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 دیباچه 

 حسبنا اهلل نعم الوکیل نعم الموال و نعم النصیر

 )علیه السالم(  الرضابا کسب اجازه از محضر امام رئوف حضرت علی بن موسی

 .الفدا()ارواحنا لهو سالم و درود به حضرت ولی عصر

 جمهوری اسالمی ایران  گام اولهای سازیظرفیت ❖

های قدرت  سال گذشته توانسته ضمن تغییر مؤلفه  40جمهوری اسالمی ایران در طول  

های فراوانی را در جغرافیای سرزمینی خود ایجاد نماید.  سازیدر منطقه و جهان، ظرفیت

دستاوردهای مهمی چون استقالل سیاسی، تعریف گفتمان و منطقی نوین در مناسبات  

باالی   مراتب  به  دستیابی  و  فناوریجهانی  و  هستهدانش  قبیل  از  استراتژیک  ای،  های 

و  سلول را ساخته  اسالمی  نظام  این  علمی  کارنامه  از  بخشی  هوافضا  نانو،  بنیادی،  های 

توان به عنوان محصول  گسترش خدمات رفاهی و افزایش کارآمدی جمعیت جوان را می

 مسئولیت اجتماعی انقالب در مقابل آحاد ملت برشمرد. 

 پایداری مسائل کشور ❖

رغم روی  گردد که علیلکن با بررسی مسائل کشور در گام اول انقالب، مشخص می

های  ها، مکاتب فکری گوناگونِ برخواسته از آرای ملت و تالشها با انگیزهکار آمدن دولت

ای از مسائل اساسی  های متعدد، همواره سلسلهسازی برنامهپیاده  در گسترده کارگزاران  

نشینی و... به صورت پایدار  ر، اعم از بیکاری، تورم، فقر، فاصله طبقاتی، رکود، حاشیهکشو

ها، هیچ یک از این مسائل به صورت  عملکردی دولت  کارنامهو ثابت وجود داشته و در  

التیامی بوده مقطعی، برای این    های مختلف، صرفاًای حل نگردیده و برنامه دولتریشه

 های کهنه. زخم
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و    مشارکت رهگذر، برای حکومتی که مقبولیت و مسئولیت خود را در قبال    در این

داند، آسیب دیدن سرمایه اجتماعی درد و مسئله مضاعفی بر سایر  اعتماد مردمِ خود می

مسائل آن خواهد بود و در این پیکار، معاندین و دشمنان قسم خورده این نظام هر فرصتی  

با سیاه و  مغتنم شمرده  بزرگ  ها نماییرا  رسانهنماییو  بازوی  به کمک  و  و  ها  ای خود 

اند کینه خود را در بیان القاء  هسعی کرد  «ققنونس» های مختلفی از جمله  تعریف پروژه

 ناکارآمدی جمهوری اسالمی به نمایش بگذارند. 

 ایده فصل پروانگی ❖

شک ثمره آتش خشم خودشان بوده،  ها که بیسازیها و ققنوسبازیدر مقابل این لفظ

مندی خود برای مقابله مجدد  جبهه انقالب نیازمند حرکت و نگاهی نو و بازآفرینی توان

 باشد.های استکبار خارجی و داخلی میبا هجمه

راه می این  در  معتقدیم  آرمانلذا  ارزشبایست ضمن حفظ  تجربه  بر  تکیه  و   مند  ها 

اداره کشور پرداخت و پایداری مسائل را در ناکارآمدی    ساله، به بازبینی سازوکارهای  40

 این سازوکارها جستجو کرد. 

دوره رشد    یبه انتها  یساز لهیفصل پ   یعن ی  اسالمی ایران،  ینظر ما فصل اول جمهور  زا

  ی است، تا جمهور  ی سیو دگرد  له یپ  ن یا  شکافتن  و اکنون فصل  ده یرس  شیو تکامل خو

  ی سازلهیفصل پ  یبهاگران و تجربه  یرانیا  -   اسالمی   ی شمیپوش ابربر تن  ه یبا تک  اسالمی

   د؛ی اهداف خود پرواز نما یبه سو یامانند پروانه

 خواهد بود. «ی فصل پروانگ»  فصل جدیدلذا  
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   اندیشکده راهبردی بسامد گام دوم  ❖

ایده  ، زمان تبلور  ی(العال  مدظله)توسط مقام معظم رهبری  انقالببیانیه گام دوم    ابالغبا  

پروانگ و    یفصل  عمل  میدان  برنامهمدلدر  تدوین  برای  آن  گردید.سازی  آغاز  لذا    ها 

دیریت ـنگرانه مازوکارهای آیندهـازطراحی سـب»و با هدف    با نگاه راهبردی  ایاندیشکده

تا چراغ راهی    قدم در این راه نهاد  « بسامد گام دوم»  تحت عنوانو  «  های گام دومدولت

 ... شاالل ی، انهای فصل پروانگمدیریت دولتدد برای گر

 نظریه جدید برای ساخت ایران جدید  ❖

کشور،    حکمرانی ناکارآمدی مدل    دالیل اندیشکده راهبردی بسامد گام دوم با شناخت 

در دستور    مقتدر و سربلنددر اداره امور کشور برای ساخت ایرانی    ی راتدوین نظریه جدید

حل مسائل کشور به صورت پایدار و حرکت    ایم، چرا که به این باور رسیدهکار قرار داد.  

 باشد.میکشور   یکمرانعظیم در مدل ح  یتحول نیازمند مردم،  در مسیر رشد

انقالب است که باید مجدد در سایه    همان آرمان اصیلِ   « دولتِ مردم»مدل حکمرانی  

اراده بر  تکیه  با  و  برداشته  قدم  فرزانه  راسخ در جهت گرهرهبری  گشایی و جوشش  ای 

به نفع    ی کشورسازوکارهادر    انقالبیبار تحولی  ها را گره کرد. و اینانقالبی دیگر مشت

عرصه در  نظام  نعمتان  مدیریتیولی  مختلف  رهای  و  کارکردها  ساختارها،  و  ویکردها  ، 

بودن آن خواهد بود و هدف  محور این تحول رویکردی، مردم پایه    همچون گام نخست،

 . دولت و ملتغایی آن چیزی نخواهد بود جز ادغام 
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 های دولتِ اعتماد برنامه ❖

گام از  برنامهتبدیل    ،هایکی  تدوین  و  به عمل  در  گفتار  اجرایی   مدل حکمرانی  های 

محدودیت زمانی    از یک سو و  مسائل امروز مردم  به تعدد با توجه  لذا  .  باشدمیدولتِ مردم  

های  برنامهاندیشکده برای  تمرکز    شده مردم از سوی دیگر،برای بازآفرینی اعتماد کمرنگ 

بال    « اعتماد  دولت » این تحول عظیمبه  اقتصاد بر دو  و    عنوان پیشران و موتور محرک 

 .  گردید  ترسیمتمایز جوامع لیبرال و اسالمی    به عنوان روح و هویت جامعه و وجه  فرهنگ 

رو پیش  و  ،برنامه  مشارکت  و    نتیجه  دانشگاهی  و  حوزوی  جوان  نخبگان  همکاری 

فارغ از هر گونه نگرش جناحی و  و   ،نظران باتجربه اجرایی با رویکردی کارشناسانهصاحب

ا و  ، راهنم تیعلمی و در عین حال عملیاای تهیه شده است تا به عنوان یک منبع  سلیقه

 . قرار گیرد جدید  برای ساخت ایران ملت  و  اندیشه و عمل دولت راهگشای

، تنظیم و انتشار یافته  «برنامه دولتِ اعتماد »برای تهیه و تدوین این برنامه که با عنوان  

صاحب همکاری  و  یاری  از  بردهاست،  بهره  تشکر    امنظران  و  تقدیر  آنان  یکایک  از  که 

 .نمایم و توفیق روزافزون ایشان را از خداوند متعال مسألت دارممی

بنیان،  ها، مؤسسات دانشها، اندیشکدهدانشگاه  و   های علمیهوزهدر پایان از نخبگان ح

اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران،  اصناف،  احزاب،  های دانشجویی، نهادهای مردمی،  تشکل

اسالمی دعوت میامهروزن انقالب  دلسوزان  و همه  فضای مجازی  فعاالن  با  نگاران،  شود 

و برای نیل به موفقیت در پیشبرد این    نمایند د در این مسیر مشارکت فعال  تمام توان خو

)عجل الل  عصرو از پیشگاه حضرت ولی  گشودهست نیاز به درگاه احدیت  تکلیف دشوار، د

 .نمایممیدر این راه بسیار دشوار  و استمداد  طلب دعا تعالی فرجه الشریف( 

زاده هاشمیدکتر سید امیر حسین قاضی  

1400بهار   
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  1397، در بهمن  )مد ظله العالی(ایالل خامنهحضرت آیت جا که مقام معظم رهبری از آن

این بیانیه »ظهور تمدن نوین اسالمی   از اند« را صادر کردند و چشمگام دوم انقالب» بیانیه

نیاز رسیدن به  « عنوان شد. پیش)ارواحنافداه(و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی  

ی نظر و عمل  هدف متعالی مورد اشاره، حل و مرتفع ساختن مسائلی است که در عرصه

کند.  واجه می های گوناگون منماید و کارایی و اثربخشی نظام اسالمی را، با چالشرخ می

از طرف دیگر با گذشت چهار دهه از استقرار نظام اسالمی، احاله دادن مسائل و معضالت  

کشور به نوپایی نظام و تازه تأسیس بودن نهادهای آن، امری غیرمنطقی و جفا به انقالب  

 اسالمی است.  

ی« در  الملل مرحله دارد: »آمادگی، بازآفرینی و گسترش بین 3نقشه راه تمدن اسالمی 

های جامع و دقیقی برای مسائل کشور با رویکرد بازآفرینی طراحی  حلمرحله اول باید راه

های عملیاتی طراحی شده  شود؛ مرحله دوم متمرکز بر حل مسائل کشور )با اجرای برنامه

در مرحله اول( بوده و عالوه بر پیشرفت شگرف، دانش و فناوری مدیریت کشور ارتقاء  

تعالی سریع جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک الگوی   مرحله سوم،  خواهد یافت. در

 .خواهد گرفتالمللی مطرح و مورد پذیرش برخی از جوامع قرار بین

ای است میان مدت، که برپایه مکتب  ای که پیش رو دارید، برنامهبراین اساس برنامه

نظران باتجربه اجرایی با رویکردی  مردم و با همکاری نخبگان جوان و صاحب  فکری دولتِ

برداری در جهت حل ای  برای بهرهکارشناسانه و فارغ از هر گونه نگرش جناحی و سلیقه

مسائل مردم تدوین شده است تا راهنمای اندیشه و عمل دولت سیزدهم قرار گیرد. امید  

شور به اجرا درآید و در رشد کشور و رفاه حال مردم،  آن که با حمایت و هدایت نخبگان ک 

 مفید و مؤثر واقع گردد.

https://hamafza.ir/44793
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پردازد و اگر به منابع  شایان ذکر است که کتاب حاضر، تنها به تببین کلی و اجمالی می

مخاطبان   این،  وجود  با  است.  کتاب  ساختار  و  طرح  دلیل  به  نکرده،  استناد  مراجع  و 

مطا  برای  اندیشه  صاحب  و  میفرهیخته  بیشتر  کتابلعه  به  این  توانند  از  بعدی  های 

مجموعه که تحت عنوان »اسناد پشتیبان« چاپ و منتشر خواهد شد، مراجعه کنند و  

 مستندات معتبری را که پایه اصلی این اثر بوده است، مرد توجه قرار دهند. 

 های اصلی برنامه گیری جهت ❖

بخش تقسیم شده و    40شور به  ریزی اندیشکده، موضوعات ک در مطالعات بخش برنامه

 .  گردیدبخش )با تمرکز بر مسائل اقتصادی( انجام  10های در اولویت اول، طراحی برنامه

اند  های مفهومی کامل و دقیقی طراحی شدهها و الگویها مبتنی بر نظریهاین برنامه

اشتراک   که در نتیجه امکان ایجاد زبان و فهم مشترک و اجماع را فراهم کرده و ظرفیت 

جامع و پوشش همه مسائل،    حلکه عالوه بر ارائه راهتر اینمهم و انباشت دانش را دارند.

و تدوین    های عملیاتی انجام شده  برنامه ها( و طراحیمحاسبات متغیرها )مقاصد و شاخص

است.   شده  آغاز  نیز  پیشنهادی  سازکارهای  شدن  اجرایی  برای  الزم  مقررات  و  قوانین 

آوری، بازدارندگی  مبانی نظری، جامعیت، یکپارچگی، اثربخشی، کارایی، تابهای »ویژگی

 و کاربردپذیری« محتوای تدوین شده کم نظیر است.  

ها و پیامدهای مسائل  مولفه( ریشه  300با تحلیل شبکه متغیرهای اقتصادی )با بیش از  

)مسکن(،  های »کشاوزی و غذا، ساختمان  اقتصادی شناسایی شده و سازوکارهای بخش

مالی )بانک، بیمه، بورس، ارز(، قیمت، مالیات، اطالعات )شامل حکمرانی داده(، سرمایه  

ها و ساختار دولت(، منابع مالی و دارایی دولت  انسانی و سازمانی دولت )شامل مأموریت

.  اندوکارها(« باز طراحی شدهها )کسبهای نیمه تمام( و سازمان)شامل بودجه و پروژه

ب بخشعالوه  این  بخشر  اقتصادی  ابعاد  جامعه  ها،  و  مالکیت  )اجتماعی(،  »مردم  های 

 جهانی )روابط خارجی(« نیز تحلیل شده است.
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های جزئی و تدریجی باعث  حلشدت و پیچیدگی مسائل کشور به حدی است که راه

بیشتر سازوکارهای کشور شده و خواهند شد. مسائل ما با بینش فعلی حل    ریختگی بهم

حل اساسی اقتصاد کشور »تأکید  حل بود. راهشوند؛ باید در سطحی باالتر به دنبال راهنمی

بنگاه و  مردم  نقش  زیرساختبر  ارتقای  غیردولتی،  شیوه  های  اصالح  و  نهادی  های 

 . حکمرانی« است

اولویت تعریف شده، که با اجرای   دارای پروژه 213 قتصادیاصالح سازکارهای ا برای

ها با فرض  شوند. سازوکارها و پروژهدرصد مسائل اقتصاد ایران حل می  80ها بیش از  آن

های ظالمانه خنثی خواهند  ها، تحریماند و با اجرای این پروژهها طراحی شدهبقای تحریم

شود، بلکه توان  می  آورتنها اقتصاد ایران تابشد. با استقرار سازوکارهای طراحی شده، نه  

 شود. می نماید؛ به عبارت دیگر، اقتصاد مقاومتی اجراییمی بازدارندگی باالیی نیز کسب

 های تعریف شده، گویای این است که:  تحلیل نتایج استقرار سازوکارها با اجرای پروژه

ابع مالی هنگفت و زمان  ها نیاز به منمسائل کشور، مسائل نرم بوده که حل آن •

ها هوشمندی  طوالنی ندارد، مسائل ما از جنس مسائل نهادی است که حل آن

 خواهد.می )برای فهم و طراحی( و اراده راسخ و اقتدار )برای اجرا(

کردهتحریم • ایجاد  ذهنی  قفل  فقط  نیستند،  کشور  پیشرفت  مانع  اند.  ها 

طبیعی نیست، استحکام اقتصاد    های زلزله غیرهای تحریم مانند تخریبتخریب

های اقتصاد ما را  ها نقصنقص دارد که باید اصالح شود، به عبارت دیگر تحریم

 اند.  آشکار کرده

های باالیی دارد، که اگر در منظومه دقیق و استواری قرار گیرند،  کشور ظرفیت •

 توان انتظار داشت.می تعالی سریع را
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پروژه این  اجرای  سازوکارهبا  سال  ها،  پایان  تا  تدریج  به  جدید  عملیاتی    1402ای 

سال  می انشاالل  سال،  1402شوند.  این  در  بود؛  خواهد  ایران  اقتصاد  عطف  نقطه   ،

می استقرار  جدید  کالن  سازکارهای  متغیرهای  بین  توازن  »برقراری  آن  پیامد  که  یابد 

عوامل اقتصادی    هایی که برای فعالیت اقتصادی« و »ثبات« است و از این پس با زیرساخت

 شود. فراهم شده، ارتقای تراز اقتصاد ایران آغاز می

 

ریزی  برنامه بخش  

 اندیشکده راهبردی بسامد گام دوم  

   1400بهار 
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 چکیده مدیریتی

 برنامه اقتصاد 

دهه در  ایران  و  اقتصاد  فراز  اخیر  است. نشیبهای  داشته  زیادی  های 

ثباتی، رشد منفی یا اندک اقتصادی، تورم باال و بیکاری گسترده، مسائلی  بی

رغم برخورداری  هستند که ریشه در ساختار معیوب اقتصاد ایران دارند. علی

های فیزیکی مناسب، نقص و کمبود در  از منابع طبیعی سرشار و زیرساخت

رانی باعث عملکرد ضعیف اقتصادی شده  های نهادی و شیوه حکمزیرساخت

های پایین  وری، سهم پایین اقتصاد دانش بنیان، رتبهپایین بودن بهره است.

رقابتهایی مانند سهولت کسبدر شاخص این  وکار و  پذیری همگی گویای 

 ای در اقتصاد ایران هستند.مسئله ریشه

 . . . 
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راه به حدی است که  و پیچیدگی مسائل کشور  باعث  حلشدت  و تدریجی  های جزئی 

ریختگی بیشتر سازکارهای کشور شده و خواهند شد. مسائل ما با بینش )پارادایم(  همبه

حل اساسی اقتصاد  حل بود. راهشوند؛ باید در سطحی باالتر به دنبال راهفعلی حل نمی

اصالح    های نهادی وهای غیردولتی، ارتقای زیرساختکشور »تاکید بر نقش مردم و بنگاه

 شیوه حکمرانی« است.

پروژه )دارای اولویت( تعریف شده است که با   213اصالح سازکارهای اقتصادی   برای

ها با  شوند. سازکارها و پروژهدرصد مسائل اقتصاد ایران حل می  80اجرای آنها بیش از  

تحریم بقای  پروژهفرض  این  اجرای  با  و  شده  طراحی  تحریمها  خنثی  ها،  ظالمانه  های 

 خواهند شد.

های زلزله غیر طبیعی نیست، استحکام اقتصاد نقص  های تحریم مانند تخریبتخریب

کنند.  های اقتصاد ما را آشکار میها نقصدارد که باید اصالح شود، به عبارت دیگر تحریم

آور شود،  ای بازسازی شوند که نه تنها اقتصاد ایران تابباید سازکارهای اقتصادی به گونه

نیز کسببلکه   باالیی  بازدارندگی  اجرایی   توان  اقتصاد مقاومتی  به عبارت دیگر،  نماید؛ 

 شود.

پروژه این  اجرای  سال  با  پایان  تا  تدریج  به  جدید  سازکارهای  عملیاتی    1402ها، 

سال  می انشاالل  سال،  1402شوند.  این  در  بود؛  خواهد  ایران  اقتصاد  عطف  نقطه   ،

می استقرار  جدید  کالن    یابدسازکارهای  متغیرهای  بین  توازن  »برقراری  آن  پیامد  که 

هایی که برای فعالیت عوامل اقتصادی  اقتصادی« و »ثبات« است و از این پس با زیرساخت

 شود. فراهم شده، ارتقای تراز اقتصاد ایران آغاز می
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 ت یوضع ❖

توجه   با  ایران  جغرافیایی  اقتصاد  موقعیت  و  طبیعی  و  فیزیکی  انسانی،  مانند  )منابع 

با   آب  15همسایگی  به  دسترسی  ترانزیتی  کشور،  مسیرهای  در  قرارگرفتن  آزاد،  های 

 . ضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی داردهای باالیی دارد؛ اما با و( ظرفیتکلیدی 

  از:های مهم که بیانگر وضعیت اقتصاد کشور هستند، عبارتند شاخص

درصد    1.9،  1399تا    1390تولید ناخالص داخلی )اندازه اقتصاد( از سال    تولید: •

 4.5 به ترتیب منفی  1398و    1397رشد یافته است. رشد اقتصادی ایران در سال  

منفی است.    5.6 و  بوده  از  درآمددرصد  سال    9.137  سرانه  در  تومان  میلیون 

تومان  8.574  به  1390 ثابت میلیون  قیمت  سال  1390سال    )با  در   )1399  

   کاهش یافته است.

کرده   درصد اعالم  9.6  را   1399مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در زمستان    اشتغال: •

های قبل، سهم باالی  است. این نرخ به لحاظ کاهش نرخ مشارکت نسبت به سال

های سنی و  اشتغال ناقص و توزیع بسیار نامتوازن بیکاری در بین شهرها، گروه

سال  دهک  در  مثال  عنوان  به  است.  کننده  نگران  بسیار  درآمدی،    1398های 

(  %31میلون نفر )  7.530اند که از این تعداد،  میلیون نفر شاغل بوده  24.237

از   این سال  ساعت در هفته کار کرده و اشتغال ناقص داشته  41کمتر  اند. در 

اند. در این سال  ساعت و کمتر در هفته کار کرده  16%(    7.9میلیون نفر )  1.92

درصد    15.7درصد و در استان کرمانشاه    10.7میانگین نرخ بیکاری در کل کشور  

کاهش داشته    0.4، نرخ مشارکت نسبت به سال قبل  1398بوده است. در سال  

که به معنای کاهش تعداد افراد جویای کار است. شایان ذکر است که در محاسبه  

  1 از آمارگیری جویای کار بوده و کمتر از  نرخ بیکاری، افرادی که در هفته قبل

 شوند. ، بیکار محسوب میاندساعت کار کرده
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درصد جمعیت کشور    14.09، حدود  1398در سال    های شغلی:توزیع فرصت •

ای  درصد جمعیت کشور نیز در دهک دهم هزینه  23ای و  دهک پایین هزینه  5در  

نفر شاغل هستند    0.54. از هر خانوار در دهک اول به طور متوسط  اندقرار گرفته

های شغلی برای دهک دهم  نفر است؛ فرصت  1.05اما این نرخ برای دهک دهم  

 های شغلی دهک اول است.  برابر فرصت 2به ازای هر خانوار 

توجهی  درآمد نابرابری   درآمد:توزیع   • قابل  افزایش  دهه  یک  از  کمتر  در  ی 

از  اس داشته جینی  ضریب  سال    0.37ت.  سال    0.39به    1390در    1398در 

است.   یافته  دهک  افزایش  هزینه  سال  ای  هزینهنسبت  در  اول  دهک  به  دهم 

ساالنه به طور    درآمد شغلی خانوارهای دهک اول  برابر بوده است.  13.7،  1398

میلیون تومان    90میلیون تومان و این درآمد در دهک دهم حدود    5.8متوسط  

از اشتغال خانوارهای دهک دهم حدود  است؛   برابر همین    15.5درآمد حاصل 

 درآمد در خانوارهای دهک اول است. 

