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 مقدمه

 

پا به عرصه گذاشته  یطیدر شرا زدهمیدولت س   

 میعظ یهایکشور از توانمند یاست که در بعد داخل

 یاز جمله وجود رهبر یانسان هیو سرما یتیریمد

متخصص، متعهد  رانیمد ر،یجوانان عالم و بص م،یحک

فراوان  یهارساختیو ز هاتیمند به خدمت و ظرفو عالقه

 یاستکبار جهان قابل،برخوردار است. در م یاقتصاد

 دانیمقابله با مردم به م یخود را برا تیتمام ظرف

 یاقتصاد اریانداختن جنگ تمام عراهآورده و با به

 رییرا تغ یانقالب اسالم ریبه گمان خود مس کندیتالش م

در چارچوب  ریالزم است با تدب ،یطیشرا نیدهد. در چن

استیاز جمله س یمقام معظم رهبر یابالغ یهااستیس

و با استفاده از خرد  ،یاقتصاد مقاومت یکل یها

عالمان و دانشمندان متعهد و توانا و جوانان 

 یهایو توانمند رانیملت ا میعظ یرویو ن یانقالب

به  دنیرس ریبالقوه و بالفعل، مس یو اقتصاد یفکر

 و عدالت را هموار نمود.   شرفتیپ یهاقله

چهار دهه گذشته،  یط رانیا یاسالم یجمهور

از  یاریدر بس یشگرف یو دستاوردها هاشرفتیپ

قدرت مطرح در  کیبدست آورده و اکنون به  هانهیزم

شده است.  لیتبد المللنینظام ب یسطح منطقه و حت

امکانات و  ها،تیبا ظرف سهیالبته در مقا

 با اسیموجود و بالقوه کشور، و در ق یهاییتوانا

که  یریبا مس اسیو ق رانیا میملت فه یهایستگیشا

 یاسالم نیبه تمدن نو دنیرهبر معظم انقالب در رس

نرفته  یهانکرده و راه یاند، کارهامطرح فرموده

 است. یباق یادیز
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 ژهیاقدامات گذشته بو جهیاذعان داشت نت دیبا

با  یاسیزدن آن به روابط سکردن اقتصاد و گره یشرط

نادرست در  تیریمتحده، در کنار مد االتیغرب و ا

، منجر به تداوم 19 دیکوو روسیو وعیمواجهه با ش

اقتصاد کالن کشور شده و  ینامناسب نماگرها یروندها

 ریکشور را به تصو اداز اقتص یاکنندهنگران تیوضع

به  دیتول تیظرف ریوکارها عمدتًا زاست. کسب دهیکش

 یبخش یحت ایو  دهندیخودشان ادامه م تیو فعال اتیح

 لیتعط ایخود را متوقف و  تیوکارها فعالاز کسب

ارزش پول  وستهیکاهش پ لیدلاند. خانوارها بهکرده

 یرا سپر یسخت یزندگ دشان،یقدرت خر لیو تقل یمل

حقوق و دستمزد کارکنان  نیدر تأم زی. دولت نکنندیم

 مواجه است.  یماه با چالش جد یخود در انتها

 ،یطیشرا نیدر چن رانیگرفتن اقتصاد ا قرار

 طلبدیداده و م شیرا افزا رانیاقتصاد ا یریپذبیآس

مردم، دست به  یو همراه یبانیبا پشت تیکل حاکم

نجات اقتصاد کشور بزند تا  یهمه جانبه برا یمیتصم

و  یآورآن، تاب یاساس یهابتواند ضمن حل چالش

اقتصاد  تی. هدادده شیرا افزا رانیمقاومت اقتصاد ا

 یمل تیدر کنار امن شودیباعث م ریمس نیکشور به ا

از بال گرید یکیعنوان به یاقتصاد تیامن ،یو دفاع

و توسعه کشور را  شرفتیپ نهیزم ،یمل تیامن یها

 یاقتصاد یریپذبیفراهم نموده، و به تبع آن، آس

 یاسیس تیگونه که ثبات و امنهمان. ابدیکشور کاهش 

به دانش،  یبا اتکا یالمللنیدر سطح ب کشور یو دفاع

است،  افتهی شیدر داخل کشور، افزا یو نوآور یفناور

از دانش،  یریگبا بهره زین یاقتصاد یهاانیبن میتحک

مردم، نخبگان  یو مشارکت اقتصاد یو نوآور یفناور

بیو جوانان کشور حاصل شده و کشور را از آس

نگاه خواهد  اماندر  یو مل یالمللنیب یهایریپذ

 داشت. 

استیکشور و راهبردها و س یاقتصاد تیریمد تجارب

است  نیا دیمؤ ریاخ یهااتخاذ شده در دهه یهایگذار

 گونهچیگذشته، ه یهادهه یهایگذاراستیکه تداوم س

نکرده و تنها  جادیدر حوزه اقتصاد ا یتحول اساس

 تیریمد ،یباعث شده است اقتصاد کشور در سطح حداقل

اقتصاد کشور را  ت،یریمد عنو نیشود و او اداره 

 تیمجموعه حاکم ن،یبه مخاطره انداخته است. بنابرا

 یهااستیدر راهبردها و س یادیبن راتییتنها با تغ
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و  یاساس یهااست که قادر خواهد بود چالش یاقتصاد

 لیدلگذشته به یهاکشور را که در دهه یمزمن اقتصاد

و  ردهها انباشته شده، برطرف کدولت فیعملکرد ضع

 ،یوربهره ،یو رشد اقتصاد دیتحول در تول یهانهیزم

 یادیصورت بندرآمد را به عیاشتغال، تورم و توز

به  زیو مشارکت و پشتوانه مردم را ن دیفراهم نما

 همراه داشته باشد. 

