بسم اهلل الرحمن الرحیم

بیانیه اقتصادی دکتر حسن روحانی
به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم

ملت بزرگوار و شایسته ایران
اینجانب با توکل به خداوند منان ،اتکا بر حمایت و توانمندیهای شما ملت ر شید و شای سته ایران ،و با
همکاری مردان و زنانی سختکوش در دولت تدبیر و امید ،در چهار سال گذشته تمام توان خود را صرف کردم
تا با همراهی شممممما میهن عزیزمان ایران را از وضمممم یت خطرناکی که در آن قرار داشممممت برهانیز و زمینه های
مسمماعدتری برای توسم ه همهجانبه اقتصممادی ،سممیاسممی ،اجتماعی و رهن ی کشممور راهز سممازیزط ی این چهار
سال ،هم ی سختی های زیادی را تحمل کردیزط آثار زخز هایی که در نتیجه رکود تورمی بی سابقه سال های
 1391و  ،1392بحران ارزی سممال های  1390و 1391و عدم اشممتلالزایی سممال های  1384تا  1391بر پیکر اقتصماد
ایران وارد شده بود ،بتدریج از سال  1393به ب د خود را نمایان ساختط عالوه بر آن ،به محض آنکه تالش شد تا
اقتصاد کشور زیر شار مشکالت مت دد کمر راست کند ،کاهش شدید قیمت نفت ضربه ای سن ین به اقتصادی
وارد کرد که در دورۀ و ور درآمدهای نفتی ،به شدت به واردات واب سته شده بودط کو ششهای ب سیارِ یک یک
شممما ملت عزیز و سممختیهایی که هم ی در کنار یکدی ر تحمل کردیز به مو قیتهایی انجامیده که عمدۀ آن،
خارج کردن اقتصمماد از زیر آوار اسممتط اکنون اگرچه هم نان سممختیهایی پیش روی ماسممت اما چشممزاندازهای
امیدوارکننده و ردای روشن نیز نمایان شده استط
مردم عزیز ایران ،من آگاهز که مشکالت اقتصادی نظیر بیکاری و نبود رونق در بخش هایی از اقتصاد،
مشکالت نظام بانکی؛ مشکالت اجتماعی نظیر اعتیاد ،الق ،و سایر آسیبهای اجتماعی؛ مشکالت محیطزیستی
نظیر ریزگردها ،تخریب منابع آب و خاک ،خشممکی تا بها و آلودگی هوا؛ مشممکالت در روابط خارجی نظیر
تنش با کشورهای منطقه ،اجرایی کردن برجام ،مبارزه با تروریسز و ا را یگری؛ و شماری دی ر از مشکالت به
عنوان انباشممتی ز ان یز از سممیاسممتهای نادرسممت گذشممته هنوز وجود دارندط اما به شممما مردم هیز و دور اندیش
ا مینان میدهز که در چهار سمممال گذشمممته گامهای بزرگی در راسمممتای حل آنها و زمینهسمممازی برای بهبودهای
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بیشتر برداشتهایزط
مردم عزیز ایران ،اینک شممما در آسممتانت انتخابی ت یین کننده برای رقز زدن آیندۀ خود و رزندانتان قرار
گر تهایدط دو مسیر کامالً متمایز پیش روی شما وجود داردط یک رف راه حل همه مسائل را توزیع پول میداندط
راه حل قر را ا زایش یارانه بدون تامین منابع مالی آن ،حل مشمممکل بیکاری را توزیع مقداری دی ر پول و ایجاد
رونق و تقویت تولید را ال کردن نقدین ی تشممممخی

میدهدط حاصممممل این رویکرد حتی اگر میسممممر باشممممد،

شکلگیری تورم ا سار گ سیخته به میزانی ب سیار بی شتر از تورم سال های پایانی دولت دهز ،بروز تال ز مجدد
نادرسممت خواهد بودط تشممخی

