید وزارت این ، و دارایي اقتصادي امور وزارت و متناسب با ماموریت هاي پيش گفته مبتني بر تحليل
 : دستور كار خود قرار خواهد داد

 
 ها ها، ظرفیت ها، فرصت چالشمسایل، راهبردهای وزارت اقتصاد بر اساس . 9جدول 

 (زایی درون)مردمی سازی اقتصاد و تیویت توان تولید ملی  1

 رآمدهای نفتیتامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به د 2

 سازی اقتصاد کشور سازی و سالم شفاف 9

 سازی اقتصاد کشور المللی گرایی و بین پیشبرد برون  

 زاییآفرینی و اشتغالمشارکت در رونق 9

 گسترش عدالت اجتماعی و بین نسلی  

 مشارکت در اصالحات نهادی و ساختاری 2
 

تاریخي -سازي اقتصاد، مشکل ساختاريمردمي اولویت. اند نشانه رفتهمسایل كليدي اقتصادي كشور را ها،  راهبرداین 
، كسب وكار، بهبود نظام تامين ماليباید از طریق بهبود محيط این عارضه . را نشانه گرفته است «اقتصاد زدگي دولت»
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، نيز راهبرد تامين مالي پایدار دولت. شود درمانخصوصي و خصوصي سازي واقعي -توسعه مشاركت بخش عمومي
ار افزایش از طریق توسعه هدفمند و صحيح بازار سرمایه و بدهي، مهاین عارضه . را نشانه رفته است «اقتصاد زدگينفت»

اجراي این راهبرد باید با تمهيداتي همراه شود كه از . محقق خواهد شدمالياتي درآمدهاي  هاي جاري و افزایش بودجه
هاي اقتصاد سازي اقتصاد نيز كه در سياستسازي و سالمشفاف. ي گرددپذیر جلوگير فشار مضاعف به اقشار آسيب

گيري كرده است و از طریق گردش را هدف «و غيرشفاف بودن اقتصاد زدگيرانت»مقاومتي آمده است مساله سوم یعني 
ها و ال پایگاهسازي قوانين و مقررات، بهبود محيط كسب وكار و ایجاد و اتص آزاد اطالعات اقتصادي و همچنين ساده

 ازمناسب اقتصاد ملي  منديبهره گرایي اقتصاد نيز مساله عدمپيشبرد برون. هاي اطالعاتي محقق خواهد شدسامانه
هاي اقتصادي و گشایشتوسعه اما . هاي سياسي برداشته شد تحریم. المللي را مورد توجه قرار داده استبين هايظرفيت
اي و سازماندهي مجدد ازمند مدیریتي آگاه و مسلط به مناسبات جهاني، تيمي حرفهسازي دستاوردهاي برجام، نيمحقق
 موج»نيز مساله  زایياشتغال و آفرینيرونق در مشاركت .استالمللي در دولت دوازدهم هاي مرتبط با اقتصاد بيندستگاه
هاي اقتصادي حاكم شود، آنگاه كه رونق اقتصادي در تمام بخش  در صورتي. گيري كرده استرا هدف« بزرگ بيکاري

 . فرصت هاي اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد
متوسط  سرانه درآمدافزایش  زندگي، كيفيت، بهبود تماعي منوط به كاهش فاصله درآمدياجعدالت  مشاركت در گسترش

ال هاي آتي، شاخص اميد آن مي رود با سازوكارهاي طراحي شده در این برنامه، در س. و بهبود بهره مندي عمومي است
و از اهداف اصلي جمهوري  دین اسالمهاي گسترش عدالت از شاخصه. هاي عدالت درون نسلي و بين نسلي بهبود یابد

همه این راهبردها نيازمند  .دارد وزارت امور اقتصادي و دارایيهاي اسالمي است از این رو جایگاه بنيادین در اولویت
و حذف و اصالح قوانين و مقررات  جدیدایجاد قوانين و مقررات ه بخشي از آن اصالحات نهادي و ساختاري است ك

 .دیده شده است آخرمزاحم است كه در راهبرد 
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 های اقتصادی کشور برنامه
 

راتر از هاي عملياتي مشخص داشت كه البته اجراي كامل این برنامه ها ف ید برنامهفوق الذكر، با براي تحقق راهبردهاي
وظایف وزارت امور اقتصادي و دارایي بوده و اجراي آن منوط به همت عالي كليه دستگاه هاي اقتصادي ذیربط و البته 

 .آید بخشي از این برنامه ها در ادامه مي .تيم اقتصادي دولت محترم مي باشد 

 

 آفرینی  رونق 
هایي از اقتصساد  روج غيرتورمي از ركود توانست بخشهاي اقصادي با محوریت خاي از سياستدر دولت یازدهم مجموعه

آفریني در  ها و رونق اما تدوام رونق در این بخش. نظير نفت، گاز پتروشيمي، گردشگري و كشاورزي را از ركود خارج نماید

 مساتلزم پسرداختن بسه چنسين اولسویتي     . هاي كليدي دولست دوم تسدبير و اميسد اسست     هاي اقتصاد از اولویتبقيه بخش

مانند توانمندسازي بخش خصوصي، بهبود محيط كسب وكار، تسهيل دسترسي به  «اقدامات زیرساختی فرابخشی»

آفرینی  بسته های رونق»اما عالوه بر اقدامات زیرساختي فرابخشي، تسدوین  . منابع مالي، بازارگشایي جهاني مي باشد

اقسدامات زیرسساختي   )ق هسر دو گونسه اقسدامات    بدیهي اسست تحقس   .نيز در دستور كار دولت قرار خواهد گرفت« بخشی

اقسدامات رونسق   . باشسد  منوط به هماهنگي در سطح تمام اركان نظام و مشاركت عمومي مي( فرابخشي و اقدامات بخشي
 . آفریني و ایجاد فرصت هاي شغلي پایدار باشدتواند بستر اشتغال آفریني بخشي غالبا مي

 

 ران درون زایی اقتصاد ملیتوانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیش 
 ،با وجود تالش هاي صورت گرفته. بخش خصوصي توانمند و گسترده، مانع اساسي رشد پایدار كشور استنگرفتن شکل 

براي انجام تکليسف بنسد اول سياسست هساي كلسي      . هنوز این بخش به اندازه كافي در اقتصاد كشور فعال و اثرگذار نيست
زیر در دستور كسار   اقدامات «اقتصادي هاي فعاليت در جامعه آحاد مشاركت رساندن داكثربه ح»اقتصاد مقاومتي مبني بر 

 :گيردميقرار 

 با هدف  های بزرگ غیرخصوصی عمومی غیردولتی و بنگاه موسساتارزیابی و بازتنظیم جایگاه

صي و تعاوني و ایجاد تنظيم رابطه بين چهار بخش عمومي، دولتي و خصو. ایجاد فضاي مناسب براي صاحبان كسب وكار
 .تبعيض مثبت براي بخش خصوصي و تعاوني

در راستاي نقش آفریني بيشتر این  :شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از ظرفیت استفاده بیشتر

در  دارایياز طریق وزیر امور اقتصادي و  باید دولتي، پيشنهادهاي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي-نهاد مردمي
 .وزیران قرار گيردت هيا دستور كار

 عنوان ابزاري  به اصالتاًسازي نباید  خصوصي .سازی اقتصاد مردمی به بسترِ سازی خصوصیتغییر رویکرد