 شناسانهبینگاه آس کیرو، تالش شده است با  نیا از

اقتصاد کشور و با  یدیو با توجه به مسائل کل

از  یکشور ابالغ یکالن اقتصاد یهااستیبه س یابتنا

رهبر معظم انقالب و برنامه ششم توسعه کشور،  یسو

دوره چهارساله  کی یبرا هاتیلواز او یچارچوب مشخص

 ریخط فهیکه وظ ییدارا و یوزارت امور اقتصاد یبرا

 جادیکشور و ا یو مال یاقتصاد یاستهایس میتنظ

 یاتیمال یاستهایس یو اجرا یدر امور مال یهماهنگ

و  یاقتصاد یهایبرنامه همکار یو اجرا میو تنظ

را بر  یخارج یمشترک با کشورها یهایگذارهیسرما

 گردد.  نیعهده دارد، تدو

که  ییهاتیو اولو یراستا برنامه تحول نیا در

و استفاده  قیدق یزیربر برنامه هیبا تک تواندیم

از توان کارشناسان و نخبگان در مجموعه بزرگ وزارت 

 یدنبال گردد، در محورها ییو دارا یامور اقتصاد

 شده است.  نیوار تدوبه صورت خالصه و فهرست لیذ
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 :یدر راستا یدستگاه نیب یهماهنگ جادیدولت در جهت ا یفعال کردن ستاد اقتصاد ( الف

 

 شیافزا ایثبات اقتصاد کالن و ثان جادیاوال ا .1

و اشتغال با تمرکز بر رفع موانع  یرشد اقتصاد

و مبادله، اتکاء بر  دیتول نهی، کاهش هزروکاکسب

 اقتصاد یها شرانیپ

 یسازیخنث ،یاقتصاد یپلماسیصادرات، دتوسعه  .2

 یخارج یگذار هیو رشد سرما هامیتحر

که   یحکمران یاقتصاد هوشمند و فناور تیتقو .3

 خواهد بود. یتحول یاستهایس ریبستر سا

 

 و گمرک یاتیاصالحات نظام مال (ب

 

تحول  یاساس یاز محورها یکی یاتینظام مال اصالح

در کشور است. ثبات بودجه و متعاقب آن  یاقتصاد

 اریکه دولت در اخت یکاالها و خدمات نیثبات تأم

کنترل تورم  در گرو  نیو همچن دهدیجامعه قرار م

دولت است.  یبرا داریمطمئن و پا یهادرآمد نیتأم

 یجار یندهایدولت، فرا داریپا یمنشأ درآمدها

 یرونیب یاهشوک ریاقتصاد هستند که تحت تأث یزادرون

 یهامیو تحر ینفت یمانند نوسانات درآمدها

نگاه، جهت  نی. با ارندیگیقرار نم یالمللنیب

بودجه  یبه هدف جداساز لیبودجه و ن نهیبه تیریمد

 یبرا ییالزم است راهکارها ،ینفت یدولت از درآمدها

در نظر گرفته شود.   یعموم یآمدهادر داریپا شیافزا

بوده  یمقام معظم رهبر یموضوع مورد توجه جد نیا

بهمن  29متعدد از جمله  اناتیکه در ب یاست به نحو

حوزه  نیبر انجام اصالحات در ا عیبر تسر 1393سال 

موضوع در عمل دنبال نشده  نیفرمودند اما ا دیتأک

 است .

 ،یاتیمال دیجد یهاهیوجود پاحال حاضر عدم در

از  یعیوس فیگسترده، وجود ط یاتیفرار مال

الزم  یهارساختیوجود زعدم رهدفمند،یغ یهاتیمعاف

 لیو ... از جمله دال یاتیمال نیتمک شیجهت افزا

 است. یاتیبه انجام اصالحات در نظام مال ازین

 رابطه عبارتند  نیدر ا یاقدامات اصالح رئوس

 از : 



  یـیو دارا یوزارت امور اقتصاد در دارتیاولو یهابرنامه

 

 

5 

افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی  .1

دولت  یتا انتها یفعل تیدرصد وضع 50 زانیم به

 : قیاز طر یبا هدف کاهش فاصله طبقات زدهمیس

های جدید مالیاتی )مالیات بر وضع پایه •

مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات 

 بر ثروت و ...(؛ 

 های مالیاتی؛ هدفمندكردن معافیت •

 كاهش فرار مالیاتی.  •

ر درآمد تولید )كاهش بار اصالح مالیات ب .2

های قابل ها، تامین مالی، هزینهمالیاتی، مشوق

 بنیان و ...( های دانشقبول، فعالیت

های فروشگاهی و اجرای كامل قانون پایانه .3

سامانه مودیان و تكمیل آن مبتنی بر تفكیك 

 تجاری و ارتقای حكمرانی لایرهای تجاری و غیرحساب

مالیاتی و استفاده از هوشمندسازی نظام  .4

مكرر ق.م.م(  169اطالعات اشخاص ثالث )موضوع ماده 

و استقرار موتور ریسك جهت حسابرسی مبتنی بر 

 ریسك )رفع مساله ممیزمحوری(

های مختلف جهت وضع، اصالح و اجرای مالیات .5

 افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد

نظام اطالعات  یسازکپارچهیتالش در جهت  .6

 هیکردن کل یستمیو س اتیتجارت، گمرک و مال

مربوط به صادرات و واردات کاالها و  یندهایفرآ

 خدمات 

 تیافزایش شفافیت مالیاتی و استفاده از ظرف .7

و بازطراحی نظام انگیزشی سازمان  یمردم یهاگزارش

 مالیاتی 

)استقالل، اطاله  یاتیاصالح نظام دادرسی مال .8

 دادرسی و ...(

اصالح نظام استرداد مالیاتی جهت به حداقل  .9

 رساندن زمان استرداد و كاهش فرایندهای اداری

شناسنامه عملکرد  جادیتالش در جهت ا .10

گرفتن آن در ها و مبنا قراربنگاه یاتیمال

و  یدر تعامل با نظام بانک یاعتبار یبندرتبه

 دیبخش تول یهامشوق ریسا

 

 ( ی)بانک یمال نیاصالحات در نظام تام (ج

 

بانک  ران،یدر ا یاقتصاد یهابنگاه یمالنیتام

 ییموجب کاهش توانا یمانع ایمحور است و اگر مساله 

 یدیآن را تهد دیشود، با یمال نیها در تامبانک
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 یتلق یرشد اقتصاد تیها و در نهاتوسعه بنگاه یبرا