در بازار ارز و ایجاد آشممفت ی اقتصممادی ناشممی از تشممخی

نادرسممتی که به دلیل

توجه صممرف به جلب آرای شممما مردمی که چشممز امید به حل مشممکالت خود از ریق سممیاسممتمداران دوختهاید
برآمده اسممت ط این رویکرد به سممرعت قر و بیکاری را گسممترش می دهدط تجربه کشممور هایی که در دوره و ور
نفتی برای ما ال و بوده اند و امروز عمیقا با بحران د ست و پنجه نرم میکنند پیش روی همه ما ا ستط اما رویکرد
دوم اتکایش به وعده های دست یا تنی استط در رویکرد دوم ،مسیر علمی و کارشناسی مد نظر است و هد ش
آن اسممت که مشممکالت را ریشممهای حل کندط از آنجا که برداشممت قرین به صممحت شممما از رویکرد دوم نقشممی
سممرنوشممتسمماز برای آینده کشممور دارد ،اینجانب تالش کردهام تا به اختصممار مهمترین رئوب برنامه خود را برای
دولت دوازدهز به آگاهی شما مردم عزیز و آگاه برسانزط
آن ه می تواند م یار را ستی آزمایی مطالب ارائه شده با شد چ ون ی تحقق قولهایی ا ست که ی این
چهار سال به شما دادهامط از ابتدای دولت اعالم کردم که مناق شه ه ستهای راه حل دیپلماتیک دارد و د ستیابی به
آن را در گرو آن دانسممممتز که تیمی ماهر با مدیریتی حر های و رویکردی نتیجهگرا این کار را عهدهدار شممممودط
ویژگیهایی که تیز قبلی بطور کامل اقد آن بودط در گزارش  100روزه برای اولین بار به عنوان رییس جمهور به
شما قول دادم که تورم را تا پایان دولت یازدهز تک رقمی خواهز کرد که این نین شدط ایجاد شلل را بزرگترین
چالش اقتصاد کشور اعالم کردم هرچند میدانستز انباشت جم یت در سن کار سالها زمان می خواهد تا جبران
شود اما دستیابی به ارقام تجربه نشده قبلی را اجتناب ناپذیر می دانستزط خوشبختانه مو ق شدیز رکورد خوبی از
ایجاد شلل در اقتصاد ایران بجا گذاریزط در زمینه بیمه هم انی و رح سالمت خوشبختانه پیش روی مردم عزیز
روسفید شدیز و توانستیز از هزینههای سن ین شما در رایند درمان مقادیر قابل توجهی را بکاهیزط تولید گندم را
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ب صورت جه شی ا زایش دادیزط بحران تامین دارو را به سرعت بر رف کردیز ،اینترنت را در اب اد ب سیار بزرگ
تو س ه دادیز ،گاز ر سانی و برقر سانی به رو ستا ها را به درجه ای مطلوب ر ساندیز و در نهایت ،ر شد منفی 6.8
درصدی را به رشد دو رقمی تبدیل کردیزط
اینک این شممما و این تصمممیز مهمی که در پیش رویتان قرار گر ته اسممتط در خطو ئیل ،رئوب برنامه
به همراه شممرح مختصممری از هر یک از سممر صمملهای آن در اختیار شممما قرار میگیرد تا با مطال ه آن ،از آن ه
اینجانب در نظر دارم ظرف  4سممال آینده با نصممب ال ین قرار دادن سممیاسممتهای کلی اقتصمماد مقاومتی و اتکای به
برنامه ششز به اجرا درآورم آشنایی پیدا کنیدط
من میآیز تا با ادامه رویکرد «تدبیر و امید» و گفتمان «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشممر ت» مسممیری را
که تاکنون با همراهی شما ی کردهام کامل کنز و با کمک شما ایرانی شایسته مردمانش بسازم تا در نیمهراه
نمانیزط ما با تداوم مسیر عقالنیت میتوانیز ردایی بهتر برای یک یک شما و آیندهای بسیار بهتر برای رزندانمان
رقز بزنیزط
در اینجا رئوب مهمترین برنامههای اقتصادی خود را برای دولت دوازدهز بیان می کنزط البته شما مردم
گرانقدر میتوانید برای ا الع جامع تر و دقیقتر و نیز سایر برنامهها به کتاب برنامه دولت دوازدهز که منتشر شده
است مراج ه کنیدط در این کتاب کلیات برنامههایی که در نظر دارم در دولت دوازدهز پی یری کنز در قالب
شش بخش اقتصادی ،محیطزیستی ،سیاست داخلی ،سیاست خارجی ،رهن ی و اجتماعی به پیش اه ملت ایران
تقدیز شده استط اما در این جا اهز برنامههای اقتصادی دولت دوازدهز را در دو بخش برنامههای حمایتی و
برنامههای توس های توضیح خواهز دادط برنامه های حمایتی ناظر به سیاستها و اقداماتی است که بهبود وض یت
گروههایی خاص از جام ه ،مانند قرا ،بیکاران ،روستاییان و یره را مد نظر قرار داده و برنامه های توس ه ای
رویکردهایی را شامل می شود که ا زایش درآمد در کلّ اقتصاد را هدف قرار می دهدط