هاي دولتي و عمومي باید در  سازي بنگاه در آینده، استراتژي خصوصي. براي ایجاد درآمد و یا رد دیون دولت تلقي شود



  پیشرفت   آزادی، امنیت،آرامش و
 

    17 

 

 سازي اقتصاد و مردمي وريزایي پایدار و افزایش بهره توجه به كمک به اشتغال قانون اساسي و با 44راستاي اهداف اصل 
محقق كردن ظرفيت هاي باقي مانده  و داري حيط كسب و كار و نظام بنگاهبا اصالح م باید چنينهم. گيري شود جهت

 بازنگری در». گردد شود كه دستيابي به سطح باالیي از رقابت در بازارهاي مختلف فراهم ، بستري فراهم44اصل 

 يیبه قراردادهاو واگذاري تغيير قراردادهاي فروش  .نيز باید در دستور كار قرار گيرد «های گذشته سازیخصوصی

كارویژه وزیر اقتصاد ایجاد تفاهم ملي بين . تواند از موارد اصالحي باشد ، ميو پيمان مدیریت اجاره به شرط تمليک نظير
 . سازي خواهد بود گيران اصلي براي تغيير رویکرد خصوصي مدیران ارشد نظام و تصميم

 

  پذیری و تیویت رقابت و کار  کسب محیطبهبود 
گذاري باید از طریق افزایش  گذاري، بخش مهمي از بهبود سرمایه با توجه به تنگناي منابع مالي دولت در سرمایه

این امر نيازمند اصالح ساختار انگيزشي . ت گيردگذاري خارجي صور گذاري توسط بخش خصوصي یا جذب سرمایه سرمایه
دهي حضور بيشتر بخش خصوصي در  و سامانمحيط كسب وكار  توان اقدامات زیر را براي بهبود از این رو مي. است

 :اقتصاد انجام داد

این قانون مترقي و  :کاروهای قانون بهبود مستمر محیط کسبجانبه از ظرفیتاستفاده همه

بنا به نص جمله من. شودها در دولت جدید استفاده هاي متعددي دارد كه باید از همه آني اجرایي آن ظرفيتها نامه آیين
هاي مرتبط، موظف است شرایط با همکاري سایر دستگاه ي و دارایياقتصادامور برنامه ششم توسعه، وزارت  00ماده 

 در اخالل با مقابله و حفاظت صيانت، متخصصان، جذب ي،كارآفرین و گذاري سرمایه امنيت قانوني الزم را براي تضمين
 .را فراهم آورد كار و كسب محيط در اجتماعي( ریسک) خطرپذیري كاهش و هابنگاه و اشخاص امنيت

 دولت براي استفاده از ظرفيت بخش خصوصي  بودجهاهرم كردن  .عمرانی دولت بودجهی از اهرماستفاده

كار استفاده از منابع محدود دولت براي ایجاد تحرک در بخش  ترین راه همهاي اقتصادي مبراي اجراي پروژه
هاي فيزیکي به  دارایيواگذاري زمين و سایر : صورت مشخص، اهم این اقدامات عبارت است از به. گذاري است سرمایه

از بودجه عمراني  هاي زیر ساختي با استفاده هاي عمراني؛ تضمين درآمد پروژه كننده در پروژه بخش خصوصي مشاركت
هاي  ها و برنامه گذاري در زیرساخت هاي مالياتي در سرمایه هاي عمراني؛ مشوق جاي تامين كل هزینه طرحمحدود به

كارهاي حمایت در زمان بروز حوادث ه منابع بودجه عمراني؛ تدوین سازوها با اتکاء ب ها و بدهي اي؛ تضمين وام توسعه
 .هاي عمراني ده بخش خصوصي براي مشاركت در پروژهبيني نشده؛ مشاركت در آور پيش

شفاف منصفانه، یکي از متغيرهاي مهم محيط كسب وكار، دسترسي عادالنه،  .مالی دسترسی به منابع تسهیل

ر تعميق بازاتوسعه بازار سرمایه،  اصالح بازار پول، تسهيل سازوكارهاي تامين مالي خارجي، .و سهل به منابع مالي است
هاي  ویژه توسعه كارت به مالي با افزایش دسترسي شهروندان به خدمات اعتباري و دسترسيو بهبود  ها بنگاه ايبر بدهي

 . دسترسي به منابع مالي شودبيشتر در سهولت  موجبتواند مي اعتباري

از طریق  7وكاركسب-شهروند، دولت-دولت، دولت-دولتالکترونيک ارایه خدمات  .ارایه خدمات الکترونیک

بهبود محيط كسب وكار و همچنين افزایش سرعت، شفافيت و عدالت در خدمات  جهت استقرار نظام استعالمات كشور
  .شهروندانو رضایت رفاه افزایش دولتي و در نهایت 

                                                           
 
ارایه سرویس و استعالمات بين دو دستگاه دولتي است مانند سازمان مالياتي و بانک مركزي، ( G2G) دولت-منظور از خدمات دولت 

 .مانند درخواست جواز كسب( G2B)كسب وكار -مانند استعالم ثبت احوال و خدمات دولت( G2C)شهروند -خدمات دولت
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 گرایی هوشمندانه و تیویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند برون 
زایي بوده است كه نيازمند تقویت هماهنگي گرایي در كنار درونبرونیکي از محورهاي كليدي اقتصاد مقاومتي مساله 

ها و گذاري دولت، هماهنگي درون دستگاه ميان ابعاد مختلف روابط اقتصادي، تجاري، سياسي، فرهنگي و سرمایه
در این  .شدبا گذاري و گردشگري مي مالي، سرمایهبانکي، بازوهاي اقتصاد خارجي، تعامل و هماهنگي بين بخش تجاري، 

 :ست اقدامات زیر انجام شودا راستا الزم

 های اجرایی المللی دستگاه ایجاد هماهنگی بین بازوهای بینتیویت دیپلماسی اقتصادی از طریق. 

الملل بانک ، بينهاي فني و اقتصاديگذاري و كمکتجارت، سازمان سرمایهسازمان توسعه در این راستا الزم است بين 
 . هماهنگي كامل به وجود آید الملل اتاق ایرانوزارت امور خارجه، بين مركزي، اقتصادي

هاي نهفته در برجام، نيازمند  حسن استفاده از پتانسيل .پیگیری و تحیق دستاوردهای اقتصادی برجام

و هاي اجرایي دولتي و نهادها  ایجاد همراستایي و همکاري موثر بين دستگاه. سازماندهي و پيگيري اجرایي است
 .در این مساله در دستور كار خواهد بود( به خصوص در نظام بانکي)هاي بخش خصوصي  سازمان

كسب جایگاه عزت مندانه در بازارهاي جهاني به ویژه بازار كشورهاي  .بازارگشایی جهانی برای اقتصاد ایران

اي جدید براي رشد اقتصادي  دریچه تواند همسایه و مسلمان، حضور شایسته در زنجيره توليد جهاني كاالها و خدمات مي
 . و افزایش اشتغال باشد

 ي، ایران پنجره فرصت اقتصاد جهان بين المللگذاران از منظر سرمایه .گذاری خارجی سرمایهجذب فعاالنه

و مقررات دست و  المللي ستاندارهاي حسابداري بينا ضعفدر مورد شرایط آتي اقتصاد ایران،  اتابهامبرخي اما  .است
تالش براي همراه  امور اقتصادي و دارایيوزیر . گذاري خارجي هستند ترین موانع جذب باالي سرمایهاگير از جمله مهمپ