ی و در کل  درآمدهای میانگین تورم برای همه دهک  کننده:نرخ تورم مصرف •

درصد بوده است، البته نرخ تورم برای دهک    34.1برابر با    1398کشور، در سال  

درصد بوده    36.5درصد و برای دهک دهم برابر با    33.86رابر با  ی بدرآمداول  

می نشان  که  دهک است  پایین  دهد  عمومی  درآمدهای  سطح  افزایش  از  ی 

میقیمت متحمل  بیشتری  آسیب  تورمها  سال   شوند.    36.4حدود    1399در 

  درصد شده است.

و    1397تقاضای مردم برای کاال و خدمات طی دو سال    قدرت خرید مردم: •

نسبت به    99درصد کاهش داشته است. همچنین در بهار    10بیش از    1398

  است. درصد کاهش داشته 0.4فصل مشابه سال قبل، مصرف نهایی خانوارها 

، حجم سرمایه گذاری در اقتصاد  98برای اولین بار در سال    سرمایه گذاری: •

به عبارت دیگر سرمایه از استهالک رسید؛  به میزان کمتر  انجام    ایران  گذاری 
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ها را جبران نکرده  آالت و ساختمان  شده در اقتصاد ایران حتی استهالک ماشین

  است.

از    تجارت خارجی: • نفت( و خدمات  یارد دالر در  میل  48صادارت کاال )بدون 

  رسیده است. 1399میلیارد دالر در سال  39به حدود  1390سال 

نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده رشته    افزوده اقتصادی:توان خلق ارزش   •

کاهش یافته؛    1397در سال    0.23  به  1390در سال    0.26های صنعتی از  فعالیت

 که گویای کاهش سودآوری تولید صنعتی است. 

خالی:هاظرفیت • بخش  ی  از  بسیاری  به  ظرفیت  است.  خالی  اقتصادی  های 

صنایع لوازم خانگی،   ظرفیتدرصد    40ظرفیت صنعت خودرو،   %50 مثال عنوان

فوالد،    درصد   30 زنجیره    درصد  30 ظرفیت صنایع غذایی،  درصد   40ظرفیت 

  ظرفیت کاشی و سرامیک خالی است. درصد 40ظرفیت صنایع سیمان و 

های گذشته به  بازارهای غیرمولد ارز و مسکن در سال  مولد:  های غیرفعالیت •

کرده رشد  سرمایه  درصد  72اند.  شدت  برای  مسکن،  خرید  موارد  و    گذاریاز 

  شود.و نه به قصد مصرف انجام می سوداگری

اقتصادی، ثبت و گزارش  فعالیت از  درصد   37حدود    اقتصاد غیررسمی: • های 

  هستند.شوند یا غیرقانونی نمی

ها گویای مسائل عمیق و گسترده اقتصادی است که زندگی مردم  مقادیر این شاخص

 وکارها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. و فعالیت کسب
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 مقاصد  ❖

»با اتکال به   های بنیادیها و منابع در دسترس و در راستای ارزشبا توجه به ظرفیت

، با ثبات، دارای رشد  1404، اقتصاد جمهوری اسالمی ایران در سال  قدرت الیزال الهى

، پیشرو، پیشران و  1414درآمد و ثروت بوده و در سال  پایدار و در مسیر توزیع عادالنه  

 الهام بخش در اقتصاد اسالمی« خواهد بود. 

کنند،  انداز را به صورت کمّی بیان میکه تصویر ترسیم شده در چشم اقتصادی مقاصد

برای مقایسه تغییرات درج    1399ارایه شده است. مقادیر متغیرها در سال   1جدول   در

 شده است.

 : مقاصد کالن اقتصاد 1جدول 

 واحد متغیر 
 مقدار 

1399 1400 1401 1402 1403 1404 

تولید ناخالص  

 داخلی )جاری(
 10,483 9,399 8,212 6,759 5,692 4,512 (همت)

تولید ناخالص  

 داخلی )ثابت(  
 1,018 926 841 756 711 697 (همت)

 %10 %10 %10 %6 %2 %1- درصد رشد اقتصادی  

رشد اقتصادی از 

 وری محل بهره
 %4.4 %4.0 %3.6 %2.8 %1.6  درصد

سرانه تولید 

  -ناخالص داخلی 

 جاری 

میلیون  

 تومان
54 67 80 95 107 118 
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 کالن اقتصاد: مقاصد  1ادامه جدول 

 واحد متغیر 
 مقدار 

1399 1400 1401 1402 1403 1404 

سرانه تولید 

  -ناخالص داخلی 

 ثابت 

میلیون  

 تومان
8 8 9 10 11 11 

نسبت درآمد 

شغلی دهک  

درآمدی دهم به  

 دهک اول  

 8.36 8.25 10.07 12.44 15.84 15.47 برابر 

نسبت درآمد دهک  

درآمدی دهم به  

 دهک اول  

 8.48 8.43 9.32 10.17 10.96 10.90 برابر 

 اشتغال
میلیون  

 نفر
24 24 26 26.8 27.2 28 

 6.5 7.8 7.9 9.2 9.6 9.6 درصد نرخ بیکاری

نسبت صادرات غیر 

تولید   نفتی به

 ناخالص داخلی 

 25.6 24.2 22.4 21.5 18.8 19.0 درصد

 1.5 3.9 9.2 11.6 23.7 36.4 درصد کننده تورم مصرف 

نسبت مالیات به  

تولید ناخالص  

 داخلی

 19.7 17.4 14.3 10.8 5 4.9 درصد

نسبت اقتصاد غیر  

 رسمی 
 10 15 20 30 37 37 درصد
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با متغیرهایی    هاهای کانونی اقتصاد هستند؛ این مولفهدرآمد« مولفه»تولید، مصرف و  

درآمد و اشتغال«  وری از رشد، توزیع  مانند »تولید ناخالص داخلی، رشد تولید، سهم بهره

متوازن    1402شوند. با سازکارهای طراحی شده، مقادیر این متغیرها در سال  سنجیده می

 یابند. ارتقاء می 1404شده و تراز آنها تا 

های تولید متناسب با نیازها و منابع در  برای تراز شدن متغیرهای اصلی اقتصاد، اولویت

های اول برنامه، تمرکز بر تولید محصوالت کشاورزی  دسترس تنظیم شده است. در سال

)با توجه به سهم باال در واردات و تورم( و مسکن )با توجه به سهم باال در اشتغال، تورم  

های سنگین در صنایع باالدستی به نفع  گذاریها( بوده و سرمایهوادهو امنیت روانی خان

یابد، از سال  های خالی کاهش میها و فعال کردن ظرفیتتامین سرمایه در گردش بنگاه

های بعد، تقویت  های زیرساختی برای افزایش تولید در دورهگذاریسرمایه 1402

 شوند.می

در چند سال منفی بوده تا جایی که تولید  ، رشد اقتصادی کشور  1390پس از سال  

به قیمت ثابت در سال  ناخالص داخلی  تومان کاهش    697 به  1399های  میلیارد  هزار 

هزار میلیارد تومان( است.    683)  1390یافته است که اندکی بیش از مقدار مشابه در سال  

بهره و  تولید  سالرشد  در  ش   1401و    1400های  وری  فعال  بر  مبتنی  دن  بیشتر 

  6تولید ناخالص داخلی )با قیمت ثابت( با    1401های خالی خواهد بود. در سال  ظرفیت

رسد که کمتر از تولید ناخالص داخلی در سال  هزار میلیارد تومان می  756درصد رشد به  

است.  777)  1396 تومان(  میلیارد  از رشد سال    1.85حدود   هزار  درصد    1401واحد 

میلیون    1مسکن( است؛ طبق برنامه ساختمان، ساخت    مربوط به بخش ساختمان )شامل

  شود.واحد مسکونی در این سال آغاز می

با افزایش تولید مسکن، خودرو، لوازم خانگی، محصوالت    1402رشد اقتصادی از سال  

درصد    10های بزرگ سرمایه گذاری به  کشاورزی، افزایش صادرات و فعال شدن پروژه
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داخلی  ناخالص  تولید  و  قیمت  رسیده  پایه  به  )سال  ثابت  سال  1390های  در   )1404 

 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.   1018 به

ها و محدودیت صادارت نفت خام  رشدهای پیش بینی شده با فرض باقی ماندن تحریم

خدمات پشتیبانی معادن«   . سهم رشد »استخراج نفت خام، گاز طبیعی واندبرآورد شده

واحد درصد    1.3و    1401واحد درصد در سال    0.52،  1400  واحد درصد در سال  0.26

 در نظر گرفته شده است. 1404تا  1402های در سال

مقایسه ارزش افزوده هر  از  خالی  های  در رشد، ظرفیتوری  بهرهسهم    برای محاسبه 

با حداکثر ارزش افزوده تجربه شده در آن    1399رشته فعالیت به قیمت ثابت در سال  

  سپس این ظرفیت خالی برای دوره محاسبه شده و    1399تا    1390از سال    رشته فعالیت

های خالی، منوط به  وری از محل تکمیل ظرفیتبهرهزیع شده است.  تو  1404تا    1400

 .کارها نداردو ساختار کسب فناوری و ارتقای قابل مالحظه در تغییر 

میلیون تومان    8از  (  1390)به قیمت ثابت سال  سرانه    درآمد با بهبود رشد اقتصادی،  

. از  کندافزایش پیدا می  ( درصد   37.5حدود  )  میلیون تومان   11به رقم    1399در سال  

 رسد.  به وضعیت مناسبی می 1404طرف دیگر توزیع درآمد نیز تا سال 

می بهبود  دستمزدها  افزایش  همچنین  و  اشتغال  افزایش  با  درآمد  در  توزیع  یابد. 

ه است؛ رشد مازاد  درصد رشد داده شد 5ستمزدها برابر با نرخ تورم به عالوه  ات، دمحاسب

از محل ارتقاء  را در پی دارد. البته، افزایش دستمزد  فزایش قدرت خرید شاغلین  بر تورم، ا

ی استخدام  کمتروری، کارکنان  افزایش بهرهها با  تامین شده و بنگاهوری نیروی کار  بهره

 اما با افزایش تولید، در مجموع اشتغال افزایش خواهد یافت.خواهند کرد 

ر  درآمدهای غیرشغلی )هاست.    شغلی و غیر  شغلی های  درآمدشامل  خانوارها    درآمد

از شغل نیست(  نوع   یارانهاول هزینه   برای دهکدرآمدی که ناشی  شامل  ها،  ای عمدتاً 
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های فیزیکی  ز محل بازدهی داراییبرای دهک دهم ا بوده و  های نقدی و غیرنقدی  کمک 

 شود.  و مالی ایجاد می

یک فرد شاغل  ای تقریبا به ازای دو خانوار،  های اول هزینهبا توجه به اینکه در دهک 

های  های عملیاتی( تسهیل شده و فرصتهای پایین )در قالب برنامه، اشتغال دهک است

 1403سال  یابد، بدین ترتیب تا  های پایین تخصیص میشغلی اضافه شده، بیشتر به دهک 

ای به طور متوسط هر خانوار حداقل یک نفر شاغل خواهد  های هزینهدر تمامی دهک 

برابر    15.47دهک دهم به دهک اول از    هایخانوارشغلی    درآمد نسبت متوسط  و    داشت

شکاف  ؛ به عبارت دیگر  کندکاهش پیدا می  1404برابر در سال    8.36به    1399در سال  

منظر  طبقا از  کاهش    46حدود    شغلیهای  درآمدتی  توجه  یابد.  میدرصد  رشد  با  به 

  10.9ای از  های خانوار دهک دهم به دهک اول هزینهدرآمد، مجموع  شغلی های غیردرآمد

 .کندکاهش پیدا می 1404برابر در سال  8.48به  1399برابر در سال 

مت و مالیات، افزایش اشتغال )به  سازکارهای قی  درآمد عمدتا از طریق »اصالحتوزیع  

ای پایین(« و همچنین از طریق »بازتوزیع درآمد )با سازکار  های هزینهویژه برای دهک 

 یابد.  حمایتی( و پوشش کامل سبد حمایتی جامع« بهبود می - یکپارچه مالیاتی 

های  رشته فعالیترشد اقتصادی به تفکیک  در تناسب با  سرمایه و اشتغال  موجودی  

درصد    12ساالنه به طور متوسط    1404تا    1401اقتصادی محاسبه شده است. از سال  

درصد موجودی    5گذاری معادل  باید افزایش یابد، با احتساب سرمایهموجودی سرمایه  

طور   باید هر سال بهتشکیل سرمایه ناخالص ، سرمایه برای جبران و جایگزینی استهالک

رشد کند. نیروی کار مورد نیاز برای رشد اقتصادی پیش بینی شده    درصد   17متوسط  

 برسد.  1404میلیون نفر در سال  28به  1399میلیون نفر در سال  24.27از نیز باید 

  31با توجه به افزایش نرخ مشارکت و افزایش اشتغال کامل )کاهش اشتغال ناقص از  

به حدود    1399درصد در سال  درصد    9.6خ بیکاری از  نردرصد(    10درصد به کمتر از  
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نرخ بیکاری طبیعی اقتصاد ایران  خواهد رسید؛ این مقدار به    1404درصد در سال    6.5

تر این که سهم اشتغال ناقص )کسانی  ( بسیار نزدیک است. مهمدرصد است  6که حدود  )

کل افراد شاغل کاهش  درصد    10کنند( به کمتر از  ساعت در هفته کار می  41که کمتر از  

از سال  می میلیون فرصت شغلی    9،  1404تا پایان سال    1400یابد. شایان ذکر است 

های  میلیون از این فرصت  5شود، که حدود  ساعت کار در هفته( فراهم می  41کامل )با  

اند قرار خواهد گرفت و در مجموع اشتغال  شغلی در اختیار افرادی که اشتغال ناقص داشته

 خواهد رسید.   1404میلیون نفر در سال  28به  1399میلیون نفر در سال  24از 

درون راستای  بروندر  و  کشور،  زایی  اقتصاد  به  گرایی  غیرنفتی  صادرات  نسبت 

افزایش    1404صد در سال  در   25.6به    1399در سال  درصد    19تولیدناخالص داخلی از  

دیگر،  خواهد   عبارت  به  غیرنفیافت؛  صادارت  رشد  رشد  متوسط  متوسط  از  بیش  تی 

 اقتصادی خواهد بود.

تاثیرات   و  قیمت  تنظیم  نادرست  از سازکارهای  ناشی  )از    رشد   منفی تورم  نقدینگی 

و    تولیدمسکن و ارز(، پایین بودن رشد    بازیهای سفتهدر فعالیتجمله جریان نقدینگی  

ارز  قیمت  نقدینگی،است.    افزایش  کنترل  قیمت،  تنظیم  سازکارهای  اصالح  افزایش    با 

ارز   بازار  از  تولید و ساماندهی   1.5به    1399درصد در سال    36.4تورم مصرف کننده 

 کاهش خواهد یافت.   1404درصد در سال 

های تامین اجتماعی( به تولید ناخالص داخلی از حدود  نسبت مالیات )بدون لحاظ بیمه

سد. با  ر می  1404درصد در سال    20به سطح مطلوب حدود    1399درصد در سال    5

افزایش درآمدهای مالیاتی، عالوه بر استقالل دولت از درآمدهای نفتی و حذف کسری  

 شود.  های حمایتی دولت )مانند یارانه( فراهم میبودجه، منابع مالی کافی برای ماموریت

فعالیت شامل  غیررسمی  گزارش  اقتصاد  و  نشده  ثبت  که  قانونی  یا  غیرقانونی  های 

عبانمی به  است؛  فعالیتشوند،  این  تولید  دیگر  کشور  رت  داخلی  ناخالص  تولید  در  ها 
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  درصد  37حدود    1398در سال  به کل اقتصاد  شوند. سهم بخش غیررسمی  محاسبه نمی

ثباتی بخش واقعی و  های غیررسمی با افزایش نرخ تورم، بیکاری و بیفعالیتبوده است،  

های اطالعاتی و الزامات مالیاتی  با تقویت زیرساخت  کند.کاهش رشد اقتصادی، رشد می

ها ثبت شده و سهم  درآمد خانوارها و بنگاههای الکترونیکی(  حساب)مانند صدور صورت

آغاز    1401های الکترونیکی از سال  حسابیابد. صدور صورتاقتصاد غیررسمی کاهش می

، به  یابد، با این روند، سهم اقتصاد غیررسمی به تدریج کاهش یافتهو گسترش میشده  

 رسد.  می 1404درصد در سال   10 سطح مطلوب

، نقطه عطف اقتصاد ایران است؛ در این سال، سازوکارهای جدید استقرار  1402سال  

ادی« است.  یابد که پیامد آن »برقراری توازن بین متغیرهای اقتصاد کالن و ثبات اقتصمی

هایی که برای فعالیت عوامل اقتصادی فراهم شده، ارتقای تراز  از این پس با زیرساخت

 شود. اقتصاد ایران آغاز می
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 راهبردها ❖

اند(  ها و مسائل آشکار شدهراهبردها، مسیر رسیدن از وضعیت موجود )که با شاخص

شده تعیین  مقاصد  در  )که  مطلوب  وضعیت  میبه  نشان  را  بیانگر   .دهداند(  راهبردها 

ترین  رویکردهای طراحی و تمایز »سازکارهای طراحی شده« با »وضع موجود« بوده و مهم

 کنند.تغییراتی را که باید رخ دهند تا مقاصد و چشم انداز محقق شود، بیان می

هایی )مانند کشاورزی و غذا، ساختمان، مالی،  این راهبردها با دقت بیشتر در بخش

 .اندای دارند، ارائه شده( که ابعاد اقتصادی برجستهقیمت و مالیات

فزاینده نوآوری تحول رویکرد مدیران: .1 اخیر،    هایها در دههها و فناوریرشد 

کرده ایجاد  اقتصاد  در  شگرفی  توجه    تغییرات  در  کمیابی  شدن  پدیدار  است. 

کسب و کارهای سکویی )پلتفرمی( و توسعه زنجیره    )اقتصاد توجه(، شکل گیری

های تولید  روش  ها وهای از این تغییرات هستند که اولویتبلوکی )بالکچین( نمونه

های جدید و  ها و فناوریمت گرفتن نوآوری. برای به خداندو تجارت را تغییر داده

ارزش آنها در راستای  در  و  پیشرانی  )پارادایم( مدیران  بینش  باید  بنیادی،  های 

ها )اعم از دولتی و غیردولتی( بازآفرینی شود. با  ها و ردهمشاوران در همه بخش

  های ذهنی و تمرکز بر نوآوری مدیریتی )که مهمتر از نوآوری در باز شدن قفل

تحریم مانند  موانعی  است(،  فرایند  و  شده،  محصول  ناچیز  اقتصادی  های 

ظرفیتتصمیمیبی »ارتقای  کرد.  خواهد  جهش  تولید  و  یافته  کاهش  های  ها 

ها )بهبود محیط کسب و کار  انسانی، بهبود تخصیص منابع انسانی، کاهش حاشیه

ها  ی دقیق سازمانبند رتبه و اصالح درون سازمانی( و ایجاد فراغت برای مدیران،

اندیشکده دانشگاه)شامل  بنگاهها،  و  موفقیتها  تشویق  و  اقتصادی(  ها«  های 

 رویکردها را متحول خواهد کرد. 
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سود:ساختار   تنظیم .2 و  فعالیت درآمد  سودآوری  و  مختلف  درآمدزایی  های 

توزیع    نسبتاقتصادی   و  منابع  تخصیص  یکدیگر،  میبه  شکل  را  دهد.  درآمد 

یص منابع مالی، منابع انسانی، منابع سازمانی و منابع طبیعی در کوتاه مدت  تخص

درآمد و سود هستند. ورود منابع مالی به بازارهای غیرمولد  و بلند مدت تحت تاثیر  

)مانند بازارهای سوداگرانه مسکن، ارز و طال( در کوتاه مدت محدودیت منابع برای 

دهد؛ در  های تامین مالی را نیز افزایش میههای مولد ایجاد کرده و هزینفعالیت

سرمایه نیز  مدت  دربلند  می هایفعالیت گذاری  کاهش  را  سودآوری  مولد  دهد. 

های  های مولد نیز باعث عدم توازن در زنجیرهبیش از اندازه در برخی از فعالیت

زنجیره در  فعلی  توازن  عدم  )مانند  می  هایتولید  پتروشیمی(  و  شود.  فوالد 

درآمدزایی نامتناسب، طرف تقاضا برای هدایت نقدینگی را نامتعادل  سودآوری و  

مدت احساس بی عدالتی  کوتاه درآمد مشاغل مختلف، درعدم توازن در   کند.می

بهره داده،  افزایش  میرا  کاهش  را  تضعیف  وری  باعث  نیز  مدت  بلند  در  و  دهد 

ظرفی و  فعالیتتاستعدادها  در  انسانی  اولویتهای  میهای  برای  شود.دار 

درآمد و   های تولید، بایدگیری و حرکت عوامل اقتصادی در راستای اولویتجهت

فعالیت اقتصادی تنظیم شود. تنظیم  سود  پایههای  با اصالح  های  درآمد و سود 

مقررات تجاری  مالیاتی )و اعمال آنها(، اصالح سازوکارهای تنظیم قیمت و اعمال 

  شود.انجام می

فعالیت .3 غیرانتقاعی:گسترش  خدمات  فعالیت های  )مانند  غیرانتفاعی  های 

وقف، عاریه، هبه، صدقه و نذر( برای تامین نیازهای مردم و پیشرفت   داوطلبانه،

های های خیرخواهانه که مبتنی بر آموزههای موثری دارند. فعالیتمعنوی ظرفیت

تنه  نه  هستند،  سازکارهای  دینی  از  بهتر  محصوالت  و  برخی خدمات  ارائه  در  ا 

دوستی و پیوندهای اجتماعی را نیز تقویت  ایثار، نوع  کنند، بلکهانتفاعی عمل می

انسانمی )تعالی  اهداف  دیگر،  عبارت  به  در  کند؛  نیازها(  )تامین  مسیر  و  ها( 
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غیرانتفاعی فعالیت »اشتراک می های  که  غیرانتفاعی«  »بخش  سوم  یابند.  بخش 

در کنار بخش خصوصی یا بازار   شوند،اقتصاد« و »بخش داوطلبانه« نیز نامیده می

)بخش اول( و بخش عمومی یا دولت )بخش دوم( شامل سازکارهای هستند که  

ها و  شوند. برای تعالی انسانتوسط مردم و بدون توجه به منافع شخصی فعال می

فعالیت جامعه،  نیازهای  از  بخشی  گسترش    هایتامین  باید  انتفاعی  غیر 

های غیرانتفاعی سابقه دیرینه در تمدن اسالمی داشته و بسیاری از  فعالیت یابند.