برنامههای حمایتی
برنامههای حمایتی دولت دوازدهز مواردی را شامل می شود که بر مبنای مطال ات کارشناسی و با
بکارگیری تجارب مو ق جهانی راحی شده استط این برنامهها متفاوت از وعده های یردقیقی است که صر اً
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برای جذب آراء ملت ایران و بدون پشتوانه علمی و کارشناسی مطرح شده است؛ وعده هایی که میزان و محل
منابع مورد نیاز برای اجرای آن توضیح داده نمیشودط
در ادامه به  5عنوان از مهمترین برنامههای حمایتی دولت دوازدهز اشاره میکنز که در تداوم روندهای
مثبت آ از شده در اقتصاد ایران میتواند سبب از میان برداشتن تمام جلوهها و مظاهر قر در کشور شودط
 -1تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور
هر چند دستیابی به رشد با ی اقتصادی به ا زایش سطح درآمد در کل اقتصاد کمک میکند اما در
صورتیکه بهرهمندی گروههای کز درآمد در چارچوب نظام موجود توزیع درآمد صورت گیرد ،رآیند بهبود
وض یت اقشار کز درآمد بسیار کند خواهد بودط لذا ضروری است همزمان با اجرای سیاستهای توس های که
منجر به دستیابی به رشد با تر اقتصادی خواهد شد ،برنامههای حمایتی ( راتر از یارانه) به منظور بهبود شرایط
زندگی و توانمند سازی گروههای قیر به اجرا درآیندط
در همین راستا دولت دوازدهز برنامهای به منظور بهبود وض یت ر اهی  8تا  10میلیون نفر از خانوارهایی
که در پایینترین سطح زندگی میکنند داردط ما برای تحقق این امر رح سه مرحلهای را پیشبینی کردهایز که
با اجرای آن که برای اولین بار در کشور خواهد بود مفهومی به عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح ر اه را
ت ریف میکنیز و درآمد هر کس را که پایینتر از آن بود به سطح استاندارد ت ریف شده میرسانیزط در این رح
رد یا خانوادهای که شرایط درآمدی پایینتر از استاندارد ت ریف شده دارد ،چنان ه توانایی کار کردن داشته
باشد منابع را صرف ا زایش توانمندسازی و پیداکردن شلل برای آنها خواهیز کرد و اگر توانایی انجام کار نداشته
باشند ،مابهالتفاوت درآمد آنها تا سطح استاندارد را بهصورت مستمری به آنها پرداخت خواهیز کردط مرحله اول
از این رح از ابتدای سال  1396و در چارچوب قانون بودجه سال  1396در حال اجراستط در این مرحله میزان
مقرری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به میزان قابل توجهی ا زایش پیدا کرده استط
به وریکه اگر مستمری یک خانوار پنج نفره در سال  100 ،1395هزار تومان بود این مبلغ در قالب بودجه سال
 1396به  465هزار تومان (بیش از  4.6برابر) ا زایش یا ته و از ابتدای سال اجرا شده استط این کار گامی بزرگ
بود که با توجه به برنامهریزیهای انجام شده در سال قبل و با توجه به تامین منابع زم برای دولت در سال 1395
و  ،1396با مو قیت برداشته شدط در گام دوم اجرای این رح از میانه سال  1396و در صد روز اول شروع بکار
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دولت دوزادهز ،میزان درآمدی را ب نوان حداقل وض یت ر اه خانوارها متناسب با منا ق مختلف جلرا یایی
ت ریف و اعالم میکنیز و هر خانوار ایرانی که براساب درآمدی که کسب میکند خود را مستحق دریا ت مقرری
ت یین شده در این رح میداند با مراج ه به سازمانهای حمایتی ثبتنام میکند و پس از بررسی و راستی آزمایی
موارد ثبتنام شده ،مقرری مربو ه را به میزان مابهالتفاوت درآمد رد و سطح زندگی ت ریف شده ،دریا ت خواهد
کردط
در مرحله سوم نیز استاندارد زندگی ت ریف شده متناسب با رشد اقتصادی و و بهبود وض یت اقتصادی
کشور ا زایش پیدا میکندط آهنگ ا زایشها بهگونهای خواهد بود که در پایان سال  1399سطح متوسط م یشت
حدود  10میلیون نفر از قیرترین ا راد جام ه حداقل به میزان  5برابر وضع موجود ارتقا خواهد یا تط این برنامه
در چارچوب یک نظام جامع تامین اجتماعی با شناسایی دقیق خانوارهای قیری که حتی در رآیند ایجاد رشد
اقتصادی نتوانستهاند به سطوح با تر درآمدی دست یابند ،به بهبود وض یت آنها از ریق منابع عمومی کمک
خواهد کردط منابع محدود لی با این روش به شکل کاراتری به سمت خانوارهای قیر سوق داده خواهد شد و
با توانمندسازی آنان ،سبب ارتقای کیفیت زندگی آنان در سطوحی استاندارد میشودط با اجرای این برنامه
در دولت دوازدهم ،در ایران اسالمی فقر مطلق نخواهيم داشت.
 -2طرح توانمندسازی روستایيان
در خصوص توس ه روستایی کشور و حمایت از روستاییان دو سر صل مسکن و درآمد و اشتلال
روستاییان بسیار مهز استط زیرا بدون توجه به این دو رکن ،سایر حمایتها نخواهد توانست سبب توانمندسازی
روستاها و عدم مهاجرت آنها به شهرها شودط بر این اساب رحهای حمایت از روستاییان در دولت دوازدهز
عمدتا بر این دو رکن استوار استط یکی از مولفههای اصلی ا زایش سطح درآمد درآمد روستاییان تقویت و
توس ه صنایع روستایی استط برای دستیابی به این هدف منا ق روستایی کشور را به دو دسته تقسیز میکنیز:
 -1روستاهای مرزی و محروم
 -2سایر روستاها و شهرهای زیر  20هزار نفر
دولت بنا دارد م ادل ریالی  3میلیارد د ر از منابع ارزی بدست آمده در نتیجه ا زایش درآمدهای نفتی
را ی چهار سال در جهت بهبود شرایط درآمدزایی روستاها با نرخهای ترجیحی سرمایهگذاری کند .کاری که
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دولت انجام خواهد داد اینست که در روستاهای گروه یک به نسبت یک به سه و در گروه  2به نسبت  1به 2
حمایت کند .بدین م نی که به ازای هر یک واحد که روستاییان در صنایع روستایی سرمایهگذاری کنند دولت
در روستاهای گروه  ،1سه واحد برای سرمایهگذاری هزینه خواهد کردط مولفه دی ر ا زایش درآمد روستاییان
ا زایش درآمدزایی بخش کشاورزی استط دولت در این زمینه همانطور که در دولت یازدهز تحولی بزرگ در
م یشت گندمکاران بوجود آورد در ادامه نیز برنامه مشخصی برای خرید تضمینی گندم و هم نین به حداقل
رساندنِ سهز واسطهها از الیتهای تولید و توزیع کشاورزی تهیه کرده استط به وریکه سهز اصلی سود به خود
کشاورزان بازگردانده شودطدر زمینه تسهیل در تامین و تجهیز مسکن روستاییان نیز دولت در سال گذشته ارائه
تسهیالت با نرخ تک رقمی را در دستور کار خود قرار داده است که با تداوم روند کاهشی میزان تورم نرخ این
تسهیالت نیز متناسب با آن کاهش خواهد یا تط