خواهد خود ساختن مدیران ارشد، دستگاهها ونهادهاي ملي براي افزایش جاذبه سرمایه گذاري در ایران را در دستور كار 

 .خواهد بوددر اولویت اري خارجي گذنهاد جذب سرمایهسازماندهي و تقویت . داشت

برنامه  چهارتحقق بند د ماده  براي .مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و مشارکت سازی حضورزمینه

سطح  افزایشگذاري و  با هدف دسترسي به منابع مالي خارجي، تسهيل روابط مالي، تجاري و سرمایه وششم توسعه 
در چهارچوب این اقدام . تباري بين المللي معتبر در ایران فراهم خواهد شدحضور موسسات مالي و اعزمينه  ،خدمات مالي

انجام گذاري خارجي  هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و قانون تشویق و حمایت سرمایه قانون اجراي سياست
  .گرددمي

ر بسياري از كشورهاي المللي دانتشار اوراق ارزي بين. المللیبین انتشار اوراق ارزیسازی برای زمینه

منافع زیر براي این . بسيار كم استفاده شده است ابزاریافته و در حال توسعه رواج دارد اما در ایران متاسفانه از این توسعه
 :اقدام متصور است

 .(..نفت، پتروشيمي، نيروگاه و. )ها كه داراي نياز ارزي هستند تامين نيازهاي ارزي بخش هاي خاص پروژه* 

 .وع ابزارهاي مالي، بازارهاي هدف و مشتریانتن* 

 .امکان انتشار به انواع ارزهاي مختلف و فروش در بازارهاي مالي آسيایي و اروپایي* 

 .(عاملپدافند غير) هاي حساس عدم افشاي مشخصات پروژه* 
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 و سرمایه گذاران خارجی ایرانیان خارج از کشورمشارکت و سرمایه گذاری برای  بسترایجاد  

در این روش . هاي تغذیه كننده و تغذیه شونده در بازار سرمایه است هاي تامين مالي ایجاد همزمان صندوق یکي از روش
اميدنامه و . شود و یک صندوق نيز در داخل كشور در خارج از كشور تاسيس مي 8یک صندوق به عنوان تغذیه كننده
صندوق تغذیه شونده داخل كشور را  گذاري در امکان سرمایه كهبه گونه اي است  9برنامه تشکيل صندوق تغذیه كننده

 . این سازوكار موجب تسهيل جذب سرمایه خارجي خواهد شد. داراست
 

 مشارکت در بهبود عدالت اجتماعی و عدالت بین نسلی 
دامات زیر نسلي در اق و انتقال ثروت بين ين عدالت اجتماعيموظف است در راستاي تضم دارایيوزارت امور اقتصادي و 

 :مشاركت فعال داشته باشد

  (هاي باقي مانده گاماجراي )ساماندهي سهام عدالت 

 (بنگاه هاي دولتي، جنگل ها، مراتع، سواحل و )ثروت ملي  تقویم و حسابداري... 

  (هاي غيرمنقول دستگاه هاي اجرایي سراسر كشور دارایيویژه ه ب)هاي دولت  دارایيمولدسازي و مدیریت 

 ایه گذاري هاي استراتژیک بلندمدت با هدف بهره برداري نسل هاي آتيتسهيل سرم. 

 هاي خارج از كشور گذاري هاي خارج از كشور و مدیریت كارآمد سرمایه گذاري صيانت از سرمایه 

 امکانات از برخورداري و ها دریافت سازي متناسب و تبعيض رفع پرداخت، نظام در عدالتبرقراري  سازي براي زمينه 
 (برنامه ششم توسعه 32در تحقق ماده ) لشکري و كشوري بگيران مستمري و بازنشستگان ين،شاغل

 تشویق مالياتي موسسات خيریه، نيکوكاري و سازمان هاي مردم نهاد 

 برنامه ششم  07در تحقق ماده )كشور توانمندي در روستاهاي -درآمدهاي  حمایت از اقتصاد روستا و فعال كردن چرخه
 (توسعه

 اص به تقویت اقتصادي جوامع مرز نشينتوجه خ. 

 

 

  مشارکت در نهضت بهبود بهره وری و میابله با تضییع منابع 
اي ضعف حرفه. هاي كشور استمنابع و سرمایه تضييعیکي از مشکالت اصلي اقتصاد كشور بهره برداري نامناسب و 

هاي قابل كيفيت نمونهات محصوالت بيكرده، مهاجرت نخبگان، ضایعات گسترده كشاورزي و واردنيروهاي تحصيل
تجربه . آالت وارداتي نامرغوب، تضييع منابع ملي استو ماشين مفيد كمهاي با عمر ساختمان ساخت. اي استمالحظه

، نشانگر استراتژیکي چون گندم و شکر محصوالتزمين در توليد وري آب و در افزایش بهره دولت اول تدبير و اميد
برداري صحيح و كامل از منابع فاصله داریم و دچار اسراف و هنوز با بهره. رسي به تکنولوژي استاهميت تسهيل دست

هاي كلي اقتصاد  تاكيد بند سوم سياست با توجه به نکات فوق والزم است  ي و دارایياقتصادامور وزارت . تبذیر هستيم
 : كندزیر مشاركت  اماتاقد، در وري در اقتصاد محور قراردادن رشد بهرهمبني بر  مقاومتي

 تسهيل دسترسي به تکنولوژي روز 

                                                           
 
 Feeder Fund 
 
 Master Fund 
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  توجه به حفظ نخبگان و دانشمندان 

 افزایش كيفيت فرآیندها و فرآورده هاي توليدي مبتني بر استانداردهاي پذیرفته شده داخلي و جهاني. 

 ي نهاده ها براي هدایت انگيزه و رفتار مصرف كنندگانگذارقيمت  نظام اصالح 

 ت هاي موثر بر هزینه كردهاي دولتي و نظارت موثر بر بودجه دولتيافزایش نظار 

  تشویقي براي كاهش ميزان ضایعات و فرآوري مجدد ضایعات در صورت ایجادطراحي سازوكارهاي 

 ها مانند آب و انرژي توسط شركت ها و موسسات توليدي  كاهش مصرف نهاده 

 

 ای  شیشه ایجاد شفافیت همه جانبه اقتصادی؛ اقتصاد در اتاق 
از این رو مبارزه هوشمند با اقتصاد . یکي از مشکالت مزمن اقتصاد ایران، ضعف در شفافيت و انضباط اقتصادي است

استقرار سازوكارهاي حاكميت شركتي در . ها قرار گيرد باید در دستور كار همه دولتو مقابله با فساد پنهان و زیرزميني 
، صحيح آمار اقتصادي، انتشار در حوزه اقتصاداطالعات به آزاد انتشار و دسترسي ون اجراي قانبنگاه هاي بزرگ اقتصادي، 

 ، افزایش شفافيت مالياتي و گمركي، انجام حسابرسي(سامانه تداركات الکترونيکي دولت)همکاري در اجراي سامانه ستاد 
مبتني ریزي  اجراي بودجه ،(ها شركت شفافيت در راستاي سنجش عملکرد و)و عمومي هاي دولتي  عملياتي براي شركت

و تامين مالي  پولشویي قوانين مبارزه با كامل اجراي در راستاي تخصيص منابع متناسب با سطوح عملکردي، 2 بر عملکرد
یافته به ویژه قاچاق از مواردي است مبارزه با جرایم سازمانجهت  ببه همراه شناسایي و كاربست بهترین تجار تروریسم