های  ها قرار گرفته توسط مردم و از طریق فعالیتخدماتی که اکنون به عهده دولت

  شد.خداپسندانه مانند وقف تامین می

دولت:ماموریت اصالح .4 ساختار  و  بر   ها  مبتنی  باید  اقتصادی  سازکارهای 

فعالیتعامل بوده و نقش دولت، تسهیل  ها، پشتیبانی عوامل و  های غیر دولتی 

نهادها است. ماموریت نرم،  تنظیم  با حکمرانی  باید متناسب  دولت  ها و ساختار 

بازسازی شود. با رویکرد خودسازماندهی عوامل، نهادها )مانند اطالعات، مالیات،  

ها، حرکت به سمت  شوند که نفع عاملکیت و رتبه( طوری تنظیم میقیمت، مال

مقاصد باشد؛ با این رویکرد اگر دولت شرایط محیطی افراد و کسب و کارها را به  

ای  ها به گونهخوبی تنظیم کرده و مسیر حرکت آنها را تسهیل کند، رفتار عامل

اینکه دولت درگیر  های جامعه محقق شوند، بدون  شوند که اولویتجهت دهی می

های خارج از  های میدانی )که توسط مردم قابل انجام است( شود. فعالیتفعالیت

به طور مستقیم مختل می اقتصادی را  نه تنها سازکارهای  کند،  »نقش دولت«، 

تامین روش  فعالیت بلکه  انجام  برای  اختاللمالی  اضافی،  نیز  های  دیگری  های 

 کند.  ایجاد می

زنجیره .5 به  بینورود  تامین  در   المللی:های  ایران  مناسب  جایگاه  برای کسب 

بین همسو  المللیسطح  و  همسایه  کشورهای  با  ویژه  به  اقتصادی  روابط  باید   ،

گسترش یابد. تقویت روابط اقتصادی، تقویت روابط فرهنگی، علمی و سیاسی را  
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داشت. خواهد  درپی  به  نیز  نباید  اقتصادی  روابط  دوجانبه   گسترش  مبادالت 

حلقه در  باید  ایران  بلکه  شود  زنجیرهمحدود  تاثیرگذار  و  مهم  تاهای  مین  های 

المللی عالوه بر توازن در تراز مالی صادرات  در مبادالت بین المللی قرار گیرد.بین

و واردات، تناسب در اشتغال، منابع طبیعی و فناوری نهفته در کاالها و خدمات  

و   اساسی  محصوالت  تولید  در  باید  کشور  دارد.  اهمیت  نیز  صادراتی  و  وارداتی 

خش قابل توجهی از نیازهای داخلی با واردات  ب مستقل بوده و در عین حال، حیاتی 

ایران   اقتصاد تامین شوند و در مقابل، حداقل به همان میزان صادرات انجام شود.

   باشد. تر از مرزهایش بزرگباید 
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 سازکارها  ❖

می بیان  کلی  صورت  به  راهبردها  در  که  مسیری  دقت  بستر  با  سازکارها  در  شود، 

کارها، »مسائل« حل شده و حرکت به سمت مقاصد آغاز  شود. با استقرار ساز مشخص می

  شود.می

ها« در »تولید و مصرف محصوالت«  بوم اقتصاد شامل تعامل »خانوارها و بنگاهزیست

»اطالعات، مهم قیمت، است.  مالکیت«  و  رتبه  زیستمالیات،  این  نهادهای  بوم  ترین 

بنگاهعامل هستند. و  )خانوارها  مهمها  زیستها(  این  در  را  نقش  با  ترین  و  داشته  بوم 

ها مقاصد اقتصادی قابل حصول خواهند بود. نهادها )قواعد موثر بر رفتار  های آنفعالیت

باید عامل عوامل(  نفع  که  شوند  تنظیم  اولویتطوری  و  مقاصد  راستای  در  قرار  ها  ها 

ها در  شهرداری ها وا، فرمانداریهو استانداری )های( اقتصاد در مقیاس ملیوزارت   گیرد.

 کنند.  های حاکمیتی را ایفا میمقیاس محلی، نقش

بر اساس کارکردهای    « و حاکمیت  ، نهادهاهااملع  ،هامحصوالت و فعالیتهای »مولفه

بخشدتخصصی   تولیدر  »مردم،  کشاورزی  هایی بخش  زیر  )شامل   های  غذا،    و   مانند 

 . دشونمی بندی تقسیم جهانی« جامعه و سرزمین  مالی(،  و ساختمان

های کارکردی هستند،  ها و بخشسازکارهای اقتصادی، تلفیق ابعاد اقتصادی در مولفه

  ها )مانندتر و در برخی بخشها )مانند کشاورزی و غذا( مهمابعاد اقتصادی در برخی بخش

  تر است.اهمیتدادرسی( نسبت به سایر ابعاد )فرهنگی، علمی و سیاسی( کم 

ای طراحی و فعال شوند  سازکارهای اقتصادی باید به گونه،  از رویکرد فضای متغیرها

که تراز روابط بین متغیرهای کالن اقتصادی به درستی برقرار شده و مقادیر این متغیرها  

 گیرند:می  به شرح زیر قرار رده   5متغیرهای کالن اقتصادی در  .  در سطح کالن تراز شوند
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تولید، واردات، صادرات، مصارف داخلی، اشتغال )سرمایه انسانی(، سرمایه    ید:تول •

 فیزیکی، منابع طبیعی 

 اشتغال، یارانه، مالیات، سود سرمایه، مصرف، نیاز مالی  خانوار: •

سرمایه انسانی )اشتغال(، سرمایه فیزیکی، سرمایه نامحسوس، تولید، نیاز    بنگاه: •

 مالی، مالیات 

 نه، خدمات مالیات، یارا دولت: •

 نیازهای مالی ، ها، منابع مالی، مصارف مالیدارایی مالی: •

مقادیر متغیرهای هر رده در یک تراز قرار گرفته و با توجه به اینکه برخی متغیرها در  

مقادیر  اگر  دارند.  تراز سراسری قرار  یک  گیرند، همه این متغیرها در  می  چند رده قرار

پایین تر از سایر متغیرها    تغیریگر سطح یک یا چند ممتغیرها متوازن نباشد، به عبارت د

به عنوان مثال اگر  .  دندهمی  را کاهشکرده و کل تراز  گلوگاه ایجاد  ، آن متغیرها  باشد

آن  در  یافته و  تولید کاهش  ،  و صادرات کمتر از ظرفیت تولید باشندداخلی  مقادیر مصرف  

 .  با این متغیرها هماهنگ خواهد شد ترسطح پایین

که متغیرها و    شوند  تنظیم  ایگونه  به  باید  هاسازکار  در راستای حل مسائل اقتصادی،

ر  دمتغیرهای کالن    ترازها اصالح )ایجاد، حذف، تقویت و تضعیف( شده و  روابط بین آن

حالت   گ ممکن  بهترین  گلوگاهقرار  باید  سازکارها  دیگر  عبارت  به  ریرد.  کرده،  ها  رفع  ا 

 ها را کاهش دهند.مسیرهای حرکت عوامل را تنظیم کرده و اختالل

بنگاه برای  نقدینگی الزم  تامین  نمونه،  تولید در سطح مطلوب در  به عنوان  برای  ها 

 شوند:  سازکارهای مالی این گونه هماهنگ می

مانند  ارایی)د  «ها دارایی» • فیزیکی  و  های  زمین  تجهیزات،  و    ساختمانکاالها، 

معنوی(دارایی مالکیت  و  امتیاز  حق  اعتبار،  نمانام،  مانند  نامشهود  با    های 
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میفعالیت تبدیل  مالی  منابع  به  »مولدسازی«  سرمایههای  با  و  و  شوند  گذاری 

  یابد.تولید افزایش یافته و با استهالک کاهش می

کاال، سهام، اوراق بوده  منابع مالی شامل مواردی مانند پول، گواهی سپرده پول یا   •

دارند. وثیقه  یا  و  نقدینگی  کارکرد  مالی   و  مالی )مصارف  شامل    (تقاضاهای 

بلندمدت مدت،  کوتاه  با   »مصارف  مالی  مصارف  و  منابع  هستند.  ضمانت«  و 

  شوند.ابزارهایی مانند »سپرده، تسهیالت، سهام و صکوک« به هم رسانی می

ها،  اقتصادی بوده و بر اساس »اولویت فعالیتهای  نیازهای مالی متناظر با فعالیت •

گیرند؛ نیازهای مالی با تغییر  حجم بازارهای غیر مولد و دوره تولید« شکل می

 شوند.مبلغ، ذینفعان و زمان به مصارف مالی تبدیل می

شوند که عبارتند از:  بندی میدسته اصلی طبقه  9 ابزارهای اصلی جریان مالی در  •

ی، تهاتر، صکوک، سهام، قراردادهای مشارکت، مشتقات،  »سپرده، تسهیالت مال 

اعتبار سنجی و   پرداخت،  »ابزارهای  بیمه«. خدمات پشتیبانی مانند  ضمانت و 

کنند. متنوع بودن  های اصلی را تسهیل میهای مالی« انجام فعالیتپردازش داده

و  نقدشوندگی  مالی،  مالی و سهم متناسب هر کدام در »تامین  ابزارهای    سبد 

   دهد.پوشش مخاطره« سازکارهای مالی را ارتقاء می

کنندگان )مانند  ها( و عرضهبرداران )خانوارها و بنگاهشامل بهره عوامل بخش مالی  •

بیمهبانک  و  درها  )که  مالی  ابزارهای  هستند.  دسته 9 ها(  اصلی  بندی  طبقه 

عرضههشد توسط  بهرهاند(  خدمت  در  قرار    بردارانکننندگان 

بهعرضه گیرند.می مالی  خدمات  تقسیم    2 کنندگان  پشتیبانی  و  اصلی  دسته 

عاملمی عاملشوند؛  مکمل  پشتیبان،  پشتیبانی  های  و  بوده  اصلی  های 

   دهند.های اصلی را انجام میفعالیت

ها و  تنظیم اولویت از طریقو  مالی    بخش  طرف تقاضا برای نقدینگی در بیرون •

با تنظیم نهادها،  گیرد.  شکل می  های اقتصادیری فعالیتاصالح ساختار سودآو
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؛ بدین ترتیب  ها را تنظیم کردتوان سودآوری فعالیتها و مالیات میبه ویژه قیمت

فعالیت از  خارج  منابع  غیرمولد  جذب  های  و  )ها فعالیتشده  مطلوب  برای  ی 

 شوند. میدستیابی به مقاصد( 

های هدایت نقدینگی« را شکل  کانال»   ها آن  دهندهو عوامل ارایهابزارهای مالی   •

تسهیالت    (هادر کنار سایر کانال)های هدایت نقدینگی  یکی از کانالدهند.  می

است نقدینگی  .  بانکی  کانالانحراف  مالی    بانکی  تسهیالت  از  تامین  روش  با 

  سهام )مانند    هاکانالدر سایر  یابد. احتمال انحراف نقدینگی  می  ای کاهش زنجیره

 .تکم اس  بسیار ( و صکوک

بانکی • منابع  دستوری  تخصیص  جای  فعالیت،  به  اقتصادی  سودآوری  )با  های 

کشور تنظیم شده و عملکرد  های  سازکارهای قیمت و مالیات( در راستای اولویت

بندیها  بانک  بانک می  رتبه  ترتیب  بدین  به    منافع  راستای  در ها  شود.  خود، 

یالت پرداخت  هتس  (بر اساس اعتبار سنجی و امکان سنجی)  اولویت دار  موضوعات

تسهیالت به  کنند؛ بدون اینک دولت پرداخت  می  کرده و مقاصد دولت را تامین 

 ف کرده باشد.  یتکلها های خاصی را به بانک اشخاص یا بخش

های نامولد خارج  دولت با اهرم هایی که در اختیار دارد منابع مالی را از فعالیت •

 کند. های مولد دارای اولویت هدایت میبه سمت فعالیت کرده و

فرهنگی سازکارهای  با  اقتصادی  هماهنگ  عل  ،سازکارهای  باید  نیز  سیاسی  و  می 

ابعاد،  هماهنگی   د.باشن این  برقرار میبین  به عنوان  .  شوداز طریق سازکارهای مشترک 

  ارتباطعالوه بر هماهنگ کردن عرضه نیروی کار با نیاز تولید،    مشاغل«سامانه  »مثال  

 : کندبرقرار میگونه نیز اینعلمی را  بین سازکارهای اقتصادی و

کند. یکسانی  نفعان اشتغال فراهم میسامانه مشاغل بستری برای تعامل همه ذی •

رفرمایان،  های کاریابی، کا تعاریف در این سامانه، باعث تسهیل ارتباط بین بنگاه
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مشاوره مراکز  آزمون،  مراکز  آموزشی،  مراکز  ،  تحصیلی،  شغلی)  کارجویان، 

 شود. حاکمیتی میهای سازمانو  و هدایت شغلی(ریزی فردی رنامه ب

ای از تقاضا و عرضه برای مشاغل مختلف در حال و  در این سامانه، پایگاه داده •

های اقتصادی، مراکز  بنگاه  ریزیتواند مبنای برنامهکه میشود  تشکیل میآینده  

 های حاکمیتی باشد.  آموزشی، افراد و سازمان

این سامانه،  افراد جویای کار   • از اطالعات  از مشاغل  با استفاده  بر آگاهی  عالوه 

های شغلی، سطح کارمزد و  های فرصتبینیها و پیشدرخواست شده، از روند

های معتبر  آموزشی و آزمونهای  ها و شرایط مربوط به انواع مشاغل، دورهتخصص

 شوند. میمطلع 

بینی  ، اطالعات الزم برای پیشدر این سامانهکارجویان و کارفرمایان  های  انتخاب •

 ند. کمی را تولیدتقاضای آموزش  

آموختگان، انگیزه این مراکز را  بندی مراکز آموزشی بر اساس اشتغال دانشرتبه •

 .کندوزشی تقویت میهای آمگیری در راستای اولویتبرای جهت

 :های اقتصادی عبارتند ازسامانه مشاغل برای بنگاه کارکردهای •

o ریزی منابع انسانی درون سازمان: اطالعات پایه مشاغل نه تنها  تسهیل برنامه

برای تعامل یک سازمان با محیطش مفید است، بلکه برای فرایندهای درونی  

پایه   اطالعات  است.  استفاده  قابل  نیز  بردارنده  سازمان  در  که  مشاغل 

برویژگی نیاز  مورد  پتانسیلهای  شناسایی  امکان  است  شغل  هر  های  ای 

های شغلی را  موجود، شناسایی نیازهای آموزشی، انتصابات و طراحی مسیر

 .کندفراهم می

o   افزایش دقت در جذب نیروی انسانی: با افزایش دقت در توصیف مشخصات

های استاندارد در انتخاب نیرو، امکان جذب  مونافراد مورد نیاز و استفاده از آز

بنگاه و کاهش هزینه اجتماعی اخراج نیروی متناسب با مشاغل  افراد  ترین 
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فراهم می کارفرما  و  کارگر  بین  کاهش دعاوی  و  کارفرمایان  کار  اکثر  شود. 

نیروهای   شناسایی  و  ندارند  خود  نیاز  مورد  انسانی  منابع  از  دقیقی  آگاهی 

ها سخت است؛ این مسائل باعث عدم جذب نیروی بیشتر یا  آنکارامد برای  

می نامناسب  نیروهای  هزینهجذب  که  تحمیل  شود  بنگاه  به  زیادی  های 

 .کندمی

 :سامانه مشاغل برای کارجویان و کارکنان عبارتند از  کارکردهای •

o های مورد نیاز، متوسط درآمد هر شغل،  اطالع دقیق از بازار کار شامل شغل

 .ر شغلآینده ه

o های الزم: این سامانه سالیق  ریزی فردی برای افزایش توانمندیامکان برنامه

توانمندی پیشنهاد  و  را  او  با  متناسب  را شفاف کرده، مشاغل  فرد  هر  های 

به مشخص بودن ویژگیمی با توجه  های آموزشی  های هر شغل دورهدهد. 

 .شودمورد نیاز نیز معلوم می

o ار و  شغلی  رضایت  و  افزایش  کارجویان  به  مشاغل  سامانه  عملکرد:  تقای 

توانائی با  مناسب  مشاغل  انتخاب  در  انگیزه کارکنان  و  کمک  ها  شان  های 

کند. تطابق شغل و شاغل باعث افزایش رضایت شغلی و ارتقای عملکرد  می

 شود می

 :مؤسسات آموزشی عبارتند ازها  دانشگاهسامانه مشاغل برای  کارکردهای •

o نیازهای تقاضای  شناسایی  شدن  آشکار  با  کارفرمایان،  آموزشی:  دقیق  های 

 .شوندنیازهای آموزشی با صحت و دقت بیشتری مشخص می

o دوره آگاهی  طراحی  افزیش  به  توجه  با  موفق:  و  جذاب  آموزشی  های 

نیازهای خود، دوره از  استقبال    هاییدانشجویان  با  که خوب طراحی شوند 

های  های مرتبط دورهآموختگان در شغلمواجه شده و افزایش اشتغال دانش

 .طی شده را در پی خواهد داشت
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های اطالعاتی کامل و دقیق از بازار کار امکان پایش وضعیت فعلی  با ایجاد پایگاه •

های دانشگاهی  شود. تعیین رشتههای آتی برای حاکمیت فراهم میبینیو پیش

زا و بدون مداخله  طور درون  بهورد نیاز هر رشته تحصیلی  و تعداد دانشجویان م

 شود.مشخص میدولت 

رای تخصیص منابع انسانی در سطح کالن و درون  سازکاری ب»سامانه مشاغل«   •

 ، شایسته ساالری و ارتباط دانشگاه و جامعه در بعد منابع انسانی است.  هاسازمان

رویکرد اولویتخودسازماندهی،   با  نقش  بازیگری،  جای  به  گذاری،  حاکمیت 

نمیتنظیم گری،تسهیل اقتصادی تصمیم  به جای عوامل  و  نظارت داشته  و  گیرد؛  گری 

مشوق و  هنجارها  میقواعد،  تنظیم  طوری  عواها  که  بهشوند  در  مل  طور خودسازمانده، 

اولویت سادهجهت  تلقی  یک  بردارنده  در  رویکرد،  این  کنند.  حرکت  عدم  ها  از  انگارانه 

 دخالت دولت نیست، بلکه بیانگر مداخله هوشمندانه، دقیق و صحیح حاکمیت است. 
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 نقشه راه ❖

ی  ای است که با اصالحات جزئی و تدریج شدت و عمق مسائل اقتصادی کشور به گونه

قابل حل نبوده و باید سازکارهای اقتصادی باز آفرینی شوند. با تحلیل شبکه متغیرهای  

ها و پیامدهای مسائل اقتصادی شناسایی شده و  مولفه( ریشه  300اقتصادی )با بیش از  

بورس،  سازکارهای بخش بیمه،  )بانک،  مالی  و غذا، ساختمان )مسکن(،  های »کشاوزی 

انسانی و سازمانی دولت  ارز(، قیمت، مالیات، اطالع  ات )شامل حکمرانی داده(، سرمایه 

های  ها و ساختار دولت(، منابع مالی و دارایی دولت )شامل بودجه و پروژه)شامل ماموریت

ها، ابعاد  . عالوه بر این بخشاندوکارها(« باز طراحی شدهها )کسبو سازمان  نیمه تمام( 

مالکاقتصادی بخش نیز  های »مردم )اجتماعی(،  )روابط خارجی(«  یت و جامعه جهانی 

  تحلیل شده است.

است. با اجرای   اولویت تعریف شده دارای پروژه 213 اصالح سازکارهای اقتصادی برای

با پایان   شوند.عملیاتی می  1402ها، سازکارهای جدید به تدریج تا پایان سال  این پروژه

عملیاتی شده سازکارها،  از  قسمتی  پروژه،  هر  بستر    یافتن  در  راهبری  فرایند  و سپس 

 شود.سازکارهای جدید آغاز می
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  برخی از رویدادها در جریان استقرار سازکارهای جدید عبارتند از:

 1400سال  

 مهر

تولیدی برای پشتیبانی و رفع   هایاولین جلسه هیات وزیران در یکی از واحد

واحد برگزار   10شود. تا پایان سال این جلسات در موانع تولید تشکیل می

 خواهد شد. 

 آذر 

، 1401ساله غلتان )که عالوه بر اهداف سال   5اولین الیحه برنامه و بودجه 

بعد نیز هست( به مجلس   5بینی روند متغیرهای مهم کشور تا شامل پیش

شود. در این بودجه، همه درآمدهای نفتی به قویم میشورای اسالمی ت

ها و صندوق  صندوق ثروت عمومی )توسعه ملی(، صندوق هدفمندی یارانه

شوند. سند  های دولت واریز شده و وارد تراز عملیاتی دولت نمیتسویه بدهی

 شود که برای اکثر مردم قابل فهم و ارزیابی باشد.  ای تنظیم میبودجه به گونه 

 دی
های تجارت با اصالح ساختار قیمت منابع طبیعی و تنظیم عوارض و تعرفه

 یابد. خارجی، اثر ارزهای خارجی بر بازار فلزات و مواد معدنی کاهش می

 اسفند

ای گسترش یافته و عالوه بر تسهیل تامین نقدینگی  تامین مالی زنجیره

مالی و انحراف منابع بانکی کاهش   هایهای کوچک و متوسط، هزینهبنگاه

 یابد.  می

گری فساد برگزار شده و از افرادی که فسادهای دولتی را جشنواره گزارش  

 شود. اند، تقدیر میافشاء کرده
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 1401سال  

 اردیبهشت 
مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات سود مازاد اجرایی شده و افزایش قیمت در 

 شود. های داللی کنترل میفعالیت

 مهر
ها و شفافیت به حد مطلوب ها تقویت شده، دسترسی به دادهجریان داده

 رسد. می

 دی
غیررسمی به مسکن مناسب    هایهای ساکن سکونتگاهاولین گروه از خانواده

 شوند. منتقل می

 بهمن
اند و راهبری های مورد نیاز حاکمیت برای مدیریت اقتصاد شکل گرفتهاهرم

 شود. های نهادی انجام میاقتصاد با کمترین مداخله و از طریق اهرم

 گیرند. همه مردم ایران تحت پوشش سبد حمایتی جامع قرار می اسفند

 

 1402سال  

 فروردین
مسکن و افزایش دسترسی به مسکن متناسب با نیاز و   هایبا کاهش هزینه

 یابد. کاهش نسبی تورم، نرخ رشد جمعیت افزایش می

 شود. برای همه مؤدیان اظهارنامه خودکار صادر می اردیبهشت 

 شود. ایران، هاب کشاورزی و غذا در غرب آسیا می  شهریور 

 مهر

با اصالح ساختار مالی و عملیاتی بانک ها، گسترش ابزارهای مالی و ارتقاء 

کارکرد عوامل مالی و کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی به جای اینکه بر  

مبنای تورم تعیین شود، بر اساس میزان مخاطره تسهیالت درخواستی )بسته 

 شود.  به مورد( محاسبه می
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برایپروژه اولویت  دارای  در  های  اقتصادی  ارایه   2جدول   استقرار سازکارهای جدید 

  .اندشده

 های استقرار سازکارهای اقتصادی : پروژه2جدول 

 بخش 
تعداد 

هاپروژه   
 توضیح 

 کشاورزی  

 و غذا 
21 

درصد از واردات  30درصد بوده و 25وزن مواد غذایی در تورم حدود 

 که اجتناب ناپذیر هم هستند مربوط محصوالت کشاورزی هستند.  