 یها و ارتقابنگاه یمال نیبهبود تام یکرد. برا

نکته توجه کرد  نیا هب دیبا زیکشور ن دیتوان تول

ها را بانک ییو با حل کردن مسائل مربوطه، توانا

نظام  تیبه وضع یداد. نگاه شیافزا یمال نیدر تام

در  یاز آن است که چالشها و معضالت جد یحاک یبانک

وجود دارد که مانع از تحقق هدف بانک  ینظام بانک

 ییاقتصاد شده است. ناکارا یدر خدمت بخش واقع

 یناکارا، خال جد یهانظارت ،یبانک وزهح نیقوان

و  یت در حوزه بانكداریو شفاف یت شركتیقواعد حاكم

 یتعارض منافع، نبود الگو تیری، عدم مدیبانك مركز

 ین مالیو تأم یص منابع در نظام بانكیمناسب تخص

از  یدر كشور همگ یدیمولد و تول ینامطلوب بخشها

 هستند.  بمطلو یتحقق نظام بانک یبرا یموانع جد

راه،  نیاز مسائل و موانع مهم در ا گرید یکی

آن یمال نیهاست که با کاهش توان تامبانک یناتراز

ها بنگاه یاعتبار یتنگنا ریاز مس تیها و در نها

و شتاب دادن به رشد  شودیموثر م یبر رشد اقتصاد

 انیم نی. در اسازدیممکن م ریرا عماًل غ یاقتصاد

دو  یکیدر  ژهیبو زیشده ن یو خصوص یدولت یبانکها

روبرو  یجد یبا چالشها یااز نظر ترازنامه ریدهه اخ

ها به بنگاه یمال نیتام ،یهستند. عالوه بر ناتراز

ها از آن یدارد که متاسفانه برخ ازین ییرساختهایز

است. انحراف  افتهیتوسعه ن یکاف زانیدر کشور به م

آن درنظر  یکه توسط بانک برا یاز مقاصد التیتسه

 نهیربهیغ صیتخص جادیضمن ا تواندیشده م گرفته

نامولد( منجر  یهاتیفعال یمنابع )انحراف آن به سو

ها و به نوبهبانک یبرا یرجاریمطالبات غ جادیبه ا

ها گردد. از جمله بانک یده التیخود کاهش توان تسه ی

 ،یبندو رتبه یبه اعتبارسنج توانیها مساخت ریز نیا

 دیو تجد یتوسط بانک مرکز یبانک اتنظارت بر اعتبار

اشاره کرد.  یتیحما التیتسه ینظر در سازوکار اعطا

و  یدولت یهابانک یدر مجموع باتوجه به سهم باال

کشور، اصالحات در  یمال نیشده در نظام تام یخصوص

 دیبه جهش و رونق تول یکمک جد تواندیحوزه م نیا

 . دیدر کشور نما

 

ها بنگاه یداخل یمال نیسهم تام شیافزا .1

و همزمان  یمیبر سود تقس اتیمال بیتصو یریگیبا پ

 ها بر سود شرکت اتیکاهش نرخ مال
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 یاصالح بانکدار حهیارائه ال یتالش برا .2

در  التیبه تسه یعدالت در دسترس شیبا هدف: افزا

 رییتغ ،یدیتول یهاهر دو بخش خانوارها و بنگاه

 تیریبه سمت مد ینظام بانک یمگریتنظ میپارادا

 یهاسهامداران و کاهش عدم تقارن یهازهیانگ

-گذاران و بانکپردهس-سهامداران یاطالعات

 اتیبودن عمل یرفع شبهه ربو رندگان،یگالتیهتس

قراردادها، استقرار  یاجرا شدنیو واقع یبانک

ارزش و حذف  رهیبر زنج یمبتن یمال نینظام تام

 ،یدر نظام بانک یو نهاد یتعارضات منافع فرد

ارتقا نظارت بر خلق  ،یاصالح نظارت بر شبکه بانک

 پول بانك ها

 یبانک توسعه جمهور جادیکمک به ا .3

رابطه آن با صندوق  نهیبه میو تنظ رانیا یاسالم

 یمال نیبه منظور تام یتخصص یو بانکها یتوسعه مل

 توسعه شرانیپ یهاپروژه نهیموثر و به

 یاصالح ترازنامه و عملکرد بانکها .4

از  یمال نیتوان آنها در تام یو ارتقا یدولت

 ،یو دولت یتخصص یبانکها ی: رفع ناترازقیطر

مطلوب، توسعه نظام  یشرکت تیاستقرار نظام حاکم

 نیاستقرار نظام تام ،یدو رتبه بن یاعتبار سنج

بانک هیسرما شیارزش، افزا رهیبر زنج یمبتن یمال

  ،یدولت یو تجار یتخصص یها
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 مهی( بازار سرمایه و بد
 