هاي كلي سياست 9 نيازهاي تحقق بند ترین پيشیکي از مهم ياقتصادشفافيت . قرار گيرد تور كار وزارته باید در دسك
 .اقتصاد مقاومتي است

 

 انضباط بخش عد مالیواق تعریف و استیرار 
بزار ااوراق بهادار دولتي، و  ودش كاستهازارپذیر از شبکه بانکي از استقراض غيربرو تالش خواهد شد هاي پيشدر سال
در این شرایط نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي در . گردد سازي منابع و مصارف بودجه دولت متعادلاصلي 
ميزان مجاز انتشار ساالنه اوراق بهادار دولتي، توسط لذا الزم است . تجاوز كند حدود تعيين شدهمدت نبایستي از  ميان
به  تواندميتحليل پایداري بودجه دولت، . گرددها تعيين يل پایداري بدهيبر اساس تحل و ي و دارایياقتصاد امور وزارت

 طي كه مالي قواعد ترین مهمبر اساس تجارب جهاني، . عنوان پيوستي در الیحه ساالنه بودجه گنجانده و تصویب شود
 : است زیر شرح به قرارگرفته استفاده مورد مختلف دركشورهاي گذشته دودهه

 استقراض ميزان كه شودمي تعيين بدهي براي داخلي ناخالص ازتوليد درصدي حسب بر معين يسقف: بدهي قاعده 
 . نمایدمي محدود را دولت

 باشد دولت بدهي قاعده به دستيابي براي ضمانتي تواندمي و شودمي تعریف ترازبودجه براي سقفي: بودجه تراز قاعده. 

 مالياتي فشار از جلوگيري یا و درآمدها افزایش جهت دولت، یافتيدر درآمدهاي براي حداقلي یا سقف: درآمد قاعده 
 .شودمي تعيين مضاعف

 افق با مخارج از داخلي ناخالص توليد از درصدي یا و رشد هاينرخ مطلق، مقادیر حسب بر معموالً: مخارج قاعده 
 .شودمي تعریف ساله 5 تا 3 عموماً زماني

                                                           
  
 هبرنامه ششم توسع 7در تحقق بند پ ماده  
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 .تعریف و مستقر شوددر این دوره سعي خواهد شد این قواعد 

 

  اصالح ساختار درآمد و هزینه دولتمشارکت در 
 مصارفِدر سمت  همدر سمت منابع و باید هم  ،هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي سياست 7  و 6 در راستاي تحقق بندهاي 

در جهت مثبت نسبت تراز عملياتي اوليه به توليد ناخالص داخلي  اصالحاتي صورت گيرد به گونه اي كه ،بودجه دولت
ها، تركيب و پوشش مالياتي به شکلي بهبود یابد كه درآمد مالياتي از اقالم با اختالل در سمت درآمد. شدن، افزایش یابد

هاي مالياتي و تجدید ساختار در نظام مالياتي به هاي مالياتي، حذف معافيت گسترش پوشش. زایي كمتر، افزایش یابد
 .افزایش یابدرآمدها مبناي ستاندن ماليات باشد، تا نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي اي كه ماليات بر مجموع د گونه

 و اقتصادي رشد از منبعث بلکه پذیر آسيب اقشار بر فشار ا حداقلب مالياتي باید پایه در ضمن باید توجه داشت گسترش
اي تنظيم شود كه دریافت و  گونههاي قانوني بهفرآیند .مالياتي باشد سازمان و مردم تعاملي رویکرد بام مرد كردن سهيم

به . خصوص استرداد ماليات بر ارزش افزوده، افزایش یافته و منابع قابل استرداد در محاسبات درآمدي لحاظ نگردده ب
 ها، هدف باید رشد در سمت هزینه. بدبه تدریج كاهش یاها  داري، ماليات بر شركت منظور بهبود در انگيزه نظام بنگاه

در این راستا، تغيير در شيوه . ها با نرخي كمتر از رشد اسمي اقتصادي و تالش در جهت بهبود پوشش و كارایي باشد هزینه
 . كار گرفته شود وري به ارائه خدمات و به كارگيري خرید خدمت به عنوان ابزاري جهت بهبود در بهره

 

 یهای بازنشستگ مشارکت در اصالح نظام تامین آتیه و صندوق 
هاي بازنشستگي باید خودگردان باشند و اتکا آنان به بودجه دولت یک بيماري است كه از گذشته به آن رسيده صندوق
هاي  ریزي عملياتي و كاهش فعاليت هاي بازنشستگي به منابع بودجه دولت، بهبود برنامه كاهش اتکا صندوق. است

براي . است  هاي بازنشستگي چالش صندوقهاي  اي تخفيف پيامداي در راست ها اقدامات پایه گري و بنگاهداري آن تصدي
هاي بازنشستگي الزم است، در طي یک برنامه اصالحي به تدریج  سازي تعهدات دولت در قبال صندوق متعادل
 پردازد، در قبالها ميهاي بازنشستگي كه دولت از محل منابع بودجه به جبران كسري آن هاي آن دسته از صندوق دارایي

هاي بازنشستگي باید تحت قوانين یکسان و  در نهایت كليه صندوق. اي به دولت منتقل گرددهاي بودجه این حمایت
 . المللي فعاليت نمایند همسو با تجربيات بين

 

  حفظ و تیویت ثبات پولینیش آفرینی در 
عنوان ه هاي پولي باید ب سياست ها و اعمال گذاري تورم، به عنوان یک ابزار ایجاد ارتباط براي بيان دیدگاه هدف

مدت براي هایي نظير اعالم عمومي یک هدف مياناین چهارچوب داراي مولفه. گذاري پولي اعالم شود چهارچوب سياست
ها به عنوان هدف اصلي سياست پولي، رویکرد مبتني بر استفاده فراگير از تورم، تعهد نهادي به كنترل نوسان قيمت

پذیري مقامات پولي در دستيابي به هدف تورمي تلف در هدایت سياست پولي، شفافيت و مسئوليتاطالعات متغيرهاي مخ
 .خواهد بود

عدم تعهد به اهداف متعارض با   هاي اصلي اجراي این چهارچوب در سياست پولي، استقالل بانک مركزي،شرطپيش
در چنين شرایطي، باید شان . هاي پولي و تورم استبيني بين ابزارهاي سياستاهداف تورمي و ارتباط باثبات و قابل پيش

نتخاب و استفاده از اباید در بانک مركزي . گذاري این بانک، تفکيک شودنظارت عملکرد بانک مركزي از شان سياست
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استقالل داشته باشد و این استقالل باید از طریق قوانين باالدستي  گذاري پوليسياستابزار سياستي و به طور كلي 
 .هاي بانک مركزي و استقالل آن، اطمينان یابند تا آحاد اقتصادي نسبت به سياست ودضمين شت

هاي ارزي، بانک مركزي باید نظام ارزي را براي فعاالن اقتصادي تبيين نموده و به كمک ابزارهاي  در حوزه سياست
ادگي داشته باشد تا در بازار ارز مداخالت خرید بانک مركزي باید آم. دنبال تثبيت نظام ارزي باشد  سياستي در بازار ارز به