  مشارکتی کشت »گسترششامل مواردی مانند  این بخشهای پروژه

  تولید افزایش کشاورزی، بزرگ هایشرکت تشکیل قراردادی، و

 . تاس نهال و ارتقای کیفیت نان«دام، افزایش تولید بذر و  خوراک

ساختمان  

 )مسکن( 
21 

درصد است. این بخش ظرفیت ایجاد  35وزن مسکن در تورم حدود 

میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم را دارد. با تامین مسکن،   5

 یابد. ها ارتقا میامنیت روانی و رفاه خانواده

ها و گرسازی توسعه فعال» شامل مواردی مانند این بخش های پروژه

ها و  ی شهرداری بندرتبه، های مدیریت زنجیره تامین شرکت

،  تمامهای نیمهتکمیل ساختمان ، ساخت مسکن جدید،  پیمانکاران

 . است «احیای بافت فرسوده و ساماندهی اسکان غیررسمی

 27 مالی
های هدایت  تنظیم کانالاصالح سازکارهای مالی در راستای 

خاطرات برای همه موندگی و پوشش دشنق  ، افزایشنقدینگی 

 .اقتصادی ضروری هستندهای فعالیت

 4 مالکیت 

( برای انجام مالکیت معنوی )از جملهتثبیت حقوق مالکیت تنظیم و  

 .است ضروری های اقتصادیفعالیت

راه اندازی سامانه   » شامل مواردی مانند این بخش های پروژه

 («کاداستروقف و حدنگار )های اندازی صندوق راهاوقاف،  شفافیت

 .است
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 های استقرار سازکارهای اقتصادی: پروژه2ادامه جدول 

 بخش 
تعداد 

هاپروژه   
 توضیح 

ها سازمان   34 

( محقق  ها بنگاه  ،وکارهاکسب) ها سازمانمقاصد اقتصادی با فعالیت 

 گریتنظیم  گری،گذاری، تسهیلشده و نقش دولت محدود به اولویت

ترین  و نظارت است. همان طور که سرمایه انسانی یکی از مهم

ترین  ها نیز یکی از مهمهای یک سازمان است، سازماندارایی

 های یک کشور هستند.دارایی

اندازی سامانه اشخاص راه» شامل مواردی مانند این بخش های پروژه

،  گسترش و تقویت سکوهای خدمات کسب و کار ، حقوقی و مجوزها

  سامانه اندازیآالت، راه ماشین و تجهیزات هایبنگاه هنگی هما

 .است «یجهان تراز مدیران طیب و تربیت سازمان اطالعات، جشنواره

 26 قیمت 

  عوامل بریسهم و تقاضا  و عرضه مدیریت  کننده،حمایت از مصرف»

  اگر هستند؛  قیمت نهاد کارکردهای ارزش« زنجیره در

باشند، تخصیص    شده طراحی درستی به گذاریقیمت سازکارهای

یابد که نتیجه آن توزیع متناسب بهینه منابع اقتصادی تحقق می

 وری و در نهایت افزایش تولید است.درآمد و ثروت، بهبود بهره

تکمیل سامانه جریان کاال  » شامل مواردی مانند این بخش های پروژه

اصالح  ، ننده و قیمت واحددرج قیمت تولیدک (، سامانه جامع تجارت)

خدمات و  قیمت ساختار اصالح ،ساختار قیمت فلزات و مواد معدنی

 . است «ددستمز اصالح
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 های استقرار سازکارهای اقتصادی: پروژه2ادامه جدول 

 بخش
تعداد  

هاپروژه  
 توضیح 

 17 مالیات 

نهاد مالیات شامل »تامین درآمد برای دولت، توزیع  کارکردهای 

تولید اطالعات مالی«  و درآمد و ثروت، تنظیم رفتار عامالن اقتصادی

ها برای حلاهترین راصالح سازکارهای مالیاتی یکی از مهماست. 

  رکود،  تورم، نفتی،  درآمدهای به بودجه مسائلی مانند وابستگی 

 است. پولشویی و شکاف طبقاتی   جویی،تران فساد،  نابرابری، بیکاری،

های  دسترسی به داده » شامل مواردی مانند این بخش های پروژه

و  تولید اظهارنامه خودکار   ،های الکترونیکیتولید صورتحساب  ،مالیاتی 

 . است «اقتصاد پنهانکشف 

 34 اطالعات 

دسترسی به )شامل ها حکمرانی دادههای داده و اصالح ایجاد جریان 

ها ضروی های همه بخش( برای انجام فعالیتشفافیتو اطالعات 

 است. 

،  پایگاه اطالعات ایرانیان  » شامل مواردی مانند این بخش های پروژه

 .است «های اقتصادیایگاه دادهی وپ پرونده سالمت الکترونیک

سرمایه  

انسانی و  

سازمانی  

 دولت

13 

ساختارهای سازمانی و سرمایه انسانی دولت باید متناسب با  

 . های جدید بازنگری شوندماموریت

تشکیل سازمان اموال   » شامل مواردی مانند این بخش های پروژه

 .است «هاساماندهی وزارتو   توسعه دولت الکترونیکی، دولت
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 اقتصادی های استقرار سازکارهای: پروژه2ادامه جدول 

 بخش
تعداد  

هاپروژه  
 توضیح 

منابع  

مالی و  

دارایی  

 دولت

23 

مدیریت   حمایتی دولت و های حکمرانی و»تامین مالی فعالیت 

ها و تعهدات مالی دولت« کارکردهای بخش منابع مالی و  دارایی

تاثیرات گسترده و عمیقی در   دارایی دولت هستند؛ این کارکردها

  پیشرفت کشور دارند.عملکرد دولت و ثبات و 

ساختار مالی  »اصالح  شامل مواردی مانند این بخش های پروژه

  ،های زیرساختیپروژه واگذاری و تامین مالی ، های دولتیسازمان

 .است «سازی سبد حمایتی جامعآمادهو های دولت شفافیت دارایی

 9 مردم 

ضروری برای منابع دیگر رف طاز بوده و  هدف تعالی جامعه «مردم»

 بنابراین باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرندحرکت هستند؛ 

های کهتسهیل اشتغال د» شامل مواردی مانند این بخش های پروژه

 .است حمایت اجتماعی« و تسهیل اشتغال مرزنشینان، درآمدی پایین

جامعه 

 جهانی
7 

المللی، باید روابط  برای کسب جایگاه مناسب ایران در سطح بین 

 اقتصادی به ویژه با کشورهای همسایه و همسو گسترش یابد. 

تعامالت با عراق  »گسترش  شامل مواردی مانند این بخش های پروژه

تعامالت گسترش  ،تعامالت با افغانستان و پاکستانگسترش  ،و سوریه

تعامالت با  گسترش  ،کشورهای اوراسیا، گسترش تعامالت با  با هند

 . است آفریقا« کشورهای  با تعامالت چین و گسترش

 

ها مشترک بوده و  پروژه بین بخش  10پروژه هستند که    213های اولویت اول،  پروژه

، اکثر مسائل ساختاری اقتصاد کشور حل  هااند. با اجرای این پروژهدوباره شمارش شده

تواند حرکت به سمت مقاصد را راهبری  هایی که در اختیار دارد میشده و حاکمیت با اهرم
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نتیجه در  شوند؛  نیز حل  رفتاری  مسائل  تا  رشد   نماید  )مانند  بینی شده  پیش  مقاصد 

  شوند.اقتصادی و کاهش بیکاری( حاصل می

طراحی فعالیت هاپروژه در  بین  نیازی  پیش  روابط  بین  ابتدا  و  پروژه  یک  )درون  ها 

ها بر  های همزمانی پیامدها شناسایی شده و سپس زمان آغاز پروژهها( و ضرورتپروژه

ها با معیارهای »اهمیت، دامنه  بندی پروژهاولویت .اندها و منابع تعیین شدهاساس اولویت

ا و سرعت تاثیر گذاری« و »کسب اعتماد و  هو شدت مسائل«، »آماده بودن زیرساخت

  انجام شده است. حمایت و همراهی مردم«

ها، »مدیریت منافع پروژه« و »مدیریت مبتنی بر مرحله«  در طراحی و اجرای پروژه

 مورد تاکید است.

هایی برای اجرایی شدن پیامدها  یابد و فعالیتها پایان نمیها با تحقق خروجیپروژه 

 پروژه طراحی شده است. به عنوان نمونه:  و کسب منافع

ای« )در برنامه مالی( با فعال شدن و کارگزاران  »پروژه گسترش تامین مالی زنجیره •

یابد و پس از شروع ها پایان نمیها با بانک ای و انعقاد قرارداد آنتامین مالی زنجیره

ادامه یافته و   1401ها تا مهرماه  ها و پشتیبانی( هماهنگی1400فعالیت )در اسفند 

خاتمه پروژه  انتظار  مورد  منافع  و  پیامدها  به  دستیابی  از  اطمینان  از  خواهد   پس 

 یافت. 

راه • راه»پروژه  با  مالیات(  برنامه  نرماندازی سامانه مودیان« )در  ایجاد  اندازی  و  افزار 

مودیان برای  نمی  دسترسی  وپایان  از   یابد  بازخورد  دریافت  مودیان،  با  تعامل 

یابد و پس از پروژه  ازی آزمایشی تداوم میاندماه پس از راه  2بردپذیری سامانه تا  کار

  شود.بردار میخاتمه یافته و تحویل بهره
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شوند؛ تصویب آغاز پروژه در هر مرحله، پس از اطمینان  ها در چند مرحله اجرا میپروژه

  شوند. به عنوان نمونه:میهای پیش نیاز و مهیا بودن شرایط انجام از اجرایی شدن پروژه

های  دسته تقسیم شده و پروژه  3در برنامه ساختمان )مسکن(، شهرها و روستاها به   •

دسته، به   3ساخت، تکمیل، احیای بافت فرسوده و ساماندهی اسکان رسمی در این 

شوند و در هر فصل  گروه تقسیم می  18شوند، متقاضیان به  ای آغاز میطور مرحله

ها  شود. عالوه بر این در هر شهر و روستا زمانی پروژهگروه آغاز می  های یک پروژه

های و اقدامات پیش نیاز )به شرح زیر( به طور کامل اجرا  شوند که پروژهآغاز می

 شده باشند:  

پروژه استقرار سامانه مدیریت پروژه: ابتدا سامانه مدیریت پروژه یکپارچه برای   .1

وسعه گرها و پیمانکاران( برای مدیریت دقیق  ها، تهمه عوامل )مانند شهرداری

 شود. ازی میاندها و منابع سامانه راههمه فعالیت

برای مدیریت  های مدیریت زنجیره تامین:گرها و شرکتپروژه فعال سازی توسعه .2

های مدیریت زنجیره تامین  گرها و شرکتهای ساخت، ابتدا توسعهای پروژهحرفه

  شوند.)برای تامین مصالح( ارزیابی و احراز صالحیت می

سازمان .3 پروژهآمادگی  شروع  از  قبل  استانی:  و  ملی  استانداریهای  ها،  ها، 

   کنند.های الزم را کسب میها و بانک مسکن آمادگیها، شهرداریفرمانداری
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)در برنامه قیمت( زمانی تصویب و آغاز خواهد »پروژه حذف یارانه پنهان نفت و گاز«   •

ایجاد مطالبه مردمی، پروژه بر  به طور  شد که عالوه  نیاز )به شرح زیر(  های پیش 

 کامل اجرا شده باشند:  

قیمت   .1 ساختار  ابتدا  برق:  و  پتروشیمی  گاز،  نفت،  قیمت  ساختار  اصالح  پروژه 

وشیمی و برق اصالح  اصالح شده و مبادالت همه عوامل زنجیره نفت، گاز، پتر

 شود.می

پروژه انتقال به سبد حمایتی یکپارچه )برنامه منابع مالی و دارایی دولت(: در این   .2

 شود.پروژه سبد حمایتی جامع برای همه مردم اجرایی می

زنجیره .3 مالی  تامین  در  پروژه گسترش  سرمایه  پروژه  این  در  مالی(:  )برنامه  ای 

 شود. مین میگردش عوامل تولید به طور کامل تا

پروژه اصالح روش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی )برنامه مالی(: در این پروژه   .4

پوشش پرداخت حق بیمه همه کارکنان و کارگران کامل شده و با تداوم پرداخت  

 شود.حق بیمه تضمین می

راه .5 پیشپروژه  و  پایش  سامانه  قیمتاندازی  و  بینی  اطالعات  سامانه  این  ها: 

 کند.ها را فراهم میهای عوامل و جهت گیری قیمتدقیق از رفتارهای  تحلیل

  



 

  
  کتابچه برنامه های  اقتصادی 

44 

»پروژه انتقال به سبد حمایتی جامع« )در برنامه منابع مالی و دارایی دولت( زمانی   •

های پیش نیاز )به  تصویب و آغاز خواهد شد که عالوه بر ایجاد مطالبه مردمی، پروژه

 شرح زیر( به طور کامل اجرا شده باشند:  

های  وژه آماده سازی سبد حمایتی جامع: در این پروژه هماهنگی بین سازمانپر .1

های بیمه ایجاد شده و  ها و شرکتحمایتی انجام شده و آمادگی الزم در بانک 

 شوند.منابع مالی الزم مهیا می

قابل   .2 تعداد  مردم(:  )برنامه  هویتی  مدارک  فاقد  افراد  ساماندهی  و  شناسایی 

قد مدارک هویتی هستند، برای پوشش کامل سبد حمایتی  ای از مردم فا مالحظه

  همه افراد باید احراز هویت شوند.

)برنامه مردم(: یکپارچه سازی و ایجاد جریان   پروژه تکمیل سامانه اطالعات ایرانیان

  شود.های با کیفیت در این پروژه فراهم میها برای دسترسی به هنگام به دادهداده
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 الزامات ❖

دستیاب الزاماتی  برای  باید  اقتصادی،  ابعاد  اصالح  بر  عالوه  اقتصادی  مقاصد  به  ی 

   ها نیز فراهم باشند که عبارتند از:هایی( در سایر بخش)کارکردها و خط مشی

   روحیه تالشو گسترش ترویج بینش حالل : فرهنگی  .1

متخصص    علم: .2 انسانی  سرمایه  حوزهتامین  در  ویژه  مدیریتیبه  اقتصاد    های  و 

 بنیان  دانش

،  پیشگیری از نفوذ سیاسی در تصمیمات اقتصادی،  ثبات سیاسیایجاد،    سیاسی: .3

 اعتماد مردم به دولت  و افزایش  منابع عمومیبر حذف کنترل سیاسی 

 و اقتدار نظامی تقویت بازدارندگی دفاعی  امنیت: .4

  تامین امنیت اقتصادی، تسریع رسیدگی به دعاوی و جرایم اقتصادی داردسی: .5

گسترش روابط دوجانبه و چند جانبه با طیف وسیعی از کشورها،    جامعه جهانی: .6

 به ویژه کشورهای همسو  

های اقتصادی طراحی شده، الزامی نیست. سازکارها  برای اجرای برنامهها،  رفع تحریم

های ظالمانه  ها، تحریمها طراحی شده و با اجرای این پروژهمها با فرض بقای تحریو پروژه

تحریم اگر  البته  شد.  خواهند  پول(  خنثی  انتقال  )مانند  موارد  برخی  در  شوند،  رفع  ها 

 شود. کمتری به اقتصاد ایران وارد می هایهزینه
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 هاویژگی  ❖

برنامه »اقتصاد« جامع بوده و بر مبانی نظری کامل و دقیقی استوار است؛ سازکارهای  

اند؛ در  آور، بازدارنده و کاربردپذیر« طراحی شدهاقتصادی »یکپارچه، اثربخش، کارا، تاب

 پذیری لحاظ شده است.برنامه عملیاتی استقرار سازکارها نیز بازگشت

  ها عبارتند از:مصادیق این ویژگی

 مبانی نظری ✓

های مفهومی کامل و دقیقی طراحی شده است؛  ها و الگویبرنامه مبتنی بر نظریه •

و   کرده  فراهم  را  اجماع  و  مشترک  فهم  و  زبان  ایجاد  امکان  نتیجه  در 

  اشتراک و انباشت دانش را دارد. ظرفیت

 جامعیت  ✓

راه  • ارایه  بر  متغیرها    حلعالوه  محاسبات  مسائل،  همه  پوشش  و  جامع 

شاخص  و  طراحی)مقاصد  و  برنامه  ها(،  قوانین  تدوین  و  عملیاتی  های 

   مقررات نیز انجام شده است.

فعالیت • نیاز همه  پیش  پذیرش   مانند  های  برای  مردم  آمادگی  کسب 

 . اندبینی شدهها پیشتامین منابع و نحوه مقابله با مخاطره تغییرات،

 ( هماهنگی و پیوستگی درونی و محیطی)؛  رچگی یکپا ✓

با   • نقدینگی:  و  اصالح  تنظیم  تولید  و  مالی    ،مالیتامین  سازکارهای  نیازهای 

 .یابدمی نقدینگی متناسب با تولید افزایش

  های های بزرگ در سالگذاریدر راستای توازن بازارهای مالی، سرمایه تراز مالی: •

پروژه  1401و    1400 همزمان  و  یافته  اجرا  کاهش  مالی  بخش  اصالح  های 

 شوند.های بزرگ آغاز میگذاریسرمایه 1402شوند. از سال می
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سرمایهفرصت • )مانند   گذاری:های  نامولد  بازارهای  کردن  محدود  با  همزمان 

سفته فرصتبازارهای  مالیات(،  طریق  از  خودرو  و  ارز  مسکن،  های  بازی 

گذاری مولد با افزایش سودآوری تولید )با اصالح ساختار قیمت و مالیات(  سرمایه

های تامین مالی و سرمایه گذاری ریالی  و ایجاد ابزارهای مناسب )مانند صندوق

 شود.  و ارزی( فراهم می

حمایت: • و  حذف    سازکارهای   مالیات  و  شده  یکپارچه  حمایتی  و  مالیاتی 

های مالیاتی اقشار همزمان با استقرار مالیات بر خالص مجموع درآمد  معافیت

 شود.  خانوار و استقرار سبد حمایتی جامع انجام می

درآمد صادرات خام فروشی )در پی اصالح سازکار قیمت و  تراز ارزی: کاهش   •

با  تعرفه داخلی(  مصارف  افزایش  و  نهادهها  واردات  و  کاهش  کشاورزی  های 

 شود.جبران می افزایش صادرات

های اقتصادی  تنظیم نرخ ارز: نرخ ارز در بازار متشکل ارزی بر مبنای واقعیت •

  شود.تعیین می

اولویت • اولویتتوزیع جمعیت:  با  های توزیع جمعیت در  ها و تسهیالت مسکن 

  هماهنگ است. سرزمین )با تاکید بر پیشرفت شرق و جنوب کشور(

اشتغال،  با مقادیر    1404اقتصاد غیر رسمی: کاهش اقتصاد غیررسمی تا سال   •

 ، هماهنگ است. تورم و رشد اقتصادی 

 هستند.   پذیرتعاملمختلف،  هایبخش حاکمیتی  هایمانساز •

 .  تعارض و تداخل نداردپیشنهادی قوانین و مقررات  •

 انتظارات و الزامات همسویی و دستیابی به  اثربخشی؛ ✓

  و  شده اصالح  تولید  عوامل بریسهم ها، قیمت  تنظیم  با:  های تامینتوازن زنجیره •

نیاز   گذاری سرمایه بر    و   فوالد  دستی   پایین   در   اکنون   چه آن  مانند)  مازاد 

 .  هد شدخوا حذف( هستیم شاهد پتروشیمی
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های سودآوری مولد،  فرصتهای غیرمولد و تسهیل  با مسدود شدن منافذ فعالیت •

رشد   نرخ  شدن  هماهنگ  شد،  خواهد  متناسب  تولید  رشد  با  نقدینگی  رشد 

های مالی  و کاهش هزینهکاهش نرخ تورم  نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی، باعث  

  شود.می

کانال   • از  اقتصاد  واقعی  بخش  سمت  به  نقدینگی  هدایت  نقدینگی:  هدایت 

وا اقتصاد  بر  مبتنی  بانکی  زنجیرهتسهیالت  مالی  تامین  )مانند  ای(،  قعی 

.  گیردهای تامین مالی، عرضه سهام، ابزارهای مالی اسالمی صورت میصندوق

نیز   تقاضا  طرف  اولویتدر  مالیات،  و  قیمت  و  ها  سازکارهای  کرده  آشکار  را 

 کنند.  بازارهای نامولد را محدود می

: با محدود شدن خام فروشی و ورود منابع حاصل از بهره مالکانه  بیماری هلندی •

فعالیت به  طبیعی  ایران  منابع  اقتصاد  از  هلندی  بیماری  اقتصادی،  مولد  های 

 بندد.  رخت بر می

های مالیاتی، وضعیت مالی خانوارها را با دقت  دادهشناسایی خانوارهای نیازمند:   •

امکان حمایت هدفمند  نند همه گیری  )مثال در مواردی ما  باال آشکار کرده و 

 . کنندکرونا( را فراهم می

تامین مالی دولت از مالیات: با تامین مالی دولت از درآمدهای مالیاتی، تالش   •

های اقتصادی را در پی داشته و منابع  بیشتر دولت برای تنظیم و تسهیل فعالیت

 کند.  اری آزاد میگذمالی حاصل از منابع طبیعی )نفت و گاز( را برای سرمایه

با تعیین بهره مالکانه منابع طبیعی برای صادرات در سطح باالتر از  : فروشیخام •

بهره مالکانه برای تولید داخل )و پیشگیری از سرایت حمایت به خارج کشور(  

سهم رعایت  بر  خامعالوه  از  تولید،  زنجیره  عوامل  بین  عادالنه  فروشی  بری 

  .جلوگیری خواهد شد
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 نسبت دستاوردها )نتایج( به منابع ؛ کارایی  ✓