تواند یاست كه م ییاز بازارها یكیه یسرما بازار

را به  یدارندگان مازاد منابع مال یمنابع مال

ها( )بنگاه یردولتیان منابع كه دولت و بخش غیمتقاض

ن یزان تامیسه میو مقا یكند. با بررسهستند، منتقل 

جه ین نتیا یه با شبكه بانكیبخش بازار سرما یمال

 ین مالیه از تامیسرما رشود كه سهم بازایحاصل م

ن؛ در بازار یاست. عالوه بر ا یزیاقتصاد سهم ناچ

از جذب  یادیار زیز؛ حجم بسین یاسالم یاوراق مال

 یو نهادها یدولت یهاتوسط دولت، شركت یمنابع مال

رد كه یپذیها صورت میمانند شهردار یشبه دولت

و  یردولتیبخش غ ین مالیدهنده حجم اندك تامنشان

 ه است. یدر بازار سرما یرانده برونیوقوع پد

در بازار  یدیبخش تول ین مالیطور خالصه؛ تام به

مواجه است. در حوزه  یمختلف یهاه با چالشیسرما

وجود دارد که عمق  یادیز یچالشها زیبازار سهام  ن

 یسهام ها یبرخ متیشدن ق یکم بازار سهام و حباب

 یکم شرکت ها هیاول یکوچک در بازار، عرضه عموم

افراد و  یگذار هیسرما یازهایبزرگ )عدم پاسخ به ن

 فیتکل نییبنگاه ها(، عدم تع یمال یازهایرفع ن

فرابورس و عدم تناسب  هیبازار پا یسهام شرکت ها

 نیشرکت ها از مهمتر هیاول یدر عرضه عموم یزمان

)صکوک( یاسالم یآنهاست. در خصوص بازار اوراق مال

 انینرخ اوراق و عدم تناسب م یدستور نییتع زین

 یهابنگاه نییسهم پا ،یردولتیو غ ینرخ اوراق دولت

 یها نهیهز تیدر بازار اوراق، عدم شفاف یردولتیغ

منافع انتشار  عیو توز هیدر بازار سرما یمال نیتام

اوراق )عدم  یبان یرتبه اعتبار یاوراق و عدم افشا

اوراق(  یاعتبار یاز موسسات رتبه بند یریبهره گ

 حوزه است.  نیا یچالشها نیاز مهمتر

ت معموال مورد غفل رانیکه در اقتصاد ا گرید حوزه

 مهیصنعت ب شود،یو کمتر به آن توجه م ردیگیقرار م

 مهیکشور است. در صنعت ب یو نقش آن در نظام اقتصاد

نفوذ  بیبودن ضر نییوجود دارد که پا ییکشور چالشها

 یو وجود چالشها یامهیعدم توسعه محصوالت ب مه،یب

به عنوان نهاد ناظر  یمه مرکزیدر حوزه ب یساختار

 یمه مركزیب یگرمهیت بیآنهاست. فعال نیاز مهمتر

همواره به آن  یاست كه بخش خصوص یاز جمله مسائل
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مهیت بینقد داشته است. در واقع پرداختن به فعال

خود  یت اصلی، نهاد ناظر را از پرداخت به فعالیگر

 رتزم نظایمكان یگر، ارتقایدارد. از طرف د یباز م

 یاجبار ییاتكا یبانیت پشتی، ماهیمه مركزیب یمال

( را یمه)در مواقع بحرانیب یهااز شركت یمه مركزیب

در  یاصالح یكند. راهبردهایث موضوع خارج میاز ح

 اند از: عبارت نهیزم نیا

 نیدر تام هینقش بازار سرما شیافزا .1

  ،یبا توسعه بازار بده دیتول یمال

در  یابزارها و محصوالت مال یسازمتنوع .2

  ه،یبازار سرما

 و مضر، یرضروریغ یهایمگریحذف تنظ .3

 ها به بازار سهام،ورود شرکت لیتسه .4

 لیانتشار اوراق با تسه نهیکاهش هز .5

 مقررات مربوطه،

در  یمجوزده لیلغو انحصارات و تسه .6

مانند  هیارائه خدمات مرتبط با بازار سرما

  ،یو کارگزار یبازارگردان ،یسبدگران

به منظور  یشرکت یاصالح نظام حکمران .7

سهامداران عمده و  انیتعارض منافع م تیریمد

 یگذارهیسرما یمشوق برا هیخرد و ارا

 هیمردم در بازار سرما میرمستقیغ

 مهیب ییو اجرا ینقش نظارت کیتفک .8

 ،یمرکز مهیب یدر مدل نظارت یبازنگر ،یمرکز

اتكایی داخلی، توسعه  مهیتقویت ساختارهای ب

ورود  لیتسه ،یامهیانواع مجوزها و محصوالت ب

و  مهیدر حوزه ب یالها و فناوران مآپاستارت

 یریگیبا پ یگرمهیب نیاز دانش نو یریبهره گ

 و مقررات الزم نیقوان بیتصو

 

 وکارکسب طیاصالحات مح( ه

 

 یرونیوكار كه متشكل از عوامل بكسب طیمح

افراد است، همواره  یاقتصاد یهاتیاثرگذار بر فعال

 یهاران و بنگاهیاقتصاد ا یاساس یهااز چالش یكی

گذشته احکام  یهابوده است. در طول سال یدیتول

 رانیوکار در اکسب طیبهبود مح یبرا یمتعدد یقانون

 شوندیاجرا نم ایاز آنها  یاریوضع شده است اما بس

ت ین واقعیدارد. ا یکم یخشآنها اثرب یاجرا ایو 
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وكار ط كسبیمح یالمللنیو ب یداخل یهاشیمایدر پ

 قابل مشاهده است. 

 یوکار کشور را مکسب طیمح یهااز چالش یمهم بخش

کرد. عالوه  ریتعب یگذارهیسرما تیتوان به فقدان امن

اقتصاد کالن،  طیدر مح یثباتیو ب ینانیبر نااطم

مقررات  ن،یقوان ینیبشیپ رقابلیمکرر و غ راتییتغ

به  یق مشاهده شده تعدیو مصاد ییاجرا یهاهیو رو

ر مرتبًا یاخ یهاكه در سال« یگذارهیت سرمایامن»

 یفعاالن اقتصاد یسوا مطالبه ازیت یعنوان شكابه

ت ین است كه حقوق مالكیاز ا یشود، حاكیمطرح م

از نهادها و  یاری، توسط بسیفعاالن اقتصاد

شود و یرپا گذاشته میز یتیو حاكم یدولت یهادستگاه

 شود.یت و محقق نمی، رعایگذارهیت سرمایامن

موجود در حوزه  یهان چالشیتراز مهم گرید یكی

شروع  یافت مجوزهایدر یدگیچیو پ یوكارها، سختكسب

ر و پ یمیقد یوكار و وجود انحصارهات كسبیو فعال

از تعارض منافع  ین مشكل عمدتًا ناشیرانت است که ا

 یو نظام یمانع حذف انحصار و عدم وجود نهاد ستاد

مراجع صدور مجوز  ملكردش عیت و پایریمد یواحد برا

 است. 