مدت قدرت رقابتي اقتصاد را  مدت نوسانات ارزي را كنترل كرده و در ميان و فروش را به نحوي انجام دهد كه در كوتاه
وجود م ارزي قانوني در این مسير، نباید تفاوتي بين نظام ارزي جاري و نظا. حفظ و نظام ارزي تبيين شده را تحقق بخشد

  .داشته باشد
 

 بانکیو اصالح نظام  مشارکت در احیا 
بانکي یک الزام نظام  هايچالشكارهاي حل  وجود اجماع در درون حاكميت در مورد راه ،نظام بانکي  چالشبه دليل ابعاد 
قانون  9 تا  4 مواد  هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بند نهم سياست مبتني بر ،ي و دارایياقتصادامور وزیر . كليدي است
 :هاي اصالحي را به شرح زیر انجام داد سياست كوشد تا بتوانميچنين اجماعي،  راي ایجادببرنامه ششم 

ایجاد  منظوربهقانون برنامه ششم توسعه و  2 و  8در راستاي مواد . هابانکدولت به  بازارپذیر کردن بدهی

 . ، بازارپذیر نمایدمشخصي خود را در طول یک دوره ها جریان درآمدي براي طلبکاران، دولت باید كليه بدهي

ترین سازوكارهاي احياي نظام بانکي و همچنين بهبود محيط كسب وكار،  یکي از مهم :سازی نرخ سود منطیی

 . هاي سپرده و تسهيالت به صورت متوازن و منطقي است كاهش نرخ

مکلف به افزایش سرمایه خود تا رسيدن به اید بها و موسسات مالي و پولي  داران بانک سهام. افزایش سرمایه

 .المللي شوند استانداردهاي بين

ها، از دالیل كاهش توان تسهيالت دهي بانک .ها های مسموم و غیرمولد بانک انجمادزدایی از دارایی

-ن كه بتوان دارایيبه هر ميزا. داري و امالک مازاد و تمليکي آنهاستها، وجود مطالبات معوق، بنگاهبدهي دولت به بانک

-هایي چون اوراق بهادارسازي مطالبات، استفاده از شركتها با استفاده از روشهاي منجمد و مسموم را از ترازنامه بانک

ها و هم جامعه از ها حذف نمود، هم بانکهاي مدیریت دارایي، فروش اموال مازاد و وصول مطالبات از ترازنامه بانک
 .خواهند شد مندتبعات مثبت آن بهره

در راستاي اصالح  اقداماتترین  یکي از مهم. روزآمدسازی نظام بانکی بهبود نظام حاکمیت شرکتی و

با رعایت المللي  بيناستانداردهاي اي كه فاصله ایجاد شده با  است به گونهبهبود نظام حاكميت شركتي  ،نظام بانکي كشور
هاي كشور توانمندي الزم براي برقراري ارتباطات و تعامالت  انکو ب كاهش یافتهنظام حقوقي و ارزشي كشور،  كامل

  .جهاني را كسب كنند
 

. گيري و قابل پيگيري شوند هاي مشخص قابل اندازه ها، باید تبدیل به پروژه ها و سياست هاي راهبردي، برنامه اولویت
بدیهي است فهرست . واند در اولویت قرار گيردتهایي مانند موارد زیر مي دهد انجام ابرپروژه هاي اوليه نشان مي بررسي
 .ها، فهرستي زنده و پویاست و در طول زمان متناسب با تصميمات دولت و اقتضائات اقتصاد روزآمد خواهد شد پروژه
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 ها و اقدام اساسی اَبَرپروژه.  جدول شماره 

 همکار متولي پروژه و اقدام اساسی دولت در حوزه اقتصاداَبَر 21

 تمام دستگاه ها وزارت اقتصاد 11بهبود محیط واقعی کسب وکار و شاخص جهانی آن  .1

 یها بهبود شاخص یسازوکارهاو استیرار  یطراح .2

 یریپذ رقابت
 تمام دستگاه ها وزارت اقتصاد

 مجلس محترم وزارت اقتصاد تنییح قوانین نهادساز در اقتصاد ایران .9

 بانک مركزي، وزارت خارجه ادوزارت اقتص اصالح نظام تامین مالی خارجی . 

خزانه داری )هوشمندسازی نظام مدیریت مالی دولت  .9

 (الکترونیک
 سازمان برنامه وزارت اقتصاد

 تمام دستگاه ها وزارت اقتصاد های دولتی های دولت و شرکت داراییمولدسازی  . 

 ها تمام دستگاه وزارت اقتصاد (جامع مالیاتی طرح گسترش)نظام مالیاتی نوین  توسعه .2

بین المللی سازی، نهادها، )توسعه بازار سرمایه و بدهی  .8

 (ابزارها، عمق
 بانک مركزي وزارت اقتصاد

 مجلس محترم وزارت اقتصاد ساماندهی سهام عدالت .2

 سازمان برنامه وزارت اقتصاد بهسازی روند خصوصی سازی .11

 سازمان برنامه وزارت اقتصاد طراحی نظام تدبیر اقتصادی دولت .11

 تمام دستگاه ها وزارت اقتصاد 12ای در اتاق شیشه اقتصاد .12

 بانک مركزي وزارت اقتصاد ایجاد نظام رتبه بندی اعتباری اشخاص حیییی و حیوقی .19

 سایر دستگاه ها وزارت اقتصاد دولت یها یبده یریتمد . 1

اجتماعی -پایگاه داده جامع اطالعات اقتصادی توسعه .19

 19خانوار
 وزارت اقتصاد وزارت رفاه و كار

 وزارت اقتصاد بانک مركزي مشارکت در احیا و اصالح نظام بانکی . 1

 1مشارکت در بازتنظیم نظام بودجه بندی .12
 وزارت اقتصاد سازمان برنامه 

مشارکت در اصالح نظام تامین آتیه و صندوق های  .18

 بازنشستگی
 وزارت اقتصاد وزارت رفاه

 وزارت اقتصاد يات دولتهمشارکت در بهسازی صندوق توسعه ملی و رابطه آن با  .12

                                                           
 .جامع استعالمات كشور است نظامسازي  پروزه، عملياتيهاي این ابر یکي از زیرپروژه.   
 ...و اجراي سامانه ستاد ودر حوزه اقتصادي، انتشار آمار اقتصادي  آزاد اطالعاتانتشار و دسترسي قانون . 0 
 .انجام پذیردهاي جامع و روزآمد  رفاهي مبتني بر داده به ویژه سياست گذاري هاي توسعه چنين پایگاهي باعث خواهد شد سياست گذاري ها. 3 
 .پروژه استهاي این ابر بندي مبتني بر عملکرد یکي از زیرمجموعه بودجه. 4 
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 دولت

 ...وزارت اقتصاد و  وزارت صمت مشارکت در مدیریت واردات رسمی و غیررسمی .21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهم اهداف و برنامه ها به تفکیک حوزه ها
  

اتخاذ اهداف شفاف در هر لذا . از تعدد و تنوع زیادي بر خوردارست دارایيو  ياقتصاد امور حوزه هاي تحت پوشش وزارت
در این بخش به . تعيين برنامه ها و پروژه هاي اصلي هر حوزه از ضرورت دو چندان برخوردار استهمچنين حوزه و 

 . تفکيک حوزه هاي مهم سازماني، به این مهم مي پردازیم
 

 سازمان امور مالیاتی کشور

 اهداف و جهت گیری کالن   
 افزایش شاخص نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي . 
 هاي جاري دولت اليات به هزینهافزایش شاخص م .0
 افزایش سهم ماليات از منابع عمومي بودجه .3
 (مبارزه با فساد مالياتي)ارتقاء سالمت اداري سازمان  .4
 افزایش سطح رضایتمندي مودیان مالياتي .5

 ها ها و پروژهاهم برنامه 
 ماليات برارزش افزودهنظام پياده سازي كامل  . 