طور   • به  اینکه  جایی  به  دولت  عملیاتی  مصارف  بودجه:  منابع  کردن  اهرمی 

های تخصصی تامین مالی  مستقیم از طریق خزانه تامین شود، از طریق صندوق

ها، منابع بودجه را با سایر منابع مالی ترکیب کرده و اثرگذاری  شده و این صندوق

 ایجاد خواهد کرد. بیشتری 

به منظور کارایی در اعطای تسهیالت و جلوگیری از انحراف منابع   اعتبار خریدار: •

شود؛  کننده( داده میمالی تا حد امکان اعتبار به مصرف کننده )به جای تولید

  با این رویکرد عالوه بر افزایش قدرت مشتری در انتخاب محصول، نکول اعتبار 

مکاهش می هم  زیرا  خردیابد؛  تسهیالت  بازپرداخت  تسهیالت   یزان  از  بیشتر 

 یابد.کالن است و هم موجودی انبار کاالهای تولید شده کاهش می

زنجیره • مالی  زنجیره ای:تأمین  مالی  تامین  توسعه  تولید   ای،با  قراردادهای 

بود؛ خواهد  نیاز  کمتری  وثائق  و  بوده  بازپرداخت  برای  مالی   تضمینی  هزینه 

یابد و تقاضا برای منابع  انحراف منابع کاهش می یابد؛تقلیل می  ها به شدت بنگاه

  .کندمالی کاهش پیدا می

 های بیرونیتوانایی حفظ کارکردها پس از تکانه؛ آوریتاب ✓

فلزات و مواد پتروشیمی،    گذاریپذیری از نرخ ارز: با حذف ارز از ساختار قیمت آسیب  •

 یابد.  ثباتی بازار ارز( به شدت کاهش میها )ناشی از بینوسان و افزایش قیمت

های پوشش درآمد، پوشش قیمت، مقیاس  سبندگی به تورم: با استفاده از روش •

پیمانه و  افزودانطباقی  هزینه  روش  جای  به  تاثیرهای  شدت  از  ،  تورم  پذیری 

 .ابدی های قبل کاهش میدوره

های  حمایتسبد  دستمزد، ساختار بازارها و  »: با اصالح همزمان  هزینه نیروی کار •

بر  «دولت مبتنی  دستمزد  افزایش  و  شده  منتفی  دستمزد  ساله  هر  افزایش   ،

 وری خواهد شد.  بهره 
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های بیمه  های بیمه و شرکتافزایش ضریب نفوذ بیمه، شرکت ها:تقویت بیمه •

  دهد.المللی را تقلیل میهای بیننیاز به بیمه اتکایی را توانمندتر کرده و

گذاری خارجی: با گسترش ظرفیت مالی و افزایش کارایی بازارهای مالی،  سرمایه •

یافته و جذب سرمایه مالی خارجی کاهش  تامین  به  گذاری خارجی  وابستگی 

شرایط   پذیرش  )و  اجبار  از  دارد(  توجهی  قابل  اقتصادی  و  امنیتی  آثار  )که 

 شود. نامطلوب( به انتخاب )و گزینش موارد موثر( تبدیل می

درآمد دولت: با افزایش درآمدهای مالیاتی و قطع رابطه خزانه دولت با درآمد   •

درآمدهای  درآمد خزانه، منشأ  نفت و گاز و در پی آن حذف ارزهای خارجی از  

بیرونی )مانند   هایهای درونی اقتصاد کشور خواهد بود و از تکانهدولت، فعالیت

 های بین المللی( تاثیرپذیر نخواهد بود.درآمدهای نفتی و تحریمنوسانات 

سازی سازکارهای مالیاتی و حمایتی  یکپارچه،  با افزایش اشتغالدرآمد خانوارها:   •

توازن منابع و مصارف خانوارها برقرار شده  ،  سبد حمایتی جامعکامل  و پوشش  

  .یابداقتصادی کاهش می  و آسیب پذیری آنها از نوسانات

از  طرف مقابل داشتن قدرت اقدام و عمل متقابل برای منصرف کردن  ؛بازدارندگی  ✓

 آسیب زدن 

سریع متغیرهای اقتصادی و دستیابی به مقادیر  ی  با ارتقااقتصادی:    نمایش توان •

آشکار شده و محاسبات دشمنان را  توان اقتصادی کشور  ،  1404تا سال  مطلوب  

 خواهد داد. تغییر 

ایران:   • با  همکاری  از  منفعت  وسیعی  گستره  با  اقتصادی  تعامالت  گسترش  با 

آن  منافع متقابل شکل گرفته و  سو،  کشورها به ویژه کشورهای همسایه و هم

 تبعیت کمتری از کشورهای متخاصم خواهند داشت.   کشورها
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یرانی و  های اشرکتبین المللی  های  فعالیت  المللی: با گسترشبینهای  شرکت •

های ارتباطی کشور  انال، کهای خارجی در ایرانگذاری شرکتهمچنین سرمایه

 . شودمی تقویت

  ویژه سایرنیازهای  کلیدی و تامین  های  پیشرفته و فناوریدسترسی به صنایع   •

یافته و تقابل ال ایران را  اصم کاهش  خمت های  قدرت  آنها بهوابستگی    ،کشورها

 دشوار خواهد کرد.  

و  کارهاساز   اصالحبا   • اقتصادی  اقتصادی  مدیریت  در  دولت  قدرت  ،  افزایش 

 یابد. می اقدام متقابل افزایش های فرصت

نفوذ و  های  غربی، زمینههای  ز حمایت دولتبا قطع امید اغرب:  قطع امید از   •

   یابد.می متخاصم کاهشهای چانه زنی قدرت

   اثربخشی، کارآیی، ایمنی و سادگی یادگیری و کار با سازکارها؛ کاربردپذیری ✓

 مردم   •

o شود؛ رشد  ه میدرصد رشد داده شد  5ستمزدها برابر با نرخ تورم به عالوه  د

 را در پی دارد. فزایش قدرت خرید شاغلین  مازاد بر تورم، ا

o   آموزش و  سالمت،  حمل و نقل،  غذا،  مسکن)مانند  نیازهای اساسی مردم ،

 شوندمی با کیفیت مناسب و هزینه مناسب ارائه ازدواج(

o  اشتغال افزایش  با  خانوارها  مصارف  و  منابع  یکپارچهتوازن  سازی  ، 

سبد حمایتی جامع    کامل  پوششسازکارهای مالیاتی و حمایتی و همچنین  

 . شودمی برقرار

o سرمهای  فرصت سودآور  و  ویژه  برای  گذاری  ایهمطمئن  به  خارجی  اتباع 

 شود می مسلمانان فراهم 
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 سازمان )بنگاه ها( •

o و  های  مداخله ناگهانی  و  و  متعدد  دستوری حذف شده  و  متنوع  الزامات 

 .دکن می راهبری را  ها بنگاه نرم صورت  به و  نهادها تنظیم باحاکمیت 

o   بسیاری از مجوزها حذف شده و در صورات لزوم با رتبه بندی و استاندارد

 شوند.می گذاری جایگزین

o   سازمانتعامل بسترهایبا  بر  مبتنی  عمدتا  و  شده  یکپارچه  دولتی    های 

 شود.می الکترونیکی انجام

o بنگاه منافع  با  مالیات،  طریق  از  مالی  تامین  لحاظ  به  دولت  ها  منفعت 

 شود.  راستا شده و دولت در پشتیبانی از تولید و رفع موانع ذینفع میهم

 دولت  •

o ها، تولید اکثر کاالها و خدمات و  با توانمند سازی و تسهیل عملکرد بنگاه

های غیر دولتی واگذار شده و  های تامین به بنگاهمدیریت میدانی زنجیره

 شوند.ها فارغ میها و روزمرگیهای دولتی از حاشیهسازمان

o ابی  هایی که در اختیار دارد به سادگی رفتار عوامل در دستیدولت با اهرم

 کند.  به مقاصد را راهبری می

 امکان بازگشت به وضعیت قبلی در صورت عدم موفقیت تغییرات ؛  پذیری  بازگشت ✓

مرحله  • اقدامات  مرحله:  بر  مبتنی  میمدیریت  انجام  شده  روند  بندی  این  با  شوند، 

ومخاطره کاهش ضمن گرفتن  بازخورد  امکان  پیش ها،  خطاهای  نشده،  رفع  بینی 

 شود. می فراهم

ها انجام  پروژهاجرای  و حین  رسانی مستمر به مردم قبل  آموزش و اطالعلب همراهی:  ج •

 .شوندها اجرا میبعد از اقناع عمومی برنامهشده و در موارد الزم، 

منافع: ذی • بهرهتعارض  و ضمن  شناسایی  تغییر  هر  در  از  نفعان  آن گیری  ها،  نظرات 

 .شودانجام میها مناسب برای کاهش اثرگذاری جانبدارانه آن اقدامات
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 پیوست ❖

 بخش اقتصاد  جایگاه ✓

شامل موضوعات کالن اقتصادی و تلفیق ابعاد اقتصادی   اقتصادشوند؛ بخش می تقسیم  1تصویر  بخش به شرح 40 موضوعات کشور به

 . است هادر سایر بخش

سرزمینی و تعامالت خارجی( است.    هایهای تولیدی، بخشرده مردم، بخش  4ها )در  سازکارهای اقتصادی شامل ابعاد اقتصادی بخش

دادرسی( نسبت به سایر ابعاد )فرهنگی، علمی و    ها )مانندتر و در برخی بخشها )مانند کشاورزی و غذا( مهمابعاد اقتصادی برخی بخش

 تر است. سیاسی( کم اهمیت
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 موضوعات کشور : 1تصویر 
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 مستندات برنامه اقتصاد ✓

 گزارش حاضر، »چکیده مدیریتی برنامه اقتصاد« است.  ( تدوین شده است؛1تصویر   سند )به شرح برنامه اقتصاد در چندین محتوای

 اقتصادمستندات برنامه  :2تصویر 
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   چکیده مدیریتی 

 بر مسکن(  دی )با تاک برنامه ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندگی» اساسی  نیازهای  از  یکی  دلیل  .  است  مسکن«  به  در حال حاضر 

جوان بودن جمعیت کشور و قرار داشتن این جمعیت جوان در سن »ازدواج«  

  قانون 43  و  31 ،3 اصول در  .ای داردو »اشتغال«، ساخت مسکن اهمیت ویژه

  در حکومت  وظیفه و  نیاز  این بودن  اساسی  به ایران اسالمی  جمهوری  اساسی

 ت. اس شده اشاره آن تامین

مصالح ساختمانی، منابع مالی و عوامل تولید مسکن به    در کشور ما تمام

های اخیر همواره تقاضای  میزان کافی وجود دارند؛ اما متاسفانه در طول سال

مسکن از عرضۀ آن پیشی گرفته و بازار مسکن با کمبود عرضه مواجه شده  

 . .  .است

 . . . 
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  باعث  ای سرمایه  تقاضاهای   آفرینینقش  و   سوداگری  باالی  حجم  از طرف دیگر  .. . .  

های مختلف رکود و رونق،  ی باشد و در دورهقیمت   حباب  شاهد   ساختمان  بخش  که   شده

یابد افزایش  لذا قیمت مسکن  و  بیشتر شده  این حباب  قیمت    . حجم  بودن  باال  تبع  به 

ه و این موضوع ای شدهای کاذب و سلیقهمسکن در کشور، بازار اجاره نیز دستخوش قیمت

بر مستأجران شده است باعث فشار مضاعف  از    .همواره  هکتار  هزار    77در کشور بیش 

هزار هکتار سکونتگاه    56میلیون نفر و بیش از    11بافت فرسوده با جمعیتی در حدود  

در حدود  غیر رسمی   پایین    12با جمعیتی  کیفیت  که گویای  دارد  وجود  نفر  میلیون 

 ت. مسکن اس

تواند سوداگری را حذف کرده و تولید  الح سازکارهای بخش ساختمان میدولت با اص

 .وساز کندکه خود را درگیر ساختمسکن را تا رفع کامل نیاز افزایش دهد، بدون این
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 ت یوضع ❖

    د از: هستند، عبارتنبخش ساختمان های مهم که بیانگر وضعیت شاخص

  گذاریسرمایه  برای  مسکن،  خرید   موارد   از درصد    72:  مسکن  ای سرمایه  تقاضای   •

 . شودمی انجام مصرف قصد  به نه و

  بر  بالغ  به  کشور  در   نرخ  این :  مسکن  نهایی  قیمت  در  زمین  قیمت  سهم  متوسط •

 .است رسیدهدرصد   70 از بیش  به شهرها  کالن  در  ودرصد  50

  نشینیاجاره  و  هستند  مستاجر  خانوارهادرصد    30  از  بیش :  استیجاری  سکونت •

 .   است مسکونی  واحد خرید  توانایی عدم دلیل  به و اجباری  هاآن اکثر

  خالی   موجود  مسکونی  واحدهای  از  میلیون  2.7  به   نزدیک :  خالی  هایخانه  وجود •

  در   سکونت  از   زیادی  ظرفیت   که  شده   باعث   خالی   های خانه  از   حجم   این.  هستند

  روزافزون  افزایش  با  و   بماند  باقی   استفاده    بدون  شهرها  کالن   و  بزرگ  شهرهای

 .شود قیمت  رفتن  باال باعث  عرضه( عدم   دلیل )به  تقاضا فشار

 هزار   77  از  بیش  در  شهری  جمعیت  از  نفر  میلیون  11:  شهری  فرسوده  هایبافت •

  کاهش   باعث  فرسوده  بافت  از  حجم  این.  دارند  سکونت  فرسوده   های بافت  هکتار 

  خیزی زلزله  خطر  کهآن  ویژهبه  و   شده  آن  مطلوبیت  عدم   و  شهری   زندگی   کیفیت

 .کندمی تهدید  را ساکنان  جان  کشور،   از وسیعی  هایپهنه

  هزار  56  از  بیش  در کشور جمعیت  از  نفر  میلیون  12:  رسمی  غیر  هایسکونتگاه •

  گسترش   برای  بستری   معموالً   که   کنند می  زندگی   رسمی  غیر  سکونتگاه  هکتار 

  و   گریزیقانون  فقر،  بهداشتی،  و   محیطی  زیست  مشکالت  اجتماعی،   هایآسیب

  هایآسیب  انباشت  مرکز  و   خطر   هایکانون  عنوان  به  همچنین   و   هستند   آن  مانند 

 .  شوندمی شناخته مختلف

  است؛   رسیده   سال  35  از   بیش   به  مسکن   به   دسترسی  انتظار   دوره :  انتظار  دوره •

  کل   باید  متوسط  درآمد  با  خانوار  یک   متوسط،  مسکونی   واحد  یک   خرید  برای
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  معنای   به  این  و  کند   صرف  مسکن   خرید  برای  سال   35  طول  در   را  خود  درآمد

 !استدرآمد  برای اقشار متوسط و کم   ملکی  مسکن  به   دسترسی  بودن  ممکن   غیر

  زندگی  که   است   ساختمان   بخش   گسترده   و   عمیق  مسائل  گویای   ها شاخص  این   مقادیر 

  اقتصادی  عمده  مشکالت   از   یکی  حاضر  حال  در.  است  داده  قرار  تاثیر  تحت  شدت  به  را  مردم

  به  تمایل  شده  باعث  که  است  آن  باالی  قیمت  و   مسکن  تأمین  جوان،  قشر  در  خصوص  به

 امر  این  به  خانوار  درآمد  از   باالیی  درصد  و  یابد  کاهش  هاآن  میان   در  فرزندآوری   و  ازدواج

  جامعه   در  فقر  شدن  گسترده  اقتصادی،  رکود  دلیل  ترینبزرگ  خود  این   و  یابد  اختصاص

  موجود  روند   ادامه.  است  مسکن  فاقد  و   برخوردار  اقشار  بین  طبقاتی  شکاف  اصلی   عامل  و

  مهم   مخاطرات   و   داده   افزایش  را   بزهکاری   و   فساد  کرده،   مواجه  بحران   با  را   کشور  تواندمی

 .   باشد داشته پی  در  را  امنیتی 
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 مقاصد  ❖

  به  اتکال  »با  بنیادی  هایارزش  راستای  در  و  دسترس  در   منابع  و  هاظرفیت  به  توجه  اب

  کنندهتامین ،1404 سال  در   ایران اسالمی  جمهوری  ساختمان  بخش  الهى، الیزال   قدرت

  ساختمان  هایفناوری  در  پیشران   و  پیشرو  ،1414  سال  در  و  ایران  مردم  همه  برای  مسکن

 .بود خواهد ایران«  مردم همه برای  نیاز با متناسب  مسکن کنندهتامین و  یجهان تراز در

  کمّی صورت   به را  اندازچشم در شده  ترسیم  تصویر اهداف که  ساختمان  بخش مقاصد 

  مقایسه  برای  1399سال  مقادیر متغیرها در  .  است  شده  ارایه   1  جدول   در   کنند، می  بیان

 درج شده است.  تغییرات

 ساختمان: مقاصد بخش 1جدول

 واحد متغیر 
 مقدار 

1399 1400 1401 1402 1403 1404 

تعداد واحدهای  

 مسکونی موجود

میلیون  

 واحد 
24.65 25 25.65 26.575 27.575 28.75 

تراکم خانوار در 

 واحد مسکونی

خانوار  

 بر واحد 
1.062 1.067 1.059 1.041 1.021 0.997 

نسبت مسکن 

 استیجاری 
 18 22 26 30 32 33 درصد

سهم مسکن در  

سبد هزینه 

 خانوار شهری 

 23 24 26 38 42 47 درصد

 5 7 15 25 35 35 سال  انتظار  دوره
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  متر  96  زیربنای   متوسط  با   مسکونی  واحد   میلیون   28  از  بیش  ،1404  سال   پایان   تا

  رسید؛   خواهد  1  از  کمتر  به  مسکونی   واحد  در  خانوار  تراکم   ترتیب،   بدین  . داشت  خواهیم

  ذکر   شایان  .است  مطلوب   که  شده  محاسبه  خانوار  بعد   و  جمعیت  رشد  به  توجه  با   عدد  این

  توجه  با  اما   است،   1  به  نزدیک   1399  سال  در   مسکونی  واحد  در  خانوار  تراکم   هرچند  است

  فشردگی  گویای  چندان   نسبت  این   سال،   این  در   مسکونی  واحد   میلیون   2.7  بودن   خالی  به

 .نیست وضعیت

  شده آغاز  مسکونی واحد میلیون 7 از بیش ساخت 1404 سال پایان تا 1400 سال  از

  2  رسد؛ می  اتمام   به  تمام(   نیمه   واحدهای   تکمیل  احتساب  )با   واحد   میلیون   6  از   بیش   و

  غیر  ی هاسکونتگاه  در   واقع  واحدهای  جایگزین  شده  ساخته  یهامسکن  از   واحد  میلیون

.  شد  خواهد  فرسوده  بافت   در  مسکونی  واحدهای   جایگزین  نیز  واحد   هزار  800  و   رسمی 

  ی هابافت  از درصد    12  و  حذف  رسمی   غیر  های سکونتگاه  ازدرصد    60  از  بیش  ترتیب  بدین

 .شودمی احیا  فرسوده

  سال   در  میلیون  2.7  از  خالی  مسکونی  واحدهای  تعداد  تنظیمی  هایمالیات  اعمال  با

  برای  البته.  دنگیرمی  قرار  دسترس  در  و  یافته  کاهش  واحد  میلیون  1  از  کمتر  به  1399

  واحدهایدرصد    5  حدود  باید  ،(از ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا بعد  ) مسکن   بازار  تعادل 

  مسکن ساخت . استدرصد   2 ، 1404 سال  در   نسبت  این که  باشند  مانده  خالی  مسکونی 

  جدید یهاخانواده مسکن  تامین  فرسوده،  یهابافت نوسازی برای عمدتا بعد  هایسال در

 .  شد خواهد انجام بازار ذخیره حداقل  تامین و

 18  به  شده   انجام  هایریزیبرنامه  با  99  سال  دردرصد    33  از   استیجاری  مسکن   نسبت

  عرضه   با   استیجاری   سکونت  که   است   معنی  بدان   این .  رسید  خواهد  1404  افق   در درصد  

  اختیاری   به  اجباری   حالت  از  سوداگری  کنترل   هچنین   و  ملکی   مسکونی  واحدهای   زیاد 

 .شد خواهد تبدیل
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  نیمی   تقریباً  )که  1399  سال   دردرصد    47  خانوار  هزینه  سبد   در   مسکن   هزینه  سهم

  ترتیب  بدین .  رسید  خواهددرصد    23  عدد   به  دهد(می  اختصاص  خود  به  را   خانوار  درآمد   از

  در   کنند؛  هزینه  بیشتر  نیازها  سایر  و  غذایی  و  آموزشی  نیازهای  برای  توانندمی  خانوارها

  مسکن  به   دسترسی   برای  انتظار   دوره .  شد  خواهد  ایجاد   اقتصاد   در   بیشتری   تقاضای   نتیجه

  سن   هم   ترتیب  بدین   رسید؛  خواهد  1404  افق  در  سال  5  به  99  سال  در   سال   35  از

  به  تمایل  هم  آمد،  خواهد  پائین  (مسکن   تأمین  در  جوانان  توانائی  دلیل  به)  ازدواج

  جوانان   مخصوصاً   جامعه   اقشار  میان   در   آینده   به   امید  هم  و  شد   خواهد   بیشتر  فرزندآوری

 .  یافت خواهد افزایش

  مصالح   )مالی،  منابع  و   شده  طراحی  سازکارهای   اساس  بر  ساختمان   بخش   مقاصد

 .است دستیابی  قابل   و شده محاسبه دسترس،  در ساخت(  ظرفیت  و ساختمانی
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 راهبردها ❖

  اند( شده  آشکار   مسائل  و  ها شاخص  با   )که  موجود   وضعیت  از   رسیدن   مسیر   راهبردها،

 بیانگر   راهبردها.  دهدمی  نشان   را   اند( شده  تعیین   مقاصد   در  )که  مطلوب  وضعیت  به

  مهمترین   و  بوده  موجود«  »وضع   با  شده«  طراحی  »سازکارهای  تمایز  و  طراحی  رویکردهای

 .کنندمی بیان را   شود،  محقق انداز  چشم و مقاصد  تا  دهند رخ  باید  که  تغییراتی

 :از عبارتند ساختمان   بخش راهبردهای

  که   زمین  با  باالیی   همبستگی   مسکن :  ای در بازار مسکنحذف تقاضاهای سرمایه .1

  تقاضای   ورود  ظرفیت  همواره   بنابراین  دارد،   است،  جایگزینی   قابل  غیر  و   محدود  نهاده

  . گیردمی قرار  ایسرمایه کاالی  یک به شدن  تبدیل  معرض  در  و  داشته را سوداگرانه

 .است  حذف   قابل  مسکن  بخش  در  سوداگرانه  تقاضای   مالیاتی، ابزارهای  از   استفاده   با