 طیمهم آن است که با وجود شرا اریبس نکته

و  یگذارهیها و مشکالت سرما نهیو هز ینانینااطم

ر ینامولد )نظ یهاتیفعال یو سودآور تیجذاب د،یتول

دوفروش مكرر مسكن، خودرو، سكه، یاز خركسب سود 

ن نوع یا یسود باال لیطال، ارز و...( به دل

 یومنابع کشور به س تیها، مانع هدایسوداگر

 و اشتغالزا شده است. یدیتول یگذارهیسرما

کسب و کار را  طیمح یچالش ها نیمجموع مهمتر در

 توان خالصه کرد: یم ریدر موارد ز

 کسب وکار یاخذ مجوزها یدشوار 

 یگذار هیسرما تیفقدان امن 

 در بخش  یگذارهیسرما یو سودآور تیجذاب

 دیتول بیرق یها

 دیتول یمال نیتام یدشوار 

خواهد  لیبه شرح ذ نهیزم نیدر ا یاصالح  اقدامات

 بود : 

 اتیاقتدار ه شیافزا یتالش برا .1

پنجره  ،ینظام مجوزده لیبا هدف تسه ییزدامقررات
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بعالوه  ینیواحد مجوزها و حرکت به سمت نظارت پس

 وکار مندکردن صدور مقررات موثر بر کسبقاعده

در  یگذارمتیکاهش ق یریگیپ یتالش برا .2

 تورم  داریبازار پس از مهار پا رشکستیموارد غ

 یکارکرد اصل یایاقتدار و اح شیافزا .3

ها و رقابت در بازار تیبر تقو یرقابت مبن یشورا

 کاستن از انحصارات در صنعت و تجارت

 

 یدولت یهاو شرکت هاییدارا تیریدر مد یوربهره یو ارتقا یسازشفاف (و
 

به نسبت  دولت یهاییاغلب کشورها، دارا در

 نیهستند؛ ا یاندازه اقتصاد، ارقام قابل توجه

ش هر چند اندك در یآن است که افزا انگریموضوع ب

 یریتواند درآمد چشمگیم یدولت یهاییبازده دارا

 یهار دولتیاخ یهادر دوره نید. بنابرایجاد نمایا

خود را  یهاییدارا یش بازدهیافزا ،یو محل یمرکز

، یك رشد اقتصادیتحر یرهایاز مس یكیبه عنوان 

یبودجه در نظر م یو پوشش کسر دارین درآمد پایتام

 .  رندیگ

عمومًا با  ها،ییاز دارا داریدرآمد پا نیتام

گره خورده  هاییدارا یتحت عنوان مولدساز یمفهوم

از  ییانجمادزدا یبه معنا هاییدارا یاست. مولدساز

و  هاییارزش دارا یحداكثرساز ،یریها و به تعبآن

ها است. با آن تیرین بازده از محل مدیشتریکسب ب

 نیا تیریوجود، در حال حاضر دولت در مد نیا

از مشکالت همچون كمبود  یابا مجموعه هاییدارا

 ،یو نگهدار تیرینه مدیهز شیاطالعات، افزا

نه از اموال، یربهیناسازگار، استفاده غ یهابرنامه

 روبرو است.  ییکاربران نها یتینارضا

 یهاییاز دارا کپارچهیاطالعات  گاهیپا متاسفانه

 یاریدر کشور وجود ندارد. بس یبخش عموم  ایدولت 

 یآورها اطالعات امالک و مستغالت خود را جمعاز دستگاه

به اشتراک  یاطالعات به راحت نیاما اوالً ا کنند،یم

از  یرویعدم پ لیبه دل اً یو ثان شودیگذاشته نم

ها آن عیاطالعات، تجم یآوردر جمع کسانیاستاندارد 

است تا  ازین یطیشرا نیساز است. در چنچالش اریبس

 یبه عنوان مسئول اصل ییاقتصاد و داراوزارت امور 

شرکت  ها،یشهردار یبا همکار ،یبخش دولت یهاییدارا

 گریمرکز آمار و د ران،یا یاسالم یپست جمهور

اطالعات جامع و معتبر  گاهیپا ربط،یذ یهادستگاه
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ها و ساختمان یدر حوزه اراض الخصوصیرا عل هاییدارا