 نون و اجراي نظام ماليات بر درآمد اشخاص حقيقيمطالعه، تدوین، پيشنهاد، تصویب قا .0
 توسعه و تکميل نظام اطالعات مالياتي .3

 هاي مالياتيها و مشوقمطالعه، تدوین، پيشنهاد و تصویب قانون هدفمندسازي معافيت .4

 مالياتي  جامع طرح گسترش .5
 پروژه ارتقاء سالمت اداري سازمان .6
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 گمرک جمهوری اسالمی ایران

 ی کالن گیراهداف و جهت  
 توسعه گمرک الکترونيک و یکپارچه با تمركز  بر پنجره واحد بين المللي . 

 كاهش زمان و هزینه تشریفات گمركي ترخيص كاال در رویه هاي واردات وصادرات  با ساده سازي رویه ها .0

 افزایش سهم درآمدهاي گمركي و تحقق درآمدهاي پيش بيني شده .3

 ي هدفافزایش تعامالت بين المللي با كشورها .4
 ، ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با فسادكاهش تخلفات گمركي .5

 ها ها و پروژهاهم برنامه 
 توسعه و تکميل مدل مجازي پنجره واحد تجاري فرامرزي در سطح بين المللي . 

 اعمال  مدیریت ریسک و كنترل بر اساس بازبيني .0

 تکميل سامانه یکپارچه امور گمركي در رویه هاي باقيمانده .3
 ي طرح تجميع عوارض و درآمدهااجرا .4

 الکترونيکي نمودن كليه اسنادلي و فناوري هاي نوین با رویکرد تجهيز گمركات به ابزارهاي پيشرفته كنتر .5

 اجراي اقدامات پيشگيرانه در جهت مبارزه با قاچاق كاال .6

 

 صنعت بیمه –بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایرا ن 

 اهداف و جهت گیری کالن   
 ب نفوذ بيمهافزایش ضری . 
 افزایش حق بيمه سرانه .0
 افزایش سهم بخش خصوصي در بازار بيمه كشور .3
 هاي بيمه افزایش سطح توانگري شركت .4
 هاي زندگي در بازار بيمه كشور افزایش سهم بيمه .5

 اهم برنامه ها و پروژه ها  
 (سامانه نظارت و هدایت الکترونيکي بيمه)استقرار كامل سنهاب  . 
 خصصي با تاكيد بر ایجاد موسسات بيمه زندگيتاسيس شركتهاي بيمه ت .0
 اي جهت استفاده بهينه از منابع تامين مالي پایدار گذاري ذخایر بيمه هاي سرمایه نامه بازنگري در مقررات و آیين .3
 المللي افزایش ظرفيت پذیرش ریسک در بازار بيمه كشور و شناسایي بازارهاي جدید بين .4
 كمک به استقرار مدیریت ریسک .5
 هاي بيمه اتکایي مورد نياز حوزه سرمایه گذاري و توليد ن پوششتأمي .6

 

 سازیمردمی -سازی   سازمان خصوصی

 گیری کالن اهداف و جهت  
 واگذاري مشمول( 0) و(  ) گروه هايبنگاه تکليف تعيين یا و فروش با دولت گريتصدي كاهش . 
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 هاواگذاري از واقعي خصوصي بخش سهم افزایش .0
 عدالت سهام دهيسامان طرح تکميل .3

 هاي واگذارشده در چارچوب قراردادهاي منعقدهنظارت بر عملکرد شركت .4

 ها ها و پروژهاهم برنامه 
 اي شفاف، كارا، رقابتي و منصفانهبه شيوه ها بنگاه فروش . 

 (اصالح ساختار مالي و حقوقي الزم) ها بنگاه تکليف تعيين .0

 هاواگذاري در مشاركت بجل منظور به خصوصي بخش تشویق نامه شيوه اجراي .3

 مربوط تهاترهاي انجام یا خزانه حساب به هاواگذاري از حاصل مبالغ واریز و دریافت .4

 مشمولين به صورتحساب هارای فرآیند تکميل .5

 مشمولين حساب به عدالت سهام سود واریز .6
 ساماندهي سهام عدالت  .7

 

 نظارت مالی -خزانه داری کل کشور  

 اهداف و جهت گیری کالن   
 دولت مالي نظام پاسخگویي ارتقاء و دولت مالي عمليات هوشمندسازي و سازيشفاف . 
  دولت عمومي تعهدات و ها بدهي مدیریت جامع نظام استقرار و توسعه .0

 استاني و ملي بودجه اجراي براي خرج از قبل نظارت اعمال هاي زمينه توسعه .3

 دولت هاي دارایي و اموال مدیریت .4
 دولت مالي هايصورت تهيه و تعهدي رویکرد با عمومي بخش حسابداري داردهاياستان استقرار راهبري .5

 ذیحسابان عملکرد ارزیابي و آنان ايحرفه توسعه ذیحسابان، گردش طریق از مالي نظارت ارتقاء .6

 اهم برنامه ها و پروژه ها  
  دولت هاي بدهي بهينه تركيب ایجاد و تهاتر و تسویه ابزارهاي سایر و اسالمي بدهي اوراق انواع انتشار . 

 (هوشمندسازي نظام مدیریت مالي دولت)خزانه داري الکترونيک پروژه  .0

 بودجه اجراي نظارتي هاي سامانه توسعه .3
 بودجه بر نظارت اعمال راستاي در اجرایي هاي دستگاه و دولت به شفاف پاسخگویي .4

 سادا و استقرار سامانه دولت هاي دارایي مدیریت و مولدسازيپيشبرد پروژه  .5

 دولت مالي هايصورت تهيه و تعهدي حسابداري اجراي هايدستورالعمل و هابخشنامه ابالغ و تهيه .6

 ذیحسابان جابجایي و ايحرفه مستمر آموزش ذیحسابان، مدیریتي عملکرد ارزیابي اجراي .6

 

 امور بانکی و شرکت های دولتی

 اهداف و جهت گیری کالن   
 دولتي هاي بانک مالي ساختار حاصال و دهي تسهيالت توان افزایش . 

  بانکي یکپارچه هاي سامانه پروژه پيشرفت .0
 دولتي هايشركت مدیران و دولتي هايشركت اطالعاتي شفافيت افزایش .3
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 دولتي هايشركت ساماندهي .4

 اهم برنامه ها و پروژه ها 
 دولتي هايبانک سرمایه افزایش پيگيري . 

 دولتي هاي بانک مازاد امالک و اموال و وابسته هاي شركت واگذاري پيگيري .0
 دولت از ها بانک مطالبات تسویه پيگيري .3

  اي بيمه اطالعات یکپارچه سامانه بانکي و اطالعات یکپارچه سامانه تکميل پيگيري .4

  دولتي هاي شركت اطالعات یکپارچه سامانه سازيپياده و طراحي .5
 دولتي هايشركت امور اداره نحوه الیحه تنظيم و تهيه .6

 كشور حسابرسي نظام به مربوط ساختار و مربوط مقررات و وانينق اصالح .7

 

 تعامل با مجلس و امور حیوقی و قانون گذاری

 گیری کالناهداف و جهت
 تنقيح قوانين مادرمشاركت در  . 