 -3طرح کارورزی
رح کارورزی یکی دی ر از رحهای مدنظر برای ایجاد اشتلال و حمایت از جوانان است که در سال
گذشته در سه استان کشور اجرا شده استط دولت به منظور ا زایش ان یزه برای بکارگیری جوانان در مشا ل
مختلف ،مشوقهایی برای شرکتها و کارخانجاتی که جوانان شلل اولی را استخدام نمایند در نظر گر ته استط
در واقع در این رح دولت به کارخانهها و مراکز تولیدی کمک میکند تا نیروی انسانی بیشتری را استخدام کنندط
دولت این کار را از ریق پذیر تن بخشی از هزینه استخدام نیروی کار جدید انجام میدهدط
اهداف این رح عبارتند از:
 ا زایش مهارت و اشتلال جوانان ا زایش جذب و بکارگیری جوانان در شرکتها کاهش هزینههای نیروی کار (آموزش ،بیمه و مالیات) برای کار رمایان -هدایت هد مند منابع در جهت توس ه اشتلال جوانان
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گروه هدف رح جوانان جویای کار ارغ التحصیل دانش اهی گروه سنی  23-32سال و شلل اولیها
هستندط در این رح رد متقاضی کار باید ثبت نام کند و دوره کارورزی را ب ذراندط دولت هزینه دوره آموزشی
را م ادل یکچهارم حداقل دستمزد میپردازدط
 -4طرح اصالح ساختار سهام عدالت
در سالهای قبل برگههای سهامی تحت عنوان سهام عدالت در جام ه توزیع گردید که اقد ارزش بودط
پس از بررسیهای بسیار و رح راهکارهای کارشناسی مختلف در دولت و با اتکاء به رهنمودهای مقام م ظز
رهبری به سازوکاری رسیدیز که با اجرای آن هز مشکل دارندگان این سهام حل خواهد شد و هز مشکل
بن اههای واگذار شده ضمن اینکه این سازوکار در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای توانمندسازی خانوارها
و اعطای ثروت به آنها استط در سالهای قبل بررسیها و زیرساختهای این کار انجام شده است و هز اکنون
آماده اجرای آن هستیزط اخیراً سامانه اصالح سهام عدالت راهاندازی شده استط توزیع سهام عدالت ،به  50میلیون
ایرانی ،برای دو دهک اول ،م ادل ارزش  2میلیون تومان و برای بقیه حدود  1میلیون تومان ثروت اولیه ایجاد می
کند که ارزش آتی آن تابع عملکرد اقتصاد استط سهامداران میتوانند این سهام را نقد کرده یا از جریان مستمر
سود آتی آن منتفع شوندط
 -5اعمال حمایت مالياتی از کارمندان دولت و بخش خصوصی
دولت دوازدهز در تالش خواهد بود برای حمایت کارمندان دولت و بخش خصوصی ،از ریق م ا یتهای
مالیاتی حمایت کندط م ا یت مالیاتی حقوق ب یران دولتی در سال  1392برابر  833هزار تومان بود و اگر قرار
بود این م ا یت متناسب با تورم ا زایش یابد مقدار کنونی آن حدود  1170هزار تومان میشدط در حالیکه در
دولت یازدهز او سقف این م ا یت به  2میلیون تومان ا زایش یا ته که به این م نیاست که حقوقب یران با
درآمد پایینتر از  2میلیون تومان ماهانه به اندازه حدود  83هزار تومان مالیات کمتری به نسبت قبل میپردازندط
این مقدار م ادل  1.8برابر یارانه ماهیانه یک رد است .ثانیا این م ا یت به کارمندان بخش خصوصی نیز ت میز
پیدا کردطدولت دوازدهز نیز با ادامه این مسیر و با ا زایش سقف م ا یتها به حمایت بیشتری از حقوقب یران
خواهد پرداختط عالوه بر آن الیتهای کشاورزی ،دامپروری ،پرورش ماهی و زنبورعسل و یور ،صیادی،
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مشا ل رهن ی ،هنری ،قرآنی ،مطبوعاتی و انتشاراتی نیز م اف از مالیات هستندط زم به توضیح است که با
الکترونیکی کردن حسابرسی در سال  95بالغ بر  300هزار مودی جدید شناسایی شده و از میان آنها از  77مودی
پردرآمد حدود  990میلیارد تومان مالیات وصول شده استط در مقابل از بیش از یک میلیون و هفتصد هزار
مودی بقه پایین و متوسط تنها  880میلیارد تومان مالیات وصول شد .لذا دولت در تالش است منابع درآمدهای
مالیاتی خود را به سمت عدالت بیشتر سوق دهد و به تدریج مالیاتستانی از بقات پایین و متوسط را کاهش
داده و از مودیان پردرآمد مالیات بیشتری وصول نمایدط