  ارزش  ملک،  زمین،  )ارزش  مالیات  از   هاشهرداری  منابع  تامین   با:  کاهش هزینه زمین .2

  از   درآمد   کسب   به  ها شهرداری  نیاز   شهری(   خدمات   بار،   )حمل   عوارض   و   افزوده( 

  همچنین .  یابدمی  کاهش  امالک  در  گذاریسرمایه  و   هاکاربری  تغییر  فروشی، تراکم

  قیمت   پرداخت  در  تاخیر  و  مسکن  تامین  معیار  با  هاشهرداری  بندیرتبه  با  توانمی

  اصالح   و  تنظیمی  هایمالیات  اجرای.  داد  کاهش  ساخت  دوره  در  را  هاهزینه  زمین،

 .  دهدمی کاهش   را زمین قیمت   نیز شهری  هایمحدوده

  تقاضای  ،ایزنجیره  مالی   تامین   هایروش  از  استفاده  با:  ن مالیهای تامیاصالح روش .3

توجهی    به  نقدینگی  قابل    افزایش  هایروش  از  مالی   منابع.  یابدمی  کاهشمیزان 

  سایر  قانونی  ذخائر  افزایش   مسکن،   بانک   قانونی  ذخائر  حذف  مسکن،  بانک  سرمایه

  سرمایه   هایصندوق  تشکیل   و  مسکن   بانک   در  حاصل  منابع   گذاری سپرده  و   هابانک 

 .    دهندنمی افزایش را نقدینگی ها، روشاین  شود؛می تامین  ساختمان  گذاری 
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به شهرداری .4 مسکن  مدیریت  مسئولیت    پذیریمسئولیت  و  همراهی:  هاواگذاری 

  شهر   کلی   وضعیت   از  تر  دقیق  اطالعات   و  اختیارات   امکانات،   به  توجه  با   هاشهرداری

  امتیازات  اعطای  و  ها شهرداری  بندیرتبه  با.  است  ضروری   هاپروژه  اجرای  برای

 .   نمود فعال مسکن تامین  در  را  هاآن توانمی

  گر،توسعه  هایبنگاه  گر و مدیریت زنجیره تامین: های توسعهتشکیل و تقویت بنگاه .5

ایجاد    حاکمیتی،   و   نظارتی  های سازمان  و   هاشهرداری  با   هماهنگی  زمین،  تامین

  مصالح   تامین  و  پیمانکاران  مدیریتزیرساختهای تأسیساتی و سرانه های خدماتی،  

  در   مالی  و   کاال  اطالعات،  جریان  مدیریت  با.  دهندمی  انجام  بیشتری  کارایی  با  را

  با .  یابدمی  افزایش  کیفیت   و  یافته   کاهش  هزینه  و  زمان  ساختمان،  تامین  زنجیره

  افزایش  ساخت  کیفیت  و  سرعت  تولید،  مقیاس  افزایش  و  ساخت  مدیریت  ارتقای

  فراهم   جدید   هایفناوری  سازیتجاری  و  ساخت  هایفناوری  ارتقای  امکان  و  یافته 

 .  شودمی
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 سازکارها  ❖

  دقت  با   سازکارها  در  شود، می  بیان  کلی  صورت  به  راهبردها   در  که  مسیری  بستر

  آغاز  مقاصد   سمت  به  حرکت  و  شده   حل   »مسائل«  سازکارها،   استقرار  با .  شودمی  مشخص

 .  شودمی

  و  اداری   مسکونی،  های»ساختمان  مانند  محصوالتی  شامل  ساختمان  بخش  بومزیست

  و  معامله   »ساخت،   مانند   هایی فعالیت  ساختمانی«،   هایکاربری  با   زمین   و   تجاری 

  اطالعات، .  است  پیمانکاران«  و  ساختمان  گرهای»توسعه  مانند  عواملی  و  برداری«بهره 

  سازمان  و  بوده  بوم  زیست   این   نهادهای   ترین مهم  استاندارد،   و  مالکیت  رتبه،  مالیات،   قیمت،

  آن  حاکمیتی   واحدهای   هاشهرداری  و  ها نداریفرما  ها،استانداری  شهرسازی،  و   مسکن 

 .هستند

  های فعالیت  با   و   داشته  را   نقش   ترین   مهم   هستند(   دولتی  غیر   هایبنگاه  )که  ها عامل

  عوامل(  رفتار  بر  موثر  )قواعد  نهادها.  بود  خواهند  حصول  قابل  ساختمان  بخش  مقاصد  هاآن

  های اولویت  و   مقاصد   سمت  به  که   باشد  این   در   ها عامل  نفع  که   شوند   تنظیم   طوری  باید

  ها،استانداری  و   ملی  مقیاس  در  شهرسازی   و  مسکن   سازمان .  کنند  حرکت   بخش

  به  را   عوامل  فعالیت  تسهیل  و  نهادها   تنظیم   محلی،   مقیاس   در  هاشهرداری  و  ها فرمانداری

 .  دارند  عهده

  معامله،  ساخت،:  گیرندمی  جای  زیربخش  4  در  ساختمان  بخش  سازکارهای   تمام  تقریبا

 مالی  تامین  تعمیر،

  هایشرکت  توسط  ساختمانی  مصالح.  هستند  ساخت  سازکارهای  محور  گرهاتوسعه

  توسط  ساخت  مدیریت  و  شده  فراهم  هاشهرداری  توسط  زمین  و  تامین  زنجیره  مدیریت

  و   بوده  مدیریتی  واسطه  گرهاتوسعه.  شودمی  انجام  پیمانکاران  کارگیریبه  با  گرهاتوسعه

  سازندگان،   خانوارها،  بین  تعامالت  همه.  شودنمی  منتقل  هاآن  به  بنا  و  زمین  مالکیت



 

 

 ساختمان برنامه 

67 

  انتخاب  درخواست،  ثبت  مانند  هاییفعالیت  انجام  برای  شهرداری  و  بانک   زمین،  صاحبان

  درگاه  طریق  از   سند  تحویل  و   وام  دریافت  گیری،گزارش  مصالح(،  کیفیت  )و  مسکونی  واحد

  گرانتسهیل  رسمی،  غیر  های گاهسکونت  و  فرسوده  هایبافت  در.  شودمی  انجام  مسکن

 .   کنندمی کمک مسائل رفع و  خدمات از  مندیبهره برای خانوارها به اجتماعی

)سکوها(پلتفرم  قالب   در   ساختمانی  تعمیرات   و  فروش  و  خرید   اجاره،   معامالت    ها 

  اجاره  های فرم  پلت.  دنشومی  انجام »موسوم به اپراتورهای اجاره داری و خرید و فروش«  

  را  اجاره  قیمت  ملک،  مشخصات  به  توجه  با  و  بوده  ارتباط  در  موجر  با  طرف  یک   از  داری

  توان  و  هاخواسته  طبق  بر  و  بوده  ارتباط  در  مستأجر  با  دیگر  طرف  از  و  کنندمی  تعیین

  ها پلتفرم  با  جداگانه  طور  به   مستاجر  و  موجر  کنند؛می  معرفی  را  نظر  مورد  ملک   او  مالی 

  و  حقوقی مشکالت ترتیب بدین. ندارند مستقیم حقوقی ارتباط  یکدیگر با و بسته قرارداد

 .  رسدمی حداقل  به مستأجر و موجر بین اختالفات 

  منابع  تقاضای   روش  این  در.  است  ای زنجیره  مالی   تامین  بر  مبتنی   ساخت  مالی  تامین

  و  تولید   برای  نقدینگی  کمبود  منابع،  انحراف  و  یافته  کاهشدرصد    50  از  کمتر  به  مالی 

 .  یابدمی کاهش شدت  به مالی هایهزینه

  برخوردار   مشخصات   این  ا ب  مسکن   تسهیالت   اعتبار  از  شرایط،   واجد   خانوارهای   همه

 :   هستند

 :  با متناسب مسکونی( واحد شده تمام )قیمت  ساخت  هزینه درصد  100: مبلغ •

o کشور  پهنه  در  معماری  و ایسازه الزامات و جغرافیایی  تنوع 

o مترمربع،  70  نفره  سه   متر،   60  نفره   دو   مترمربع،  50  نفره  )یک  خانوار  نیاز  

 متر   110  بیشتر  و  نفر  شش  مترمربع،  100  نفره پنج  مترمربع،  80  نفره  چهار

 مربع(  متر 150 روستایی مربع،

 درصد  4: سود نرخ •



 

 
  کتابچه برنامه های  اقتصادی 

68 

 برای  سال؛   30  تر،  پایین   و  سوم   درآمدی  هایدهک   برای:  بازپرداخت  مدت •

   سال 20 باالتر و چهارم درآمدی های دهک 

  در  اعتبار   ذخیره  کند؛   استفاده  خود  اعتبار   از  مرحله  چند  در  تواندمی  متقاضی  •

 .است پذیرامکان ،تسهیالت سقف از استفاده  عدم  صورت

  از   پس   حتی   فرزندان(  تعداد   )افزایش  خانوار   بعد  افزایش  صورت  در   اعتبار   مبلغ •

 .یافت خواهد افزایش مسکن دریافت

  سقف  اما   کند،  انتخاب   را  ترگران  یا  بزرگتر   مسکونی  واحد   تواندمی  متقاضی  •

التفاوت را متقاضی به صورت یکجا باید  و مابه  یافت   نخواهد  افزایش   تسهیالت 

 بپردازد.  

 .شوندمی تعلیق اقساط باشد، نداشته بازپرداخت توانایی  خانوار که  زمانی تا •

  مسکن   وام  اقساط   یارانه  مشمول  خانوار  بازپرداخت،  توانایی   عدم  اثبات  درصورت  •

 .  شودمی

  باشند،  داشته   شده  تعیین   مقادیر  از   کمتر  مساحت  با  مسکن   که   خانوارهایی •

 .گیردمی  تعلق  هاآن بهخرید مسکن بزرگتر  تسهیالت  اعتبار التفاوتمابه

  سبز)  مسکن   در   حمایتی   تسهیالت  از   استفاده   عدم  و  مسکونی   مالکیت   عدم   تاهل،»

  اولویت  دارای   متقاضیان   این  و  بوده   مسکن  تسهیالت   اعتبار   دریافت   شرایط   « (ج   فرم   بودن

 :  هستند

   درآمدی 2 و  1 هایدهک   •

 خانوار  سرپرست زنان •

 افتادگان  کار از •

   )ازدواج( جدید  هاخانواده •

 مستأجرین •
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ونت قبلی در سایر روستاها و  سک محل به رسمی   غیر  هایسکونتگاه از مهاجران •

 اشهره

 کوچک شهرهای و  روستاها به بزرگ شهرهای و  شهرهاکالن  از مهاجران •

 :  است زیر شرح  به ضمانت  دارای  شده داده  تحویل مسکن

  پریز،  و  کلید  در  اشکال  بروز  یا  خرابی  صورت  در  سؤال  بدون  تعویض:  سال  1  •

 قفل  لوال،  چارچوب، پنجره، درب،   رنگ، شیرآالت،

  کابینت،   سازی،کف  تعویض  نیاز  صورت  در  و  نگهداری   و  تعمیر:  سال  10  •

 کشی لوله کشی، سیم هداشتی،ب های سنگ 

  و   پی  حمال،  و  حائل  دیوارهای   تیرریزی،  اسکلت،  برای  سازه  ضمانت:  سال  50 •

 شناژ 

  بخش  مسائل  همه   )که  هایی حلراه  چنین  دربردارنده  شده،   طراحی   سازکارهای 

  زنجیره  مدیریت  خرید،  تسهیالت  ساخت،   تسهیالت»:  است  کنند(می  حل  را  ساختمان

  مدیریتی،   سطهوا  به  مالکیتی  های واسطه  تبدیل   ساختمان،   گرتوسعه  مصالح،  تأمین

  سرمایه،   عایدی  بر  مالیات  اسکان،  و  امالک  سامانه  داری،اجاره  و  فروش  و  خرید  سکوهای

  مالیات  امالک،   ارزش  بر  مالیات  بیشتر،   و   دوم   های خانه  بر  مالیات  خالی،  هایخانه  بر  مالیات 

  منابع  از   ساز   و   ساخت  جرائم  و   خسارات   درآمد   حذف   قیمت، گران  های خانه  خرید  بر

  ساختار  و  مأموریتتغییر    مسکن،  تولید  در  هاشهرداری  مسئولیت  بندی،   رتبه   شهرداری،

 « ساله 99  اجاره  با زمین واگذاری  شهرسازی، و مسکن  بخش در حاکمیت
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 راه نقشه ❖

 ریزی برنامه  پروژه  21  و  عملیاتی   برنامه  7  قالب  در  شده  طراحی  سازکارهای   استقرار

 کامل  طور  به  1402  سال  پاییز  تا  جدید  سازکارهای  ها،ژهپرو  این  اجرای  با  اند؛شده

  سپس   و  شده   عملیاتی   سازکارها،  از   قسمتی   پروژه،   هر  یافتن  پایان   با .  شوندمی  عملیاتی 

 .  شودمی آغاز جدید سازکارهای بستر  در راهبری  فرایند

  اهمیت  اقتصادی،   فشارهای  و   مسکن  بحران  به  توجه  با  ها برنامه  این  سریع  اجرای

 .شود دولت به مردم  اعتماد  جلب باعث تواندمی موفقیت صورت  در  و  داشته ایویژه

 :از عبارتند   جدید سازکارهای استقرار رویدادهای  مهمترین

 1400سال  

 نیمه دوم 

 مهر 
 .شودمی  آغاز شهر 100 در مسکن  نام ثبت

 نیمه دوم 

 آذر 

 خانه خالی، هایخانه سرمایه،  )عایدی مسکن بازارکننده  تنظیم هایمالیات

 .شوندمی اجرا موثر طور به بیشتر(  و دوم

نیمه اول 

 اسفند 

 آغاز اجاره« و فروش  های»بازارگاه کار  به آغاز با ساختمان بازار نظیمت

 .گیرند می قرار دقیق نظارت تحت مسکن معامالت  و شودمی
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 1401سال  

نیمه دوم 

 خرداد 

  3.5 )حدود  متقاضیان از نیمی برای مسکن تحویل بندی زمان و  نام ثبت

 .شودمی مشخص خانوار( میلیون

نیمه اول 

 شهریور 

  ساخت مدیریت   و فناوری ارتقای هدف با  که  مسکونی واحد هزار 20 ساخت

 تجارب شود؛می تحویل  و تکمیل بود،  شده شروع 1400سال مهر در

  دسترس در اجرا از پس  کامل  مستندات و اجرا حین در پروژه  این مدیریتی

 .گیردمی قرار عمرانی  هایشرکت و متخصصان عموم

 نیمه اول 

 مهر

  ارزیابی برای معتبری  وصحیح  مالک شهروندان ها،شهرداری  رتبه اعالم  با

  افزایش ها اولویت بر هاشهرداری تمرکز و آورده دست به  هاشهرداری  عملکرد

 .یابدمی

 نیمه اول 

 مهر

  کیفی و  مالی عملکرد  اساس بر که ساختمانی  پیمانکاران رتبه اعالم  با

  شرکاء و   متقاضیان اینکه بر عالوه شود،می محاسبه باراولین  برای  هاپروژه

  هاآن عملکرد  و  رقابت داشت؛ خواهند پیمانکاران  توانایی از دقیقی  ارزیابی

 .دکر خواهدپیدا  بهبود

 نیمه اول 

 دی

  و فناوری ارتقای هدف با  که مسکونی فرسوده بافت هکتار 500 احیای

 تحویل و  تکمیل  بود، شده شروع 1400سال آبان در فرسوده  بافت مدیریت

 از پس کامل  مستندات و اجرا حین در پروژه  این مدیریتی تجارب شود؛یم

 .گیردمی قرار  عمرانی های شرکت و متخصصان  عموم دسترس در اجرا

 دوم نیمه

 دی

  مناسب مسکن به غیررسمی  هایسکونتگاه  ساکن ی هاخانواده از گروه اولین

 .شوندمی منتقل
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 .اندشده معرفی 2 جدول  در ساختمان  بخش سازکارهای  استقرار هایپروژه

 استقرار سازکارهای بخش ساختمان های: پروژه 2جدول 

عنوان برنامه، پروژه     تاریخ پایان  تاریخ شروع  

 1402/8/30 1400/5/30 برنامه ساختمان 

 1401/1/22 1400/6/23 بخش ساختمان  -و مقررات  نیقوان یبرنامه بازنگر -

 1401/1/22 1400/6/23 پروژه تدوین و تصویب قانون ساختمان 

  -برنامه ساماندهی سرمایه انسانی و سازمانی دولت   -

 بخش ساختمان  
1400/6/23 1401/3/3 

  1401/3/3 1400/8/5 پروژه تشکیل سازمان مسکن و شهرسازی 

 1400/9/15 1400/6/23 پروژه تکمیل سامانه امالک و اسکان 

 1400/10/6 1400/6/23 پروژه استقرار سامانه مدیریت پروژه 

 1401/7/26 1400/8/5 ارتقاء عوامل بخش ساختمانبرنامه  -

   پروژه فعال سازی توسعه گرها و شرکت های

 مدیریت زنجیره تامین  
1400/8/5 1400/11/26 

 1401/5/11 1400/8/5 پروژه تشکیل بازارگاه های فروش و اجاره 

  1401/7/26 1400/8/5 پروژه رتبه بندی شهرداری ها و پیمانکاران 

 1402/3/16 1400/7/6 برنامه ساخت مسکن جدید     -

  1401/6/16 1400/7/6 هزار واحد  20پروژه نمونه احداث 

   پروژه فعال سازی ساخت مسکن جدید در

 1شهرهای دسته 
1400/7/20 1401/10/7 

   پروژه فعال سازی ساخت مسکن جدید در

  2شهرهای دسته 
1400/9/3 1401/12/23 

   پروژه فعال سازی ساخت مسکن جدید در

 3شهرهای دسته 
1400/11/27 1402/3/16 

 فعال سازی ساخت مسکن جدید و جایگزین    پروژه

 فرسوده در روستاها 
1400/7/14 1401/9/9 
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 استقرار سازکارهای بخش ساختمان های : پروژه 2جدول ادامه 

عنوان برنامه، پروژه     تاریخ پایان  تاریخ شروع  

 1401/11/26 1400/7/14 برنامه تکمیل ساختمان های نیمه تمام  -

  نیمه های  ساختمان  تکمیل  سازی  فعال  پروژه 

   1تمام در شهرهای دسته 
1400/7/14 1401/9/1 

   های ساختمان  تکمیل  سازی  فعال  نیمه پروژه 

 3و  2تمام در شهرهای دسته 
1400/10/8 1401/11/26 

 1402/7/26 1400/8/5 برنامه احیای بافت فرسوده  -

  1401/10/6 1400/9/3 هکتار بافت فرسوده 500پروژه نمونه احیای 

   در فرسوده  بافت  احیای  سازی  فعال  پروژه 

 1شهرهای دسته 
1400/9/16 1402/5/4 

   احیای سازی  فعال  در  پروژه  فرسوده  بافت 

 2شهرهای دسته 
1400/10/14 1402/3/23 

   در فرسوده  بافت  احیای  سازی  فعال  پروژه 

 3شهرهای دسته 
1400/11/12 1402/7/26 

 1402/8/30 1400/7/14 برنامه ساماندهی اسکان غیر رسمی -

   پروژه فعال سازی ساماندهی اسکان غیررسمی در

 1شهرهای دسته 
1400/8/5 1402/3/24 

   پروژه فعال سازی ساماندهی اسکان غیررسمی در

 2شهرهای دسته 
1400/7/14 1402/6/7 

   پروژه فعال سازی ساماندهی اسکان غیررسمی در

 3شهرهای دسته 
1400/7/14 1402/8/30 

  دارد  که  ییهااهرم  با  حاکمیت   و  شده  حل  ساختاری   مسائل  ،هاپروژه  این  اجرای  با

  در  شوند؛  حل   نیز   رفتاری  مسائل  تا   نماید   راهبری   را   مقاصد  سمت  به  حرکت   تواندمی

  سهم  کاهش  و   مسکونی  واحدهای   ساخت  افزایش   مانند )  شده   بینی   پیش   مقاصد   نتیجه

  .شوندمی حاصل خانوار(  هزینه سبد   در  مسکن
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 :از عبارتند ها پروژه  اجرای و طراحی در   مهم نکات

  ییهافعالیت  و  یابدمین  پایانها  خروجی  تحقق   با ها  پروژه:  پروژه  منافع   مدیریت •

 عنوان   به.  است  شده   طراحی  پروژه  منافع  کسب  و  پیامدها  شدن  اجرایی  برای

ها  بازارگاه  برای  مجوز  صدور   با   اجاره«   و   فروش  یها بازارگاه  تشکیل  »پروژه  مثال 

  مجوز   صدور  از  پس  ماه  5  تاها  بازارگاه  این  بر  نظارت  و  پشتیبانی  و  یابدمین  پایان 

 .  یابدمی ادامه

  آغاز   تصویب  شوند؛می  اجرا  مرحله  چند   در ها  پروژه:  مرحله  بر  مبتنی   مدیریت •

  مهیا   و   نیاز  پیش  هایپروژه  شدن   اجرایی  از  اطمینان  از  پس  مرحله،  هر  در  پروژه

  تقسیم   دسته   3  بهها  روستا  و   شهرها   مثال   عنوان  به.  شوندمی  انجام   شرایط   بودن

  اسکان   ساماندهی  و  فرسوده  بافت  احیای   تکمیل،  ساخت،  یهاپروژه  و  شده

  گروه  18  به  متقاضیان  د،نشومی  آغاز  ایمرحله  طور   به  دسته،  3  این   در  رسمی 

  این  بر  عالوه .  شودمی  آغاز  گروه   یک  یهاپروژه  فصل   در  هر  و   د ونشمی  تقسیم 

  پیش  اقدامات  و  ی هاپروژه  که  شوندمی  آغازها  پروژه  زمانی  روستا  و  شهر  هر  در

 :باشند شده اجرا کامل   طور به زیر(  شرح )به  نیاز

  یکپارچه  پروژه  مدیریت  سامانه  ابتدا:  پروژه  مدیریت  سامانه  استقرار  پروژه .1

 برای   پیمانکاران(   و گرها  توسعه  ، هاشهرداری  )مانند   عوامل   همه  برای

 .شودمی اندازی راه سامانه منابع  وها فعالیت همه  دقیق مدیریت

توسعهفعال  پروژه .2   برای :  تامین  زنجیره  مدیریت  ی هاشرکت  و گرها  سازی 

  مدیریت  یها شرکت  وگرها  توسعه  ابتدا  ساخت،  یهاپروژهای  حرفه  مدیریت

 . شوندمی صالحیت  احراز و ارزیابی مصالح( تامین )برای تامین  زنجیره

  ،هافرمانداری  ،هااستانداری  ابتدا:  استانی  و  ملی  یهاسازمان  آمادگی .3

 .کنندمی کسب را  الزم ی هاآمادگی مسکن  بانک  وها شهرداری
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 الزامات ❖

  بخش،   این  درونی   هایفعالیت  بر  عالوه  « ساختمان»  بخش   مقاصد   به  دستیابی   برای

  جدول  در که باشند  فراهم نیز   هابخش  سایر   در   هایی( مشیخط  و   )کارکردها الزاماتی  باید

 . است شده ارائه 2

 ساختمان بخش مقاصد به  دستیابی الزامات :  2جدول 

 واحد متغیر 
 مقدار 

1400 1401 1402 1403 1404 

منابع انسانی  

 )اشتغال مستقیم(

میلیون  

 نفر
0.63 1.88 2.31 2.54 2.50 

 327 351 330 256 35 )همت( منابع مالی 

 زمین
  کیلومتر

 مربع
6 65 106.75 123.75 130 

 فوالد
میلیون  

 تن
1.8 5.4 6.6 7.3 7.2 

 سیمان 
میلیون  

 تن
2.3 6.9 8.5 9.4 9.2 

 سرامیک و کاشی 
میلیون  

 متر مربع
29.7 89.2 109.7 120.8 119.0 

های  مالیات

تنظیمی بازار 

 مسکن

  * * * * 

درآمدهای مالیاتی  

 ها شهرداری 
 247 207 142 77 33 )همت(
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  بخش  مقاصد  که)   مسکونی  واحد  میلیون  7  از  بیش  ساخت  برای  نیاز  مورد  منابع

  زمین  شده،  برآورد  زمین  میزان.  است  دسترس  در  کند(،می  تامین  خوبی  به  را  ساختمان

  بین   در.  است  شوند( می  آزاد  فرسوده های بافت  بازتنظیم   با  که هایی زمین  بر  )عالوه   جدید 

  جدول  در  نمونه  عنوان  به  کاشی  و  سرامیک   و  سیمان  فوالد،  مصارف  ساختمانی،  مصالح

  مصالح   تامین   در  شده،  بینی پیش  سطح   با   مسکن  ساخت  برای.  است  شده   آورده  فوق

 .شد نخواهد ایجاد  گلوگاه

  سنگ  تولید )از  ساختمان  زنجیره مصارف  کل  شامل  شده برآورد نیاز  مورد  مالی  منابع

  بیشترین  به  1403  سال  در   و  بوده  ساختمانی(  عملیات  و  کاشی  تا  گرفته  فوالد  و  آهن

  درصد   9  حدود   و  کشور  نقدینگی  کلدرصد    6.2  حدود  سال  همان   در  که   رسدمی  مقدار

بینی  ؛ تامین این منابع در برنامه مالی پیشاست  ( مولد  نقدینگی) دردسترس بانکی  منابع

  ایجاد  نیز  باالیی   بسیار  اشتغال  مسکن،  مسائل  حل  بر  عالوه  برنامه  این  اجرای  باشده است.  