 ارایه اطالعات منظم و شفاف در مورد متغيرهاي اقتصادي و عملکرد براي نظارت موثر نمایندگان محترم .0

 با مجلس محترم شوراي اسالمي و همکارانه همدالنهافزا، ایجاد رابطه هم  .3

 هاها و پروژهاهم برنامه
 مشاركت در شناسایي قوانين و مقررات ناكارآمد، منسوخ و مخل و اصالح آن . 

  بازرسي سازمان قانون 2  ماده اجراي در كشور كل بازرسي سازمان پيشنهادات اجراي پيگيري .0

 متبوع وزارت به وابسته هايشركت و موسسات سازمان، در حقوقي دفاتر تأسيس .3

 .تامين اطالعات و گزارش هاي الزم براي دستگاه هاي نظارتي در راستاي پاسخگویي موثر .4

  

 امور اقتصادی، سیاست گذاری و بهبود مستمر فضای کسب و کار

 اهداف و جهت گیری کالن  
 انيجه بانک كار و كسب انجام سهولت شاخص در كشور جایگاه ارتقاي . 

 اقتصاد جهاني مجمع جهاني پذیري رقابت شاخص در كشور جایگاه ارتقاي .0
 ها استان در كار و كسب محيط هاي شاخص بندي رتبه .3

 كار و كسب محيط پایش ملي مركز تشکيل .4

 (استاني،ستادي،ملي) متبوع وزارت عملکرد حوزه و مقاومتي اقتصاد سياستهاي بر تاكيد با اقتصاد وضعيت رصد .5
 (استاني -ستادي) دارایي و اقتصادي امور وزارت اطالعات جامع طرح سازي پياده .6

 اهم برنامه ها و پروژه ها  
 جهاني بانک كار و كسب انجام سهولتبراي بهبود  طراحي، اجرا، مفاهمه و پيگيري اقدامات . 

 اقتصاد جهاني مجمع جهاني پذیري رقابت براي بهبود طراحي، اجرا، مفاهمه و پيگيري اقدامات .0

 ها استان در كار و كسب محيط هاي شاخص بندي بهرت .3
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 (سام) كشور مجوزهاي رساني اطالع(  زیرسيستم) سامانهتوسعه  .4

 (دادور) وكاركسب مجوزهاي صدور متقاضيان شکایات به رسيدگي و انعکاس شکایات، دریافت توسعه سامانه .5
 (نما) كشور مجوزهاي استعالمات ملي نقشه زیرسيستم توسعه .6

 كار و كسب محيط مقررات و قوانين اطالعاتي بانک يستمزیرس توسعه .7

 كار و كسب محيط بهبود هاي-فوریت مركز زیرسيستم توسعه .8
 استاني برش در مقاومتي اقتصاد شاخص طراحي و ملي سطح در مقاومتي اقتصادشاخص  رساني روزه ب .9

  اقتصادي اطالعات مدیریت داشبورد ارتقاء و تکميل .2 

 كشور مالي و اقتصادي العاتاط بانک ارتقاء و توسعه .  

 

 

 حوزه تامین مالی خارجی –سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران 

 اهداف و جهت گیری کالن   
 الملليبين ايتوسعه هاي بانک محل از خارجي مالي منابع تدارک و تجهيز . 
 ( فاینانس)  خارجي تجاري يهابانک  اعتباري خطوط طریق از استقراضي خارجي مالي  منابع تجهيز .0

 خارجي گذاريسرمایه از حمایت و تشویق قانون تحت مصوب خارجي گذاري سرمایه .3

  گذاريسرمایه حمایت و تشویق مذاكراتموثر  پيشبرد .4
  هدف كشورهاي با جانبه چند و جانبه دو اقتصادي همکاري اسناد اقتصادي و انعقاد هاي هيات تبادل گسترش .5

 ها  پروژه ها و اهم برنامه 
 هاي اجرایي افزایش هم افزایي بين بازوهاي بين الملل دستگاه . 

 خارجي مالي منابع تامين سقف افزایش براي لملليا بين ايتوسعه هايبانک مقامات با تعامل .0

  خارجي اعتباردهندگان با تسهيالت كلي نامهموافقت انعقاد ها،نامهضمانت و هانامهموافقت تنظيم .3
 دولتي نامهضمانت صدور از ناشي هايبدهي هتسوی مدیریت .4

 ایران خارجي گذاري سرمایه فرصتهاي بازاریابي و پاالیش شناسایي، .5

 هاپروژه به مصوب خارجي هايسرمایه جذب پيگيري و مصوب خارجي گذاريسرمایه هايطرح بر نظارت .6

 اقتصادي هاي همکاري مشترک كميسيون هاي اجالس برگزاري .7

 اوراق ارزي بين المللي بسترسازي انتشار .8

 خارج از كشور هموطنانگذاري ایجاد بستر براي مشاركت و سرمایه .9
 

 سازمان حسابرسی

 اهداف و جهت گیری کالن   
 (IFRS) مالي گزارشگري المللي بين استانداردهاي سازي پياده طریق از خارجي گذاران سرمایه مشاركت جلب . 

 عمومي بخش استانداردهاي تدوین تکميل و گسترش طریق از دولت هاي دارایي مدیریت .0
 دولت مطالبات و ها بدهي به رسيدگي طریق از دولت هاي دارایي مدیریت .3
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  حسابرسي و حسابداري استانداردهاي تدوین و بازنگري .4

 نقش و جایگاه بخش خصوصي در حسابرسي و تمركز سازمان حسابرسي بر وظایف حاكميتي گسترش .5

 اهم برنامه ها و پروژه ها  
 ( IFRS)  مالي گزارشگري المللي بين استانداردهاي مشاركت در استقرار . 
 عمومي بخش استانداردهاي تصویب و تدوین .0

 دولت مطالبات گزارش ارایه براي سازمان به شده واگذار یا و درخواست هاي شركت كامل پوشش .3

 آنها تصویب و ملي حسابداري و حسابرسي استانداردهاي در تجدیدنظر و تدوین .4
 (خزانه با مرتبط مقررات و قوانين رعایت عدم موارد) كل داري خزانه نياز مورد هاي گزارش ایهار .5

 حرفه با جامعه بيشتر آشنایي و حرفه نياز مورد كتب چاپ تجدید و تجدیدنظر ترجمه، تاليف، .6

 

 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

 گیری کالن  اهداف و جهت  
  محيطي شرایط تغييرات به توجه با سازمان سيستا قانون مشاركت در اصالح . 
   شده بيني پيش درآمد تحقق ميزان افزایش .0

 سازمان عملياتي هاي فرآیند كليه در اطالعات فناوري استقرار و توسعه .3

 اهم برنامه ها و پروژه ها 
  سازمان تاسيس قانون اصالح كارگروه تشکيل . 

  غيرمنقول و منقول اموال الکترونيک مزایده سامانه توسعه .0
 تمليکي اموال جامع سامانه استقرار .3

 و غيرمنقول منقول اموال بالتکليف و سنواتي هاي پرونده به رسيدگي و پيگيري كارگروه تشکيل .4

 

 بازرسی و رسیدگی به شکایات مردم

 اهداف و جهت گیری کالن   
 استاني و تابعه واحدهاي در فساد مصادیق و عوامل با مقابله و هدفمند بازرسي و نظارت . 