 یهاسامانه سادا در سال یری. به کارگدینما لیتکم

 یاریکه بس یداشته به طور یفراوان یهاچالش ریاخ

اطالعات  لیتکم یالزم را برا یها همکاراز دستگاه

سامانه  نیا قیعدم توف لیاند. دالسامانه نداشته نیا

به سرعت  ستیبایها مدستگاه فیضع یاعم از همکار

 نیا لیتکم هیرو رییتغ یالزم برا ریو تداب یبررس

 ای ییاجرا یهاها و ضمانتمشوق فیسامانه مانند تعر

 یدانیم یریها همچون آمارگروش گریاز د یریگبهره

 یهااز چالش گرید  یکی.  ردیدر دستور کار قرار گ

امالک و  تیمالک داسنا لیحوزه عدم تحو نیمهم ا

 ها به وزارت اقتصاد است. مستغالت دستگاه

 یکیو احکام مختلف  یمواز نیعالوه تعدد قوان به

است.   یاموال دولت تیریمهم مد یهااز چالش گرید

موجود در مرز مشترک احکام مرتبط به انفال،  نیقوان

 یهایریسبب سوگ ،یکیو تمل یو اختصاص یاموال عموم

از مسائل مرتبط با  یاریدر بس رموثریو غ یاقهیسل

 زیموجود ن نیاز قوان یاری. بسگرددیحوزه م نیا

مدرن در تعارض  ییدارا تیریبا اصول مد ماً یمستق

در  یقطع یازهایاز ن یکی دیآیهستند. لذا به نظر م

وزارت اقتصاد، تالش در جهت ارائه  دیدوران جد

 یانامهنییو آ یقانون حهیدر قالب ال شنهاداتیپ

 تیریدر خصوص مد یعلم یهایریهماهنگ با سوگ

 دولت باشد.  یهاییدارا

حوزه عدم  نیچالش در ا نیتریبتوان گفت اصل دیشا

 یاصل رینقش وزارت اقتصاد به عنوان مد تیتثب

 یامر نشأت گرفته از برخ نیدولت است؛ ا یهاییدارا

و مقررات و البته نحوه عملکرد  نیقوان یهانقصان

 یهامقامات دستگاه یبوده است. در حال حاضر تمام

 یهاییاز دارا یبخش ریگمیخود تصم یبه نوع ییاجرا

 ییدارا تیریامر با اصول مد نیدولت هستند که ا

 یها امالک مازاددستگاه یدر تعارض است. برخ کپارچهی

 یهابخش گریکه در د یدارند در حال اریرا در اخت

 یهاساختمان نیبه ملک وجود دارد و  همچن ازیدولت ن

 یها وجود دارد که اراضدستگاه تیدر مالک یامتروکه

 یمختلف یهاحل. راهگردندیمحسوب م یبا ارزش شهر

 ستیبایوجود دارد که م طیشرا نیا یسامانده یبرا

 یهانهیشود تا در جهت کاهش هز یریگیبه سرعت پ

بودجه  یکمک به کاهش کسر نیدولت و همچن یاتیعمل
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نقش  تیها تثبحلراه نیا یعمل شود، گام اول تمام

 دولت است.  یهاییدارا ریوزارت اقتصاد به عنوان مد

 یهابا توجه به حجم بودجه شرکت گرید ییاز سو 

 اریاز بودجه کل کشور و آثار و تبعات بس یدولت

آن در اقتصاد کشور، اصالحات در حوزه  یباال ادیز

برخوردار است.  ییبسزا تیاز اهم یدولت یهاشرکت

 یو درون یرونیبخش به دو حوزه ب نیاصالحات در ا

هستند که  یصالحاتا ،یاست. اصالحات درون میقابل تقس

از  یادیمربوط به روابط درون شرکت بوده و بخش ز

قابل گنجاندن است.  یشرکت تیحاکم یسرفصل کل لیآن ذ

، در یكنترل یهازمید مكانین و تمهیالبته وضع قوان

و آن یاست كه لوكوموت یقطار یل برایاصل، اصالح ر

 یهازمیاصالح مكانتر، ان روشنیوب است. به بیمع

كه بخش مهم آن از رهگذر اصالح  یدولت یهاشركت یدرون

ست یبایم ر است،یپذها امكانن شركتیا یت شركتیحاكم

، مورد یو كنترل ین نظارتیدر كنار وضع و اصالح قوان

 رد. یاستگذاران قرار گیس یتوجه جد

انضباط  ،یاز اصالحات درون گریمهم د اریبس بخش

هدف  نیاست. ا یدولت یهاشرکت تیبه فعال یمال یبخش

و  افتیمتمرکز در ستمیس یساز ادهیاز رهگذر پ

است به  یسازادهیقابل پ یدولت یهاپرداخت در شرکت

ها، به انجام شده در شرکت یهاپرداخت هیکه کل ینحو

مصوبه  تیطرح و در نها ،پروژه، پروژه ریقرارداد، ز

در  ستمیس نیا یسازادهیمتصل گردد. پ رهیمد ئتیه

و انضباط  تیدر شفاف یتحول بزرگ یدولت یهاشرکت

اصالحات، اصالحات  گریهاست. حوزه دشرکت نیا یمال

اصالح  یرونیاست. اصالحات حوزه ب یرونیحوزه ب

شرکت هستند که  تیبر فعال رگذاریتأث یهازمیمکان

 قیشرکت بوده و عمدتًا از طر رونیب بهمربوط 

قابل اصالح هستند.  یو مقررات یقانون یهایگذارلیر

مورد توجه  لیموارد، اقدامات ذ نیبه ا تیبا عنا

 قرار خواهد گرفت: 

مستندسازی تكمیل بانك اطالعاتی معتبر  .1

و امالک دولتی از طریق تثبیت مركزیت وزارت  یاراض

ها و امور اقتصادی و دارایی در مدیریت دارایی

 اموال دولتی. 

استراتژیك و مولدسازی  مدیریت  .2

ها در جهت افزایش درآمدها و تقویت دارایی

 ها. زیرساخت
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های بازطراحی فرآیند خرید دارایی  .3

 های اجرایی.منقول و غیرمنقول توسط دستگاه

سازی سیستم متمركز پیاده یتالش برا .4

های زیرمجموعه وزارت دریافت و پرداخت در شركت

 امور اقتصادی و دارایی

های دولتی تقویت حاكمیت شركتی در شركت .5

اعم از تدقیق و تقویت نقش مجمع عمومی، اصالح 

رابطه مجمع عمومی و هیئت مدیره، رابطه هیئت 

مدیره و هیئت عامل و همچنین ارتقای شفافیت و 

 پاسخگویی.

های دولتی بندی شركتتدوین نظام طبقه .6

امكان ها، ایجاد كتمنظور شفاف شدن اهداف شربه

ها، طراحی سنجش عملكرد و پاسخگویی مدیران شركت

گذاری و های اصالحات، طراحی ضوابط سرمایهبرنامه

 های دولتی.سایر موارد متناسب با نوع شركت

های تكمیل بانك جامع اطالعات شركت .7

مدت و ایجاد بانك جامع اطالعات دولتی در كوتاه

دولتی و ی غیرهای زیرمجموعه نهادهای عمومشركت

 مدت.نهادهای انقالب اسالمی در میان

 ییامکان سنجش عملکرد و پاسخگو جادیا .8

شركتی در  تیو تقویت حاکم یدولت یشرکتها رانیمد

 آنها 

الیحه اصالح قانون اجرای  هیارا .9

منظور اصالح قانون اساسی به 44های كلی اصل سیاست

ی، سازموضوعات مهمی همچون نگاه درآمدی به خصوصی

های واگذاری، قیمتگذاری، تشریفات واگذاری، روش

 .رهیواگذاری مدیریت و غ

سازمان  یاستفاده فعال از نقش نظارت .10

 .یحسابرس

 

 تعارض منافع  تیریمد (ز

 