برنامههای توسعهای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به منزلت چتری راگیر و منسجز برای هدایت اقتصاد کشور در سالهای
آتی ،میتواند محور و اق و وحدت رویکرد در اعمالِ اصالحات اقتصادی باشد.
در این چارچوب  9برنامه توس ه ای به شرح ئیل با اولویت در دستور کار قرار گر ته استط
 .1اصالح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی اولین گام برای پی یری سیاستهای توس های استط
تحقق این امر در چارچوب اجرای بستهای با عنوان «ارتقای توانمندی دولت برای ارائه خدمات بهتر»
به اجرا د رخواهد آمدط
 .2تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال آفرین ( تقویت نقش صندوق توسعه ملی)
بر این اساب صندوق توس ه ملی نقشی موثر در ایجاد تحول در سرمایه گذاری اشتلال آ رین ایفا خواهد
کردط
 .3صيانت از کاهش تورم
کاهش قابل توجه تورم و تک رقمی کردن آن ،دستاوردی بزرگ برای کشور محسوب می شود که
حفظ این دستاورد را به اولویتی مهز برای آینده تبدیل می کندط
 .4تأمين مالی توليد و اشتغال
تأمین مالی تولید و اشتلال که یکی از ضرورتهای جدی ایجاد اشتلال و کاهش بیکاری است ،خود
شامل دو برنامهی اصالح نظام بانکی و توس ه بازار سرمایه استط
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.4.1