 شکایات به پاسخگویي فرآیند كردن الکترونيکي .0

 آن از پيشگيري راهکارهاي ارائه و اداري تخلفات هايگلوگاه شناسایي .3

 هاها و پروژهبرنامهاهم  
 استاني و تابعه واحدهاي كليه در شکایات به پاسخگویي سامانه كامل استقرار . 
 كشوري خدمات مدیریت قانون 90 و  9 مواد اجرایي العملدستور اطالعات دریافت الکترونيکي سامانه ایجاد .0

 تابع هاي دستگاه در فساد با مقابله و اداري سالمت ميزان سنجش الگوي طرح تدوین .3

 فساد با مقابله و اداري سالمت تقویت و تحکيم راستاي در هادستگاه تعالي منشور تدوین .4

 

 ت مالیسالمحوزه  -پولشویی با مبارزه و مالی اطالعات مرکز
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 اهداف و جهت گیری کالن   
 تروریسم مالي تامين و پولشویي با مبارزه اجرایي هاي نامه آیين تهيه . 

 پولشویي با مبارزه براي مشمول اشخاص كليه سطح در اجرایي و فني هايزیرساخت توسعه .0

 ادياقتص فساد بروز از جلوگيري جهت در مقررات و قوانين اجراي در پيشگيرانه رویکرد ارتقاي .3
 تروریسم مالي تامين و پولشویي  با مبارزه عرصه در قضایي ضابطين و مراجع با تعامل سطح افزایش .4

 تروریسم مالي تامين و مشکوک موارد از پيشگيري و شناسایي در نوین هايروش سازي پياده .5

 هاها و پروژهاهم برنامه 
 مالي موسسات و معين مشاغل بر نظارت اعمال و مقررات وضع . 

 شده شناسایي هاي ریسک با تناسب و موجود هاي ریسک موثر كاهش هاي ارزیابي امانج .0
 پولشویي با مبارزه ریسک كاهش براي مالي موسسات روز به و جدید هايفناوري عرضه .3

 تروریسم مالي تامين و پولشویي با مبارزه قانون در وجوه الکترونيکي انتقال و نقل فرایند سامانه استقرار .4

 

 و فناوری اطالعات  اداریام نظنوسازی 

 گیری کالناهداف و جهت  
 اداري  نظام اصالح . 

 الکترونيک سازمان تحقق .0

  داخلي حسابرسي و كنترل نوین حسابداري و نظام نوین نظام اجراي و استقرار سازي، پياده .3

 ها ها و پروژهاهم برنامه 
 تحقق اهداف و اقدامات راهبردي تداوم سامانه مدیریت استراتژیک وزارت متبوع و پایش راهبردي . 

  عملکرد بر مبتني ریزي بودجه نظام توسعه و استقرار .0
 (شيوا) اقتصاد وزارت یکپارچه شبکه سازي پياده و طراحي .3

 (سادا) دولت اموال جامع سامانه تکميل و توسعه .4

 (ها بنگاه و مجامع سامانه)دولتي شركتهاي امور جامع سامانه سازي پياده و طراحي .5
 (بيتا) كشور اقتصادي اطالعات تبادل یکپارچه بسترتوسعه  .6

 (سماد) ها بدهي مدیریت سامانه توسعه .7

 رسمي حسابداران اي حرفه صالحيت تشخيص سامانه توسعه .8

 حسابداري روشهاي و تلفيق تمركز، جامع سيستم توسعه .9
 اي حرفه صالحيت تشخيص و مالياتي دادخواهي عالي مركز سامانه توسعه .2 

 وب تحت غيرمصرفي منقول اموال نوین نظام جامع سامانه بهادار و وراقا سامانه توسعه .  

 دولتي هاي شركت از مطالبات با حقوقي و حقيقي اشخاص بدهي تسویه سامانه توسعه .0 

 

 بازار سرمایه و بدهی کشور

 اهداف و جهت گیری کالن   
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 افزایش شفافيت، سرعت، كارایي و عمق بازار سرمایه و بدهي . 

 داران خردحمایت از سهام  .0

 افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه .3

 حذب سرمایه گذاران خارجي به بازار سرمایه و بدهي ایران .4

 ها بنگاه مالي تامين در آن نقش تقویت و سرمایه بازار توسعه براي سازي ظرفيت .5

 ها  ها و پروژهاهم برنامه 
 سرمایه بازار اركان نقش بهبود كنار در مالي نهادهاي و ابزارها كيفي و كمي توسعه . 
 سرمایه بازار در نقدشوندگي بهبود .0

 سازمان نظارتي نظام كارایي و اثربخشي ارتقاء .3

 المللي بين بازارهاي در حضور و سرمایه بازار شدن المللي بين .4

 سرمایه بازار در رساني اطالع نظام بهبود و گذاري سرمایه فرهنگ و آموزش توسعه .5
 

 دبیرخانه مناطق آزاد

 های کلیریگی اهداف و جهت

  .و جذب هدفمند سرمایه داخلي و خارجي اشتغالصادرات،  با سه محوراي مناطق هظرفيت سازيفعال . 

 .اي و جهانيمنطقهتوزیع توليد و زنجيره حضور در براي  ملي تبدیل مناطق منتخب به دروازه بازارگشایي  .0

براي تسریع در انجام امور  مي و مردميهماهنگي در روابط سازمان مناطق با دستگاه هاي دولتي، عمو افزایش .3
 .مرتبط با توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادي

 هاها و پروژهاهم برنامه

 .قانون برنامه ششم توسعه 03سازي تکليف قانوني مصرح در تبصره ماده  عملياتي . 

...( گذاري و  یهاي و سرما بانکي، بيمه)المللي به ویژه موسسات مالي  ها و موسسات بين تسهيل حضور شركت .0
 .در مناطق آزاد و ویژه

 .داخلي و خارجي گذاران جذب سرمایه براي مناطق آزاد و ویژه اقتصاديمعرفي و بازاریابي جهاني  .3

انعقاد تفاهم نامه مشترک مناطق آزاد، بيمه مركزي، بانک مركزي و بورس به منظور طراحي یک رفتار مالي  .4
 .الملليبين

 (ارزي یا ریالي) .گذاري در مناطق آزاد اي سرمایهه مشاركت در ایجاد صندوق .5

با تاكيد « اجتماعي-جانبه اقتصادي اي همه طرح توسعه منطقه»ها در مناطق آزاد بر اساس  گسترش فعاليت .6
 .هر كدام از مناطق اختصاصياستراتژیک  هاي یتاولو همراه با تعيينخاص بر توسعه انساني 

ق آزاد، پایش و مقایسه آن با سرزمين اصلي و مناطق مشابه در مناطاختصاصيِ تدوین شاخص كسب وكار  .7
 .سایر كشورها
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رت رد جاده  حرکت سرعی. اقتصاد اریان از لبه رپاگته خارج و رد جاده پیشرفت قرار گرفته است
لت، پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی  ل رد اقتصاد، تعادل رد پیشرفت و عدا پیشرفت، نیازمند اعتدا

هن از اقتصاد جهانی، توانمندسازی بخش خصوصی و علمیگیری بهره و ری کردن سیاستزعتمندا گذا
وم اصالحات ساختاری   .نهادی است-اقتصادی، انضباط راهبردی و تدا

 