در اقتصاد  ینرفتن اصالحات اقتصاد شیمهم پ بخش

ت هاست که در دولکزارتخانه رانیاز منافع مد یناش

 :ردیدر دستور کار قرار گ ریز ریالزم است تداب یقو

تالش در جهت شمول کامل سامانه ستاد،  .1

 یدولت یبزرگ در شرکتها یتمام قرادادها تیشفاف

  یانتصابات بخش عموم تیو شفاف
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و  یتعارض منافع فرد تیریو مد ییشناسا .2

و  یوزارت امور اقتصاد رمجموعهیدر ز یساختار

  ییدارا

وزارتخانه و الزام کارکنان موثر  .3

 یتهایمتبوع به ثبت داوطلبانه موقع یهاسازمان

 یهااز مشارکت یتعارض منافع و استفاده حداکثر

 تعارض منافع تیریمد یبرا یمردم

 

 دولت یهایبده تیریمد(ح

 

كل  یدارن آمار منتشره خزانهیبا آخر مطابق

در  یدولت یهادولت و شركت یهایزان بدهیكشور، م

ارد تومان یلیهزار م 1500برابر  1399ان سال یپا

درصد  29حدود  1398ان سال یبوده است كه نسبت به پا

 افته استیش یافزا

 یمنظور پوشش كسربه یگسترده اوراق بده انتشار

 یهایش بدهیافزا یل اصلیاز دال یكی، 1399بودجه سال 

قابل توجه در رابطه با  یدولت بوده است. دو مشخصه

ها آن یباال اریبس ی، کسر1399و  1398 یهاسال یبودجه

است. در  یانتشار اوراق بده قیآن از طر نیو تام

 یتومان کسر اردیلیهزار م 17۵از مجموع  1398سال 

 قیتومان آن از طر اردیلیهزار م 82بودجه، حدود 

 1399شده است. در سال  نیتام یانتشار اوراق بده

تومان اوراق  اردیلیهزار م 200در مجموع حدود  زین

از  یاز طرق مختلف منتشر شده و بخش یدولت یبده

ن یسال را پوشش داده است. ا نیا میعظ یبودجه یکسر

بوده و توجه  سابقهیب رانیاقتصاد ا خیاتفاق در تار

دولت و بازار  یهایبده یرا به مسأله یآحاد اقتصاد

 جلب کرده است. یاوراق بده

بودجه گسترده دولت عالوه بر  یتوجه به کسر با

 یدار برایجاد درآمد پایبه منظور ا یاتیاصالحات مال

دولت  و  یها ییدار از دارایجاد درآمد پایدولت، ا

نه ها، مسئله یر متعارف هزیاز رشد غ یریش گیپ

 ییباال تیاز اهم یو توسعه بازار بده یبده تیریمد

 برخوردارد است.

به منظور  یه عمومیدولت در حوزه مال یفور اقدام

بودجه  ی، گذار از كسریجاد فرصت اصالحات اساسیا

نه اقتصاد كالن است.با توجه ین هزیبا كمتر 1400سال 

در اقتصاد  یاستقراض از بانك مركز ینه هایبه هز
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ن اقدام در یتر یاوراق فور یجاد تقاضا برایكالن، ا

تاكنون عملكرد دولت  دن وجوین حوزه است. با ایا

 در حوزه فروش اوراق مناسب نبوده است. 1400 در سال

 نهیزم نیدر ا دارتیاقدامات اولو برنامه

 عبارتند از: 

بر  دیدولت با تاک یبده تیریمد یارتقا .1

اوراق  قیبودجه از طر یبخش عمده کسر یمال نیتام

بانک  اتیبا عمل وندینقش خزانه در پ یو ارتقا

 یثبات مال یشورا لیو تشک یمرکز

دولت  یفعل یهایبده یاوراق بهادارساز .2

جهت  یراوراقیغ یبده جادیو محدود کردن ا

  یموتور خلق بده تیریو ممکن ساختن مد یسازشفاف

کاهش  یدر راستا یتوسعه بازار بده .3

دولت از بازار با انتشار  یمال نیتام نهیهز

در نرخ  یاسالم یتنوع اوراق مال شیاوراق، با افزا

  یاوراق دولت ینقد شوندگ شیو افزا دیو سررس

و  یبده تیریساالنه مد یاستراتژ نیتدو .4

مشخص شدن برنامه  یبرنامه استقراض دولت در راستا

 آن و ارائه آن به مجلس  یها سکیاستقراض دولت و ر

 یمال یپول یهماهنگ یمرتب شورا لیتشک .5

دولت به وجوه نقد در مقاطع  ازیو مشخص کردن ن

 دولت  ینگینقد تیریمد یلف در راستامخت یزمان

انتشار  یو انتشار برنامه زمان نیتدو .6

 دارانیخر یزیکمک به برنامه ر یبرا یاوراق بده

 یاوراق دولت
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 کل یداراصالحات خزانه ( ط

 