اصالح نظام بانکی

نقشه راه اصالح نظام بانکی شامل دو برنامه «اصالح مقدماتی نظام بانکی» و «اصالحات بنیادین» استط
برنامه اصالحی در از اول مبتنی بر پنج محور اصلی است:
الف .تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی،
ب.

سیاستگذاری پولی،

ج.

بهبود محیط کسبوکار بانکی

د.

انضبا مالی دولت

هم .

ا زایش قدرت وامدهی بانکها که با سه هدف :بهبود وض یت جریان نقد ،کاهش انجماد

داراییها و ا زایش پوشش ریسک راحیشده است.
.4.2

توسعه بازار سرمایه

نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توجه به بانکمحور بودن اقتصاد ایران ی سالهای گذشته
بسیار محدود بوده و ضروری است این بازار نقش بیشتری را در تامین منابع برای سرمایهگذاری ،به ویژه در
بن اههای بزرگ ،ایفا کنندط لذا ،سیاست قط ی دولت دوازدهز ،تقویت این نهاد به منظور نقشآ رینی مؤثرتر در
روند توس ه اقتصاد ملّی استط
 .5اصالح محيط کسب و کار و نظام بنگاهداری (اشتغال درآمد آفرین)
بررسیهای انجام شده نشان میدهد نمیتوان کشوری را یا ت که در دورهای بلندمدت رشد اقتصادی
با داشته باشد اما این مهز با درونگرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشدط بنابراین یکی از
مهزترین برنامهها در زمینه ا زایش تولید و اشتلال ا زایش سرمایهگذاری و بهرهوری با استفاده از دو استراتژی
«توس ه بخش خصوصی» و «برونگرایی» استط
.5.1