  مقادیر،  این بر عالوه  و بوده مستقیم  اشتغال باال، جدول  در شده ذکر  اشتغال. شد خواهد

 .   شد خواهد ایجاد  نیز توجهی قابل  مستقیم غیر  اشتغال

  سرمایه،  عایدی  خالی،   های برخانه  )مالیات   مسکن   بازار   کنترل   برای  تنظیمی   های مالیات

راستای اصالح رویکردهای  در .  شوند اجرا  باید   1401  سال  ابتدای   از   زمین(   ارزش   و  ملک

»تراکم فروشی  از  ها  شهرداریدرآمد  های مسکن؛  شهرسازی و معماری و کاهش هزینه

(، تغییر کاربری زمین )موضوع کمیسیون  100)جرایم اضافه بنا، موضوع کمیسیون ماده  

مالیاتی  5ماده   با درآمدهای  و  تدریج حذف شده  به  باید  پروانه ساختمانی«  و صدور   )

پایدار شهرداریجایگزین شود.   درآمد  از  با کسب  زمین  »ها  ارزش  بر  بر  مالیات  مالیات  و 

ها از محل  تمام مصارف شهرداری  1404هزار میلیارد تومان تا سال    240ح  مصرف« تا سط

ها،  درآمد مالیاتی تامین خواهد شد؛ بدین ترتیب، عالوه بر ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری

   کسب درآمد از »جرایم و خسارات و صدور پروانه ساختمانی« پایان خواهد یافت.
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 هاویژگی  ❖

  سازکارهای   است؛  استوار  دقیقی  و  کامل  نظری  مبانی  بر  و  ودهب  جامع  ساختمان،  برنامه

  در   اند؛شده  طراحی  کاربردپذیر«  و  آورتاب  کارا،  اثربخش،  »یکپارچه،  ساختمان  بخش

 .است شده  لحاظ  پذیریبازگشت نیز سازکارها استقرار  عملیاتی برنامه

 : از عبارتند  ها ویژگی این مصادیق

 نظری مبانی  ✓

  است؛   شده  طراحی  دقیقی   و   کامل  مفهومی   هایالگوی  و   ها نظریه  بر  مبتنی  برنامه •

  ظرفیت  و  کرده  فراهم  را   اجماع  و  مشترک  فهم  و  زبان  ایجاد  امکان  نتیجه   در

 . دارد  را دانش  انباشت و اشتراک

 جامعیت  ✓

  و   )مقاصد  متغیرها  محاسبات  مسائل،  همه  پوشش  و  جامع  حلراه  ارایهبر    عالوه •

  شده   انجام  نیز  مقررات  و  قوانین  تدوین  و  عملیاتی  هایبرنامه  طراحی  ها(،شاخص

 .است

 درونی و محیطی  پیوستگی  و هماهنگی ؛یکپارچگی  ✓

  ساختمانی  مصالح   تولید   ظرفیت  با   مسکن   تولید  برای  ه شد  بینی   پیش   مقاصد  •

 .است هماهنگ

 .   است شده بینی پیش  مالی  برنامهساخت مسکن در   مالی  مصارف •

  پذیرتعامل  مرتبط،   هایبخش  سایر  با   ساختمان  بخش   حاکمیتی   سازکارهای  •

 . است

مقررات   • و  ساختمان  قوانین  بخش  مقررات  پیشنهادی  و  قوانین  سایر  با 

 .  تعارض و تداخل ندارد)پیشنهادی( 
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 الزامات  و انتظارات  به دستیابی و  همسویی ؛اثربخشی  ✓

  خانوار  تراکم   کاهش  و درصد    18  به  استیجاری   مسکن  سهم   کاهش  با :  مندیبهره  •

 .گیرندمی قرار  مناسب یت عوض در  خانوارها همه 0.997 به مسکونی  واحد بر

  هزینه  سهم  کاهش  و  سال  5  به  دسترسی  انتظار  دوره  کاهش:  مسکن  هزینه •

  قبولی   قابل  سطح   در   را   مسکن   هزینهدرصد    23  به  خانوار   هزینه  سبد   در   مسکن 

 .دهدمی قرار

  بخش   در   ساالنه  مستقیم   شغلی   فرصت   میلیون  2.5  حدود   ایجاد:  اشتغال •

 .  است اقتصادی اهداف به دستیابی  برای باالیی  سهم ساختمان،

  های بافت    از درصد    12  و  رسمی  غیر  هایگاهسکونت  ازدرصد    60  حدود:  کیفیت •

 .  یابندمی کاهش فرسوده

 .شوندمی داده تحویل ضمانت  سال 50 اب هامسکن: کیفیت •

  جمعیت  توزیع   اصالح   راستای   در   متناسب   تسهیالت   و   ها اولویت:  سرزمین  آمایش •

 .اندشده تنظیم  کشور(  جنوب  و شرق پیشرفت بر تاکید  )با  سرزمین  در

  حذف  و   عوارض  و  مالیات   طریق   از   ها شهرداری  مالی  تامین   با:  تفصیلی  هایطرح •

  بودجه  از  اراضی   و  امالک  در   گذاری سرمایه  و  ساختمانی   جرایم   درآمد

 .یافت خواهد  پایان  شهرفروشی ها،شهرداری

  تقاضای   مسکن،  انبوه  تولید  و  تنظیمی  هایمالیات  اعمال   با:  نقدینگی  هدایت •

  در  به سمت تولید  نقدینگی  هدایت  و  یافته  کاهش  شدت  به  مسکن  ایسرمایه

 .یابدمی بهبود اقتصاد  کل

 منابع  به  (نتایج)  دستاوردها نسبت ؛کارایی  ✓

درصد    50ای، تقاضای مالی تا کمتر از  مصارف مالی: با روش تامین مالی زنجیره •

یابد. کل مصارف زنجیره ساختمان )از تولید سنگ آهن  وضعیت معمول کاهش می

درصد    6.2های اوج در حدود  و فوالد گرفته تا کاشی و عملیات ساختمانی( در سال
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درصد اشتغال    20مبلغ، حدود    ها است و با اینکل نقدینگی کشور در همان سال

 شود.     )اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بخش ساختمان( کشور تامین مالی می

  و  مصالح  تولیدکنندگان  خالی   هایظرفیت  از  استفاده  با:  سربار  هایهزینه •

 .   یابدمی کاهش  تولید  سربار  های هزینه عمرانی، هایشرکت

  اعتبار   دریافت  شامل   تمام نیمه  هایمسکن  تکمیل:  تمامنیمه  هایساختمان •

 .  شوندمی استفاده  قابل ماندهمعطل های سرمایه و  بوده مسکن

 بیرونی های تکانه از پس  کارکردها  حفظ توانایی ؛آوریتاب ✓

  از   ثرأمت  و  بوده  تامین   قابل  داخلی  بانکی  منابع  طریق  از  مالی  منابع:  مالی  منابع •

  ریزیبرنامه  متقاضیان  آورده  بدونتسهیالت مسکن  .  نیست  خارجی  هایتکانه

 .ندارد وجود مبالغ  موقع به پرداخت  عدم مخاطره بنابراین ،شده

  بودن  میخکوب   ساختمانی،   مصالح  گذاریقیمت  سازکارهای  اصالح  با:  ارز  نرخ •

  تاثیری   ارز   نرخ  تغییرات  بنابراین  و  شده   حذف   ارز  نرخ  به  ساختمانی   مصالح  قیمت 

 .ندارد بخش این بر

  و   مالیاتی  سازکارهای   با:  اقتصاد  رکود  و  رونق  هایدوره  پیامدهای   و  سوداگری •

  ساختمان  بخش  در   رونق  و  رکود   های دوره  و  سوداگری   ساخت،   باالی   حجم

 .  شد خواهد ایجاد  تورمی غیر پایدار  رونق و  شده حذف

  ضعف  و  شدت   و  داشته   واردات   به  ناچیزی  بسیار   وابستگی  مسکن  ساخت :  تحریم •

 .داشت نخواهد بخش  این بر تاثیری هاتحریم

  تخریب  سوانح  در  مسکونی  واحد  میلیون  نیم  حدود  گذشته  سال  5  در:  سوانح •

  ساخت  برای  شده  بینی پیش  واحدهای درصد    7  از   کمتر   تعداد،   این .  اندشده

  هدف   مقادیردرصد    10)  واحد  هزار  750  تا  سوانح  اثر  بر  تخریب  افزایش  است؛

  تغییر   دستخوش  را  شده   بینیپیش  اهداف  تحقق  ساخت(،  برای  شده  گذاری

 .  نمایدنمی
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  برای   سازکارها  با   کار  و   یادگیری  سادگی   و  ایمنی   کارآیی، اثربخشی،   ؛کاربردپذیری ✓

 کاربران 

 :خانوارها •

o انجام  برای  شهرداری   و  بانک  سازندگان،   و   خانوارها  بین   تعامالت   همه  

  مصالح(،  کیفیت  )و  مسکونی  واحد  ب انتخا  درخواست،  ثبت  مانند   هایی فعالیت

  انجام  مسکن«   »درگاه  طریق  از  سند  تحویل  و  وام  دریافت  گیری،گزارش

 .  شودمی

o به اجتماعی گرانتسهیل رسمی،  غیر  های گاهسکونت و  فرسوده های بافت در  

 . کنندمی کمک مسائل رفع  و  خدمات از مندی بهره  برای خانوارها

o خواهد  یکساله  حداکثر  و   رصد   قابل  سامانه  در  واحدها   ساخت  و  انتخاب   فرآیند  

  محل  همان  در  واحد  تغییر   و   جابجایی  امکان   تغییر،  به  تمایل   درصورت .  بود

 .دارد وجود

o ،یارانه  دریافت  و  اقساط  تعلیق  امکان  بازپرداخت،  مدت  سود،  نرخ  مبلغ  

 .گیرندمی  قرار  پوشش  تحت  مردم  همه   که  شده  طراحی  ایگونه  به  بازپرداخت

 :پیمانکاران •

o انجام  بندی  زمان   کنترل  با  پروژه  مدیریت  سامانه   طریق  از  تعامالت  همه  

 .  شودمی

o  به   پول   پرداخت  بدون   و   تامین   زنجیره مدیریت    شرکتهای   توسط   مصالح(  

  تامین   زنجیره  برای  مشکلی  و   شده  تامین  سازندگان  برای   اعتباری(  صورت

 .  نیست متصور

 :هاشهرداری •

o و  مردم(  و  سازندگان  فرمانداری،  مهندسی،  نظام   سازمان  )با  تعامالت  همه  

 . شودمی انجام  یکپارچه  صورت  به مجازی بستر در  هاپروژه مدیریت
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 بانک  •

o تا  گرفته  مصالح  تولیدکنندگان  )از  تولید  عوامل  و   بانک   بین   روابط  مدیریت  

  حجم   و  شده  انجام  تامین  زنجیره  مدیریت  های شرکت  توسط   (گرهاتوسعه

 .  یابدمی کاهش شدت  به مسکن بانک فعالیت

o شودمی ضمانت  ساختمان صندوق  توسط مسکن  وام بازپرداخت. 

 دولت  •

o پیش  به   را  برنامه  سازمانده،   خود   صورت  به  ملاعو  سازکارها،  اندازی   راه   از   پس  

 .برندمی

 تغییرات  موفقیت  عدم صورت   در  قبلی  وضعیت به بازگشت امکان ؛پذیریبازگشت ✓

  احیای   تمام،   نیمه  های ساختمان  تکمیل  مسکن،  ساخت  عملیاتی   هایبرنامه  •

  یکدیگر   از   هاآن  مقتضیات  به  توجه  با  غیررسمی   اسکان  ساماندهی   و  فرسوده  بافت

 .است  شده اندیشیده  کدام هر برای خاصی  تدابیر و  شده تفکیک

  کاهش  ضمن  تا  شودمی  اجرا  آزمایشی(  مرحله  یک   )شامل  مرحله  3  در  برنامه  هر •

 .  شود  فراهم  نشده،  بینی  پیش خطاهای  رفع  و  گرفتن  بازخورد  امکان  ها،مخاطره

ها  پروژهاجرای  و حین  رسانی مستمر به مردم قبل  آموزش و اطالعجلب همراهی:   •

 .شوندها اجرا میبعد از اقناع عمومی برنامهانجام شده و در موارد الزم، 

منافع • و ضم  نفعان ذی:  تعارض  شناسایی  تغییر  هر  بهرهدر  از  ن  نظرات  گیری 

 . شودمیانجام ها مناسب برای کاهش اثرگذاری جانبدارانه آناقدامات ، هاآن

  



 

 
  کتابچه برنامه های  اقتصادی 

82 

 

 

 

  



 

 

 ساختمان برنامه 

 
83 

 پیوست  ❖

 طرح پیشنهادی با طرح مسکن مهر و اقدام ملی مسکن  مقایسه ✓

  تحلیل   با  سالم   مسکن   طرح.  است  شده  ارایه  3  جدول  در  سالم«  »مسکن  و   مسکن«  ملی   »اقدام   مهر«،  »مسکن  های طرح  مقایسه

  ساخت،   هزینهدرصد    100  پوشش   برای  مسکن   وام   پرداخت  با   مثال  عنوان  به.  است  شده  طراحی   بوده،  پیشین   های طرح  در   که   مسائلی 

  کاهش  محلی  هایچالش  تا  شده  سپرده  هاشهرداری  به  میدانی  مدیریت  همچنین.  شودمی  حذف  متقاضیان  آورده  تامین  برای  پروژه  تاخیر

 .  شود استفاده  بیشتر ها شهرداری هایقابلیت  و امکانات از و  کنند  پیدا

 های مسکن: مقایسه طرح 3جدول 

« طرح »مسکن مهر محورها  ن«طرح »اقدام ملی مسک    طرح پیشنهادی  

شروط پذیرش 

 متقاضی 

تاهل، فاقد مالکیت مسکونی از اول فرودین  

، عدم استفاده از امکانات دولتی و  84

  پنج سابقه   دار برای مسکن،تسهیالت یارانه 

 شهر مورد تقاضا  در سکونت سال

تاهل، فاقد مالکیت مسکونی از اول فرودین  

، عدم استفاده از امکانات دولتی و  96

  پنج سابقهبرای مسکن،  دارتسهیالت یارانه 

 تقاضا  مورد شهر در سکونت سال

تاهل، فاقد مالکیت مسکونی از اول 

، عدم استفاده از امکانات 98فرودین 

   مسکن، برای داردولتی و تسهیالت یارانه

  زادگاهی تعلق یا سکونت سال پنج سابقه

 تقاضا  مورد شهر در
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 های مسکن: مقایسه طرح 3جدول مه ااد

« طرح »مسکن مهر محورها  ن«»اقدام ملی مسک طرح    طرح پیشنهادی  

 ترتیب زمان ثبت نام  ترتیب زمان ثبت نام  بندی اولویت

  زنان درآمدی 2و  1های دهک

  کارافتادگان از سرپرست خانوار

خانوار های   جدید )ازدواج( یهاخانواده

 سکونت استجاری با سابقه باالی

رسمی به   های غیرسکونتگاه مهاجران از

  روستاها و  سایر درسکونت قبلی  محل

  شهرها وکالن مهاجران از شهرها

روستاها و شهرهای   شهرهای بزرگ به

 کوچک 

 های درآمدی تمام دهک عمدتاً دهک درآمدی متوسط های درآمدی تمام دهک پوشش

نحوۀ واگذاری  

 زمین 
 ساله 99اجاره 

  هایساله، برای دهک 99درآمد: اجاره برای اقشار کم

شده )قیمت روز( برای متوسط درآمدی: قیمت تمام

شهرهای میانی و شهرهای جدید با دو سال تنفس و سه  

های  های پردرآمد: پروژهسال پرداخت اقساط، برای دهک

مشارکتی )زمین از دولت با قیمت روز+ ساخت با انبوه  

 ساز(

 ساله 99اجاره 
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 های مسکن: مقایسه طرح 3جدول مه ااد

« »مسکن مهرطرح   محورها ن« طرح »اقدام ملی مسک   طرح پیشنهادی  

 پوشش

 تسهیالت 
 درصد هزینه ساخت 100 درصد هزینه ساخت 70 درصد هزینه ساخت 75

 تسهیالت سود 

درصد، برای روستاها   4تسهیالت 

درصد برای  7و شهرهای کوچک 

  9شهرهای متوسط و بزرگ و 

 شهرها  کالن برای  درصد

 درصد 4 درصد 18

  بازپرداخت مدت 

 )سال(  اقساط
15 12 

 تر پایین  و سوم هایدهک برای سال 30

 باالتر   و چهارم هایدهک برای سال 20

  واریز زمان 

متقاضی  آورده  
 نیست متقاضی  آورده به نیازی پروژه  شروع از قبل ابتدا در پروژه تکمیل برای انتها در

تعداد واحدهای 

 مسکونی

 سال 4میلیون واحد در طول  4

میلیون  2میلیون شهری و  2) 

( روستائی  

 سال 5 میلیون واحد در طول 7 سال 2هزار واحد در طول  400
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 های مسکن: مقایسه طرح 3جدول مه ااد

« طرح »مسکن مهر محورها ن« طرح »اقدام ملی مسک   طرح پیشنهادی  

  متراژ میانگین

 واحدهای

  )متر مسکونی

 مربع( 

75  75  95  

  نهایی  قیمت

 واحدهای

 مسکونی 

ساخت شدهتمام قیمت زمین روز قیمت  + ساخت شدهتمام قیمت  ساخت  شده تمام  قیمت   

  هاپروژه  تیمدیر

میدانی  سطح در  

  کل ادارات بعد  مرحله در  ها،تعاونی ابتدا

 استان 
استان  کل ادارات ها شهرداری    

  نییسازکار تع

شدهتمام  متیق  

هر متر   ی قرارداد مقطوع )با سازنده( به ازا

روز )بازار( متیمربع ساخت بر اساس ق  

هر متر   ی قرارداد مقطوع )با سازنده( به ازا

روز )بازار( متیمربع ساخت بر اساس ق  

شده مصالح  تمام متیبر اساس ق

در   ی)با انتخاب متقاض  یمصرف

( +  دموجو یهامحدوده انتخاب

ساخت )با توجه به  یمانکاریپ  نهیهز

عرف منطقه( و با توجه به روش 

  اتیساخت متناسب با مقتض

ی و فرهنگ ییایجغراف  
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 بخش ساختمان گاهیجا ✓

  یهابوده و شامل مولفه یدی تول یهااز بخش ی کی شوند؛ »ساختمان«  ی م م یتقس 1 ریبخش به شرح تصو 40کشور به   وضوعاتم

 بخش مهم هستند.  ن یدر ا «ی و فرهنگ یدولت« است. ابعاد »اقتصادها، نهادها و عامل  ها،تی»محصوالت، فعال 

  این  دارد؛  پسین  رابطه  بخش  56  با  و  پیشین  رابطه  بخش  78  با  ساختمان   بخش   است.  اقتصاد  هایپیشران  از  یکی   ساختمان  بخش

  است؛  ساختمان  بخش  در  موضوع  ترینمهم  مسکن  دارد.  بیشتری  تعامل  مالی  و  سالمت  انرژی،  دنی،مع  مواد  آماد،  هایبخش  با  بخش

  باالیی   بسیار  اهمیت  دارد،  مردم  وسالمت  جمعیت   افزایش  و  توزیع  در  که  کارکردهایی  و  اشتغال  خانوار،  هزینه   در  سهم  لحاظ  به  مسکن

   .دارد
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  : موضوعات کشور  1تصویر 
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 ساختمان  مستندات برنامه ✓

  ساختمان  برنامه  دیریتیم   ده»چکی  حاضر،  گزارش  است؛  شده   تدوین  (  2  تصویر  شرح  به)  سند  چندین  در  ساختمان  برنامه  محتوای

 .است )مسکن(« 

 ساختمان برنامه مستندات : 2 تصویر
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   چکیده مدیریتی 

   برنامه مالیات

نهاد مالیات شامل »تامین درآمد برای دولت، توزیع درآمد و    کارکردهای

 ثروت، تنظیم رفتار عامالن اقتصادی و تولید اطالعات مالی« است. 