 یاز درآمدها یبخش مهم ،یقانون فیتکال رغمیعل

سازمان  ریدولت نظ یدرآمدزا یهادولت که به سازمان

 یدولت یهان شركتیو گمرک و هم چن یاتیامور مال

ش و پخش تعلق دارد، به ینفت و پاال یر شركت ملینظ

منتقل نشده است. در  یطور كامل نزد بانک مرکز

و حذف حساب نونقا نیا یاجرا لیكه با تکم یصورت

از  مایمستق یعموم یدرآمدها ،یرابط درآمد یها

و  شودیمبداء پرداخت به حساب واحد خزانه منتقل م

 یمشخصات مبالغ وصول زیشناسه وار فیتعر قیاز طر

از نظر مشخصات پرداخت کننده، نوع و موضوع پرداخت 

تمرکز  نیخواهد شد. ا یو ... همزمان ثبت و نگهدار

 ریبر خط خزانه و سا یو دسترس هاوجوه و داده

 یدیجد یهاتیها، قابلبه حساب استگذاریس ینهادها

کشور بوجود  یبرا یپولو  یالم یگذاراستیدر عرصه س

و از مشكالتی همچون رسوب منابع و خلق پول و  آوردیم

  .کندیم یریجلوگ یمفاسد احتمال

صورت گرفته  یدر سمت پرداخت ها گرید یسو از

در نظام  یمسئله اساس كیتوسط خزانه به عنوان 

نه یكشور عدم اطالع دولت از نحوه هز یزیبودجه ر

است.  ییاجرا یدر دستگاههاكرد و اختصاص منابع 

ست. یدولت مشخص ن ینه هایق هزیب دقیدرحال حاضر ترك

 سازوكارز آن است كه در ین امر نیا یل اصلیدل

، اعتبارات دستگاهها به صورت سرجمع از طرف یفعل

شان داده شده و دستگاهها اقدام به یخزانه به ا

و  یلیند. لذا اطالعات تفصینماینه كرد آنها میهز

كرد اعتبارات نزد نهیشده از نحوه هز یبندطبقه

نه یعتاً زمیخزانه به صورت متمركز وجود نداشته و طب

ها فراهم نهیهز یبرا یگذاركنترل و قاعده یبرا

 یات مالیاز عمل یست. در حال حاضر بخش قابل توجهین

كه مشمول قانون حساب واحد خزانه  ییاجرا یهادستگاه

ك یق حواله الكترونیهستند، از طر ینزد بانك مركز

ل فقدان یشود. البته به دل یانجام م یبانك مركز

 لیو تحل یت طبقه بندیوجود شناسه پرداخت قابل

ل یتكم یوجود ندارد. برا ییاجرا یمخارج دستگاهها

ن پرداختها تنها به یاز است كه ایند نین فرآیا

نصورت یر ایپرداخت شود. چرا كه در غ یینفع نهایذ

ق نخواهد بود. ین روش دقیاطالعات بدست آمده در ا
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نفع اطالعاات یبا استقرار كامل نظام پرداخت به ذ

از محل  ییاجرا یهاشده مخارج دستگاه یطبقه بند

قابل دسته  یستمیبه صورت س یو اختصاص یمنابع عموم

مختلف از جمله بر اساس  یبر اساس سرفصلها یبند

 نیا جادید بود. اافت كننده خواهیدر یینفع نهایذ

اصالح  ،یدر ارتقاء نظارت مال یاساس یگام رساختیز

دولت خواهد  یها نهیهز تیریو مد یزینظام بودجه ر

در دستور کار قرار   لیاساس اقدمات ذ نیابود. بر 

 خواهد گرفت :  

 یا نهیو هز یرابط درآمد یحذف حساب ها .1

به بانک  یبخش دولت یحساب ها هیو انتقال کل

و  ندهایفرا هیکردن کل یکیالکترون ،یمرکز

( و فراهم یانهیو هز ی)درآمد یدارخزانه یهاروال

 یخزانه و بانک مرکز نینمودن امکان نظارت آنال

  یدولت یهاحساب هیبر گردش کل

 نیح یستمیفراهم نمودن امکان نظارت س .2

 نفعانیاطالعات ذ یسازمنابع و شفاف کردنهیهز

ده با محدود کردن استفا یولتد یها-پرداخت یینها

به جز در موارد  صیبر تخص یاز روش پرداخت مبتن

پروژه حساب  لیدولت، تکم اتیخاص با مجوز ه یلیخ

به  ییاعتبار به دستگاه اجرا یواحد خزانه، اعطا

پس  یینها نفعیبه ذ یپول نقد و پرداخت نقد یجا

  یاز کنترل هوشمند عملکرد و اسناد مال

دولت با هدف کاهش  ینگینقد تیریمد .3

 نیشتریکسب ب قیدولت از طر یمال نیتام نهیهز

از رسوب  یریاز مانده وجوه و جلوگ یدیعا

 دیکارت خر فیاعتبارات در حساب دستگاه ها. تعر

با  ییاجرا یکارپرداز دستگاه ها یدهایخر یبرا

شده و طرف  یداریمبلغ و جنس خر یهدف شفاف ساز

 آن ها. یعموم عالمفروشنده و ا

 تیممنوع قیاز طر یحسابینظارت ذ تیتقو .4

از  تیو حما ییاز طرف دستگاه اجرا حسابیذ یمعرف

 .حسابانیاستقالل ذ

 

 اصالحات مربوط به مناطق آزادی( 

 

 کیبا نزد رانیدر ا یصنعت - یآزاد تجار مناطق

نتوانسته اند آنچنان که مورد  تیبه سه دهه فعال

 شیانتظار قانونگذار بوده است به اهداف افزا

 یخارج یگذار هیو جذب سرما یصادرات، انتقال فناور
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 تیو محروم یاگرچه در بعد توسعه منطقه ا ابندیدست 

مثبت انجام شده است. عدم  یاقدام ها یبرخ ییزدا

 یمناطق آزاد در راستا لیبه اهداف تشک یابیدست

)انتقال  یاقتصاد مقاومت یکل یها استیس« 11»ند ب

صادرات  د،یتول لیگسترش و تسه شرفته،یپ یها یفناور

 یو منابع مال یضرور یازهاین نیکاال و خدمات و تأم

با مناطق آزاد موفق  سهیدر مقا نیاز خارج( و همچن

 نیدارد که مهم تر یدر عوامل متعدد شهیر یجهان

 آنها عبارتست از:

 مناطق آزاد به  یمنابع درآمد یوابستگ

 واردات؛

 متناسب با اهداف  یها رساختینبود ز

 مولد؛

 یابینامناسب وسعت و مکان  نییتع 

 مناطق آزاد؛ قیردقیغ

 یتخصص فیعدم تمرکز بر وظا 

در دستور  لیها اقدامات ذچالش نیحل و فصل ا یبرا

 کار قرار خواهد گرفت: 

 

مناطق  یعملکرد یساز نهیتمرکز بر به .1

 حهیو ارائه ال زدهمیدولت س انیآزاد موجود تا پا

اداره مناطق آزاد و کاهش  یاصالح قانون چگونگ

 ای یپوشش یامکان سوءاستفاده در قالب شرکتها

 .یاتیفرار مال

مناطق آزاد  یمال نیاصالح نحوه تأم .2

 .یاساس یها رساختیز لیتکم یبرا