توسعه بخش خصوصی

ر ع موانع توس ه بخش خصوصی از جمله مهزترین الزامات دستیابی اقتصاد ایران به رشد اقتصادی با و
پایدار استط موانع توس ه بخش خصوصی در این برنامه در چهار محور:
 .1وض یت محیط کسب و کار
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 .2خصوصیسازیهای انجام شده در دهه  80و شکلگیری نظامات جدیدی از بن اهداری
 .3گسترش بخش یررسمی
 .4ض فهای نظام حقوقی کشور
اینک که تحقق رشد اقتصادی با از اهمیت ویژهای برخوردار است ،در کنار اتخائ سیاستهای زم
برای ا زایش سرمایهگذاری ،بهرهبرداری با بهرهوری با از سرمایههای موجود دارای اهمیت زیاد است ،و ایجاد
تلییرات مورد نیاز برای بهبود بهرهبرداری از بن اههای مت لق به نهادهای عمومی یردولتی ضرورت زیادی پیدا
میکندط
باز ت ریف نقش و ماموریت بن اههای عمومی یردولتی ،شامل نهادهای نظامی که الیت اقتصادی دارند
و بن اههای یرنظامی عمومی یردولتی به منظور راهز آوردن محیط مناسب و قابل رقابت برای بخش خصوصی
از یک رف و تب یت از سیاستها و استراتژیهای صن تی کشور از رف دی ر در همین چارچوب اهمیت زیاد
پیدا میکندط شرکتهای واگذار شده در قالب رد دیون و بن اههای تحت مالکیت یا مدیریت دولت نیز باید در
مسیر اصالح ساختار و خصوصیسازی واق ی حرکت کنند .دولت یازدهز از ابتدای الیت ،هیچگونه واگذاری
به بخش خصوصی یرواق ی را انجام نداده استط هم نین ،با تاکید دولت بر صیانت از کاهش تورم ،محیط کسب
و کار در جهت آرامش و بهره مندی مصرف کننده از این آرامش حرکت کرده استط

.5.2

برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه (بازارها و شغلهایمان را پس

میگيریم)
این برنامه میتواند اقتصاد ایران را از یک اقتصاد درونگرا به یک اقتصاد برونگرا تبدیل کند که نقش
آ رینی قابل توجهی در سطح اقتصاد جهانی و منطقهای خواهد داشتط این برنامه شامل  4محور زیر است:
 .1ترسیز نقشه ت امل با کشورهای مختلف و انتخاب شرکای تجاری پایدار
 .2اصالح سیاستهای تجاری و تسهیل در تجارت
 .3حضور در زنجیره ارزش تولید جهانی
 .4جذب سرمایهگذاری خارجی با محوریت صر هجویی انرژی
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اقتصادهای چین ،هند ،ژاپن و اندونزی ی دو دهه آینده در گروه پنج اقتصاد بزرگ دنیا قرار خواهند
گر تط لذا جلرا یای برون رایی با محوریت مشارکت در زنجیره تولید صادراتگرا از ریق همکاری با بن اههای
بزرگ کشورهای ئکرشده به اضا ه کشورهای منتخب اروپایی میتواند به تحقق رشد اقتصادی صادراتگرا که
با ا زایش قابل توجه اشتلال همراه خواهد بود کمک موثر کندط برون رایی منطقهای نیز میتواند استانهای مرزی
کشور را که اتفاقا از محرومترینها هستند به ر اه مطلوب برساندط ت یین ماموریتهای محوری مشخ

برای

استانهای مرزی در توس ه تبادل با کشورهای همجوار و نیز مشارکت در برقراری ارتبا ات شرق با رب و شمال
با جنوب با نقطه اتصال ایران ،میتواند توس ه استانهای محروم مرزی را تسهیل کند و نظام مبادله سالز را جای زین
شکل آزاردهنده موجود قاچاق کا نمایدط
ما با این اجرای دقیق برنامه برون رایی و ت امل بیشتر با دنیا میخواهیز شللهای از دست ر ته خود را پس
ب یریز ،بازار گردش ری ما به وسیلت ترکیه بازار گاز ما تا سال گذشته به وسیله قطر ،صن ت هوایی ما و اینکه
قطب هواپیمایی باشیز به وسیله امارات ،هم نین ،مسیرهای بازرگانی و تجاری ما به وسیله امارات  ،سرمایهگذاری
صن تی به وسیله ترکیه  ،بازار نفت ما به وسیله عراق و عربستان محدود شدط اینها سبب شد ی 8سال شللهای
جوانانمان را به کشورهای دی ر بدهیز و با ماجراجویی در سیاست خارجی سرمایه ها را از کشور راری دهیز و
سبب توس ه همسای ان شویزط با اجرای این برنامه و با استفاده از ظر یت برجام ما میخواهیز شللهایی را که از
دست داده و تقدیز کشورهای همسایه کردهایز پس ب یریز ،میخواهیز سرمایههای ر ته را به کشور بازگردانیزط
 .6بهبود عدم توازنهای منطقهای (عدالت منطقهای)
ایران کشوری با اقلیز گسترده و تنوع با ی رهن ی استط اداره متمرکز و سیاستگذاری مرکزی و
ابالغ بخشنامههای راگیر برای این حد از تفاوت میان استانها ،اثربخشی سیاستها را به میزان قابل توجهی کاهش
میدهدط مسائل استانهای مختلف کشور ب ضاً با یکدی ر بسیار متفاوتندط تفکیک کشور به پنج منطقه نسبتا هم ن
و نصب دستیاران ویژه رییس جمهور منطقهای با حداقل تشکیالت و جابهجایی متناوب مرکز استقرار در استانهای
هر منطقه ،این امکان را راهز میکند که ان طاف زم در جهت انطباق با شرایط متفاوت هر منطقه بتواند شکل
ب یرد .متناسب با این شرایط نظام درآمد-هزینه استانها در راستای ایجاد ان یزه برای کسب درآمدهای محلی و
برقراری ارتبا ملموب میان درآمدهای مالیاتی و مصارف آن ،توس ه پیدا میکندط
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 .7مقابله با فساد
مجموع برنامههایی که تاکنون تشریح شده است ،ظر یت زیادی برای مقابله با ساد ایجاد میکندط اصالح
ساختارهای اقتصادی که در برنامهها ارائهشده است ،رصتهای بروز ساد را کاهش میدهدط دولت دوازدهز اما
به یر از اجرای برنامههای تشریحشده ،راهکارهای زیر را نیز برای مقابله با ساد دنبال خواهد کردط
 .1اجرای قانون «ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه با ساد»
 .2اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به ا العات
 .3گسترش دولت الکترونیک،
 .4چابکسازی دولت،
 .5تسهیل مقررات و زمینهسازی برای حذف امضاهای الیی
 .6شفافسازی بودجهریزی و ارزیابی عملکرد بودجه
 .7جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز انحصاری در موضوعات اقتصادی

 .8تقویت زیرساختهای اینترنت (توسعه اشتغال مبتنی بر اینترنت)
رساندن سرعت و کیفیت شبکه ملی ا العات و اینترنت همه استانها به سطح  3کشور نخست خاورمیانه،
تا سال  1400با هدف دسترسی آسان به ا العات و گسترش کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت ،میتواند در توس ه
دانشبنیان کشور و ایجاد مشا لی که مستقیز یا یرمستقیز بر زیرساختهای اینترنتی بنا میشوند مؤثر باشدط
 .9تقویت گردشگری
توس ه گردش ری از جمله ظر یتهایی است که میتواند به متنوع شدن اقتصاد ایران ،ایجاد اشتلال –
با خ

در منا ق کزبرخوردار – و راهاندازی زنجیرهای از تولید و خدمات کمک کندط ایران میتواند تا سال

 1400به هدف جذب سا نه  9میلیون گردش ر خارجی اعز از گردش ر مذهبی ،تفریحی و سالمت دست یابدط

12