گذاران، به کارکرد درآمدی مالیات توجه  عموم مردم، کارشناسان و سیاست

وابستگی تاریخی کشور به   داشته و از سایر کارکردها غافل هستند؛ هرچند

نیازی به درآمدهای پایدار مالیاتی شده و همین امر  ی نفتی، سبب بیدرآمدها

مانع از درک اهمیت کارکرد درآمدی مالیات )ابتدایی ترین کارکرد مالیات(  

 شود. . . . می
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باعث بی مالیات،  نهاد  از ظرفیت  . غفلت   . توزیعی،  .  بسیار مهم  کارکردهای  به  توجهی 

توانند  اقتضای شرایط می یات شده که هر یک بهتنظیمی، ثبات بخشی و اطالعاتی مال

 های اقتصادی و پیشرفت اقتصادی نقش بسزایی ایفا کنند.  برای خروج از بحران

بنیادی از  ساختاری یکی  اصالحات  نهاد   ترین  اصالح  اقتصادی کشور،  پیشرفت  برای 

از مهم برای مسائلی مانند  حلترین راهمالیات است. اصالح سازکارهای مالیاتی یکی  ها 

بودجه رانت  وابستگی  فساد،  نابرابری،  بیکاری،  رکود،  تورم،  نفتی،  درآمدهای  جویی،  به 

 پولشویی و شکاف طبقاتی است.
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 وضعیت  ❖

 از:   هستند، عبارتند مالیات ضعیت نهادهای مهم که بیانگر وشاخص

کشور    یناخالص داخل  دی درصد تول  45تا    40:  (یدرآمد   کارکرد)   ی اتی مال  پوشش •

  ا یو    ستی ن  اتیمشمول مال  ای (  ی اتفاق   یندارد )مانند درآمدها   یی شناسا تیقابل ای

 برخوردار است. ی اتی مال تیاز معاف 

در   )کارکرد درآمدی(: این نسبت در ایراننسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی   •

های تامین اجتماعی( است؛ در حالی  درصد )با لحاظ بیمه 8 حدود   1399سال  

سال   حدود   در  2019در  اقتصادی  توسعه  و  همکاری  سازمان    35کشورهای 

درصد    42درصد، میانگین کشورهای نوردیک حدود    49فرانسه حدود   در درصد،

 .درصد است  25ترکیه حدود  در و

بهبود    رغمیعل:  (ی درآمد  کارکرد )  دولت  یبه منابع بودجه عموم  اتیمال   نسبت •

 37.7به حدود    یبه منابع بودجه عموم   ات ی شاخص نسبت مال  ر،یاخ   یهادر سال

مقا  ده یرس  1398درصد در سال   در  م  سه یکه    یدرصد کشورها  65  نیانگی با 

همکار اقتصاد  ی سازمان  توسعه  کشورهادر   55  نیانگیم   ،یو  ،  7گروه    یصد 

  ار ی بس  ی عدد  ه،یدرصد ترک   58و نسبت    کینورد  یدرصد کشورها   67  نیانگیم

 .  است ن ییپا

به    ات ینسبت مال   یدر حال:  (یدرآمد   کارکرد )  یانهیبه اعتبارات هز  ات یمال   نسبت •

  ، دهیدرصد نرس  50از    ش یعنوان به ب  چیبه ه  ریاخ  یهادر دهه  ی انهیاعتبارات هز

  ک ینسبت نزد  نی ا  نیانگی( می)به لحاظ اقتصاد  شرفتهی پ  ی از کشورها  یبرخ  یبرا

شاخص به    نیا  یست ی برنامه ششم توسعه، با  ینیب شیطبق پ.  درصد است  90به  

 . دیرسیدرصد م 72
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 1398در سال    یات یسازمان مال  ی هاطبق گزارش:  (ی درآمد  کارکرد )  ی اتی مال  فرار •

  ی اتی فرار مال  ، یوصول  ات ی ل مالسوم ک  کی تومان معادل    ارد ی لیهزار م  60حدود  

 .  ثبت شده است

  یهااز سامانه  یری گعدم بهره:  (یدرآمد  کارکرد )  وصول   ی هاو وقفه  یدادرس   اطاله •

تشخ  یاطالعات مال  زمحوری مم   یها صیدر  امور  ا  ی اتی سازمان  اطاله    جادیباعث 

 .شودیوصول م یها و وقفه یدادرس 

رعا:  (ی عیتوز  کارکرد )  ین یج  بیضر • افق  ت یعدم  عمود  یعدالت  وضع    یو  در 

بر    اتی و عدم اعمال مال  یاتی منفرد مال  یهاهیاعمال پا  ،تیو اعمال معاف   اتیمال

  ات یاز درآمد مشمول مال   ی قابل قبول زندگ  یهانهیها، عدم کسر هزمجموع آن

به    ارانهی   ی( و عدم اعطا اتیدست آوردن درآمد خالص مشمول مال  یافراد )برا

  ی نی ج  بیضر  شی حد آستانه، باعث افزا  ک ی درآمد خالص کمتر از    یافراد دارا 

در سال    0.40از    شیب  رانیا  ینیج  بیضر.  ( شده استیدرآمد  ی)شاخص نابرابر

ا  یبوده در حال   99 انگلستان    بی ضر  ن یکه  آلمان و فرانسه  0.32در  و    0.29، 

 . است 0.25سوئد و دانمارک 

در    ی بازسفته:  (یم یتنظ  کارکرد )  ی اساس  ی در بازار کاالها  ی و سوداگر  ی بازسفته •

زم  ییبازار کاالها ارز،  افزا  نیچون  موجبات    ش یو مسکن، خودرو، سکه و طال 

انگ  ، یبخش  یها متیق  افزا  د یتول  یبرا  زهیکاهش    ی خلق پول درونزا  شیمولّد، 

مسکن    یاهیسرماو    ی بازسفته  ی مثال تقاضا  یبرا.  شودیتورم م  جهیو در نت   یبانک

برا  دیخر) قصد مصرف( در سال    ی بازسفته  یمسکن،  به  نه  کل    %72،  98و 

همچون    اتی مال  ی می تنظ  یکه ابزارها  ی در حال  دهد؛یمسکن را شکل م  یتقاضا

 .  مسئله را کنترل کند نیا ی ادیتا حد ز توانستیم ه یسرما ی دیبر عا اتیمال

پا  کپارچهی   یسامانده عدم  :  (ی اطالعات  کارکرد)   ی رسم  ریغ   اقتصاد  •   ی هاگاهیاز 

اصل  یک یموجود    ی اطالعات ز  ی مجار  نیتریاز  اقتصاد  و  فساد  در    ین یرزمیبروز 
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ناخالص    د یاز تول  18.38کشور با نسبت    ی رسم  ر یاقتصاد غ  سه یمقا.  کشور است

  8.32، انگلستان با نسبت  7با نسبت    کایچون آمر  ی با کشورها  سهیدر مقا   یداخل

 .  نه چندان خوب کشور است تیدهنده وضعنشان 11.74سوئد با نسبت  ایو 

نهاد مال   ق یمسائل عم  یای ها گوشاخص  ن یا  ر یمقاد است؛ »ضعف در    ات یو گسترده 

  یبازو سفته  یسوداگر  ات،ی در وصول مال  ی عدالتیگسترده، ب  ی هاتیمعاف   ، یات یپوشش مال

  زمحور،یمم   ی سنت  یحسابرس  ،یبر اشخاص حقوق  ی ات یمردم، فشار مال  ی اساس  یا در کااله

دادرس ه  ، یاتیمال   یاطاله  ا  نهیزباالرفتن  اجتناب    یها وقفه  جادیوصول،  و  فرار  وصول، 

  ات ی از مسائل متعدد نهاد مال  یی هانمونه  «ی رسم  ریاقتصاد غ  یباال و حجم باال  یات یمال

 .  هستند

 . دیکشور را با بحران مواجه نما  تواندیها، مآن یامدهای و پ اتیمسائل نهاد مال شدت
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 مقاصد  ❖

»با اتکال به    یادیبن  یها ارزش  یو منابع در دسترس و در راستا  هاتیبا توجه به ظرف 

بودجه    کننده نیتأم  1404در سال    ران یا  یاسالم   یجمهور  اتیالهى، نهاد مال   زال یقدرت ال

  دامه و در ا  ی اقتصاد  یهاتی فعال  گر می درآمدها و تنظ  عادالنه  کننده عیدولت، توز  ی عموم

خواهد    « یدر تراز جهان  یات یمال   ی در سازکارها  شرانی و پ  شروی، پ 1414در سال    ریمس

 بود. 

برای    1399مقادیر متغیرها در سال  .  ارائه شده است  1در جدول    ات ی نهاد مال  مقاصد

 .رات درج شده است مقایسه تغیی

 : مقاصد بخش ساختمان1جدول

 واحد متغیر 
 مقدار 

1399 1400 1401 1402 1403 1404 

 2070 1633 1172 730 284 223 )همت(  درآمد مالیاتی

سهم دولت از  

 ی اتی درآمد مال
 1845 1453 1030 653 251 193 )همت(

ها  ی سهم شهردار

 ی ات یاز درآمد مال
 224 181 142 78 33 30 )همت(

نسبت مالیات به  

تولید ناخالص  

 داخلی

 19.7 17.4 14.3 10.8 5 4.9 درصد

نسبت اقتصاد  

 غیررسمی 
 10 15 20 30 37 37 درصد

هزار میلیارد    2000به بیش از    1399تومان در سال    هزارمیلیارد   223درآمد مالیاتی از  

خواهد رسید. افزایش درآمد مالیاتی ناشی از دریافت مالیات بیشتر    1404تومان در سال
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های مالیاتی و گسترش پوشش مالیات  از مودیان فعلی نیست، بلکه ناشی از اصالح پایه

یابند؛  مالیات نیز کاهش میهای )از جمله جلوگیری از فرارهای مالیاتی( است، حتی نرخ

  5درصد به     9شود(  از  نرخ مالیات ارزش افزوده )که با مالیات بر مصرف جایگزین می

 درصد کاهش خواهد یافت.  

بودجه در  مالیاتی که  لحاظ  های ساالنه ذکر میشایان ذکر است درآمد  بدون  شوند 

مصرف برخی کاالها( است،   افزوده و مالیات برها )در مالیات ارزشسهم مالیات شهرداری

 در حالی که این مبالغ نیز باید به عنوان درآمد مالیاتی در بودجه بیان شوند.  

هزار میلیارد تومان است؛ با اصالح   1373، حدود 1400بودجه عمومی دولت در سال 

ها(  های خدمات حاکمیتی، کمک و یارانهساختار بودجه، همه مصارف خزانه دولت )هزینه

هزار میلیارد تومان است.    440با درآمد مالیاتی تامین شود، در این سال حدود    که باید 

کسری تراز عملیاتی نخواهد    1401بینی شده، خزانه از سال  با درآمدهای مالیاتی پیش

سال   تا  و  حمایت  1404داشت  یارانه  همه  و  ضمانت  تسهیالت،  )بیمه،  اجتماعی  های 

 اهد شد.  نقدی( از محل درآمد مالیات تامین خو

شود( و بخشی از  کل مبلغ مالیات بر ارزش زمین )که جایگزین عوارض نوسازی می

می افزوده  ارزش  مالیات  جایگزین  )که  نهایی  مصرف  بر  شهرداریمالیات  به  ها  شود( 

می شهرداریپرداخت  همه  بودجه  سال  شود.  در  کشور  هزار   130حدود    1400های 

هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به    200حدود    به  1404میلیارد تومان است و تا سال  

شهرداری مالیاتی  درآمدهای  سال  تدریج  در  و  یافته  افزایش  مصارف    1404ها  تمام 

ها از محل درآمد مالیاتی تامین خواهد شد؛  بدین ترتیب، عالوه بر ایجاد درآمد  شهرداری

پروانه ساختمانی قطع    ها، کسب درآمد از جرایم و خسارات و صدورپایدار برای شهرداری

 خواهد شد.
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های تامین اجتماعی( به تولید ناخالص داخلی از حدود  نسبت مالیات )بدون لحاظ بیمه

رسد. با  می  1404درصد در سال    20به سطح مطلوب حدود    1399درصد در سال    5

افزایش درآمدهای مالیاتی، عالوه بر استقالل دولت از درآمدهای نفتی و حذف کسری  

 شود.  های حمایتی دولت )مانند یارانه( فراهم می، منابع مالی کافی برای ماموریتبودجه

غیررسمی   غیر فعالیتشامل  اقتصاد  یا های  گزارش    قانونی  و  نشده  ثبت  که  قانونی 

استشوندنمی فعالیت  ؛ ،  این  تولید  دیگر  عبارت  توبه  در  کشور  ها  داخلی  ناخالص  لید 

بوده است، با تقویت    درصد   37حدود    1398در سال    رسمی . اقتصاد غیرشوندنمیمحاسبه  

الزامات مالیاتی )یرساختز (  یالکترونیک   هایحسابصورت  صدورمانند  های اطالعاتی و 

  صدور .  یابدمی  کاهش  غیررسمی  اقتصاد  سهم  و  شده  ثبت   هابنگاه  و  خانوارها  مددرآ

  روند،   این  با  د،یابمی  گسترش  و  شده  آغاز  1401  سال  از  الکترونیکی  هایحسابصورت

رسد که  می  1404در سال   درصد   10ش یافته و به  تدریج کاه  به  غیررسمی  اقتصاد  سهم

 .  وضعیت مطلوبی است
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 راهبردها ❖

( به  اندها و مسائل آشکار شدهوضعیت موجود )که با شاخصاز  راهبردها مسیر رسیدن  

شده تعیین  مقاصد  در  )که  مطلوب  میوضعیت  نشان  را  بیانگر  را.  دهداند(  هبردها 

ترین  رویکردهای طراحی و تمایزِ »سازکارهای طراحی شده« با »وضع موجود« بوده و مهم

 .کنندبیان میرا د،  نانداز محقق شوه باید رخ دهند تا مقاصد و چشمکتغییراتی  

 ند از:عبارت  اتینهاد مال یراهبردها

  نیتام   یبرا  دیطرف با  کی از    ات ی درآمد مال:  یات یمال  ی درآمدها  بیترک  اصالح  .1

کاف   یهانهیهز د  ی دولت  طرف  از  و  سازکارها  گریباشد  در  اختالل    ی باعث 

  د ی و امالک( با  نی بر زم  اتی)مانند مال   یات یمال   یها هیاز پا  یبرخ.  نشود  ی اقتصاد

  هیسرما  شیبر افزا  ات ی مال  انند)م   ی اتی مال  یهاهیاز پا  ی شوند، برخ  تیتقو  ای جادیا

بر    اتی)مانند مال  ها اتیاز مال  یبرخ  ی( حذف شده و سهم درآمدیاشخاص حقوق

  ی هااتی مال  یسهم درآمد.  ابدی( کاهش  یم یتنظ  ی هااتی و مال  ی اشخاص حقوق 

نبا  یم یتنظ واردات(  تعرفه  حد  دی)مانند  درآمد  ی به  اهداف  که  باعث    یباشد 

)مانند امالک و خودرو(،    ییبر دارا  اتی مال.  شود  هاآن  یاصل   یردها انحراف از کارک

(  های)شهردار  یمحل   ی هادولت  ی برا  یو قابل توجه  دار یمنبع پا  که نیعالوه بر ا

به کنز و عدم تداول ثروت    ل یدر جهت کاهش تما  یبه عنوان ابزار  تواندیاست م

 .  ردیمورد استفاده قرار گ اء ی اغن نیدر ب

بر درآمد اشخاص    ات یمال :  جمع درآمد خالص خانوار  هیبر پا  اتیمال  افتیدر .2

جا  ،یقیحق  »برخ  اتیمال   ی به  با  یاز  درآمد    دیدرآمدها«  »جمع  بر  متمرکز 

  ی بر مبنا  « یاتی مال  ی و عمود  ی »عدالت افق   تی رعا  یبرا.  « باشدخانوارخالص  

  ی هانهیکسر هز  ز بر جمع درآمد افراد بعد ا  اتیمال   د یبا  ان« ی»توان پرداخت مؤد

و    ان یآموزش، مسکن مؤد   ، یپزشک  یهانهیها )شامل هزآن  یقابل قبول زندگ 
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جمع درآمد خالص،    ه یبر  پا  ات یمال   یبا اجرا.  ها( وضع شودافراد تحت تکفل آن

ا فرد  با    می مق   ریغ  ا یو    م یمق  ی خارج  ای   یرانیهر  هو  ک ی کشور،    ی ت یشناسه 

و به عنوان    شودی( شناخته م رنامه شماره گذ  ا ی   یر به فرد )مثل کد مل منحص

مال   یمؤد  ک ی شناسا  یات یبالقوه  محض  به  و  شده    ت یفعال  نیاول  یی لحاظ 

(،  رد یگصورت    ی به وکالت از و  ای و    ابتیکه به ن  ییهاتیفعال  ی )حت  ی اقتصاد

  ی تیبا همان شناسه هو  یاتیپرونده مال   ک یبالفعل، صاحب    یمؤد  ک یبه عنوان  

 منحصر به فرد خواهد شد. 

نها  اتیمال  افتیدر .3 مصرف  جا   ییبر  اصل :  افزودهارزش  اتیمال  یبه    ی کارکرد 

بوده و البته درآمد    د یتول  ی هارهیاطالعات از زنج  د ی بر ارزش افزوده، تول  ات یمال

شدن    ییاجرابا  .  دارد   یادیز  یهانقص  ییدارد؛ اما به لحاظ اجرا  زین  یقال توجه 

ا  ، یک یالکترون  یها صورت حساب با دقت    ات ی مال  یطالعات کارکرد  افزوده  ارزش 

خر  یینهامصرف  بر    اتیمال.  شودیم  ن یتام  یشتریب  اریبس هر  طر  دیدر    قیاز 

 . شودیم زیبه حساب خزانه وار می به طور مستق  یک یپرداخت الکترون یابزارها

  ات یهمچون مال   ی اتی مال  ی هاهیاز پا  یبرخ:  اتیمال   ی میتنظ  یکارکردها  تیتقو .4

عا کارکردها  تواندیم  هیسرما  یدیبر  جلوگ  ییبا  سفته  ی ریچون  و    یبازاز 

منابع   ت یمولد، نقش هدا یهاتیبه سمت فعال یاقتصاد  ی هاتیفعال  یگرمیتنظ

 کند.  فا ی را ا د یبه سمت تول مالی 

اظهارنامه  دیتول .5 صورت:  خودکار  صدور  انجام    یکیالکترون  یهاحساببا  در 

قالب سامانه مؤد  هانهیمعامالت و توازن هز اطالعات    یتمام  ان، یو درآمدها در 

نامه  خودکار اظهار  د یتول  ی( برایحقوق  یاستهالک برا  زانی)به جز م  از یمورد ن

م  پا   ب یترت  ن یبد.  شودیفراهم  اس  ان یدر  بر  شده  اطالعات گزارش  اس هر سال 

همه اشخاص    یبرا  یبانک   ی هاو تراکنش  یکیالکترون  ی هاحسابصورت  ان،یمؤد

 . شودیم د یتول  یو حقوق یقیحق 
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 سازکارها  ❖

شود، در سازکارها با دقت مشخص  بستر مسیری که در راهبردها به صورت کلی بیان می

 .شودبا استقرار سازکارها، »مسائل« حل شده و حرکت به سمت مقاصد آغاز می. شودمی

  ت« یعوامل، نهادها و حاکم   ها، تیفعال   ، یات یمال  ی هاهیشامل »پا  ی اتی نهاد مال  ی سازکارها

  یی هارا عامل  ها تیو فعال  شوند یم  یی و وصول اجرا  یی با شناسا  ی ات یمال  ی هاهیهستند؛ پا

  هعوامل را شکل داد  ی طیمح   ط ینهادها  هستند. نهادها، شرا  ریکه تحت تاث  دهندیانجام م 

  م یتنظ  ت، ی. نقش حاکمدهندیقرار م   هاتیانجام فعال   ریرا در مس   هاعامل  ب یترت  نیو بد

 است. ها تیفعال ل یها و تسهعامل تینهادها، تقو

»مال  یاتی مال  یهاهیپا دسته  سه  »مال  اتی به  درآمد«،  دارا  ات ی بر  و    ییبر  )ثروت(« 

 : شوندیم م یبر کاالها و خدمات« تقس اتی »مال

اشخاص حقوق   اتیبر درآمد شامل »مال  اتیمال • درآمد  »مال   «یبر جمع  بر    ات یو 

بر درآمد صاحبان مشاغل« با ثبت    اتیاست. »مال  «یقیجمع درآمد اشخاص حق

  ک ی با    ی حت شخصیت حقوقی  )با فراهم شدن امکان ثبت    یحقوق  تیشخصبه صور  

مال  حقوق   ات یمالک(،  اشخاص  درآمد  م  ی بر  »مالشودیمحسوب  دستمزد،    اتی . 

س  اتیمال بانک   ات یمال ،  سهام  ود بر  سپرده  سود  عل ی  بر  به صورت  الحساب  ی)که 

در    افتیدر و  در  ات یمالمحاسبه  شده  جمع   خالصآبر    ا ی  افته ی  ت یقطع  ، مد 

 هستند.  بر درآمد  اتی مالاز انواع ( شوندیبازگردانده م 

بر    اتیل »مالبر درآمد انباشت شده است و شام  اتی)ثروت(، مال  ییبر دارا  ات یمال •

  اتیمال  ، یخال  یهابر خانه  ات ی ساالنه بر امالک و خودرو، مال  اتیمال  ه، یسرما  ی دیعا

 دوم و چندم« هستند.  یهاگاهبر اقامت اتیو مال ن یبر ارزش زم

  اتی شامل مال  شودینم   لیکه به انباشت تبد  یبر مصرف به عنوان درآمد  اتیمال •

  ی بر مصرف کاالها  اتیمال  ن یو همچن  یی بر مصرف کاالها و خدمات نها   ی عموم
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فرآورده مانند)  مضر انواع  و  دخانیات،  قند  نمک،  با  حد      چربیهای  از  بیشتر 

انواع فرآورده پایه شیمیایی واستاندارد،  با    پایه  با   آرایشی   لوازم  انواع های غذایی 

 .است مؤثر هاینرخ با ( شیمیایی 

و وصول    یی شناسا  یاقتصاد  یها داده  ان یو استفاده از جر  جاد یبا ا  ی ات یمال  ی هاهیپا  همه

  ی دیبر عا  ات ی )از جمله مال  ات یمال   افتیو در  یی شناسا  یبرا  از ی مورد ن  یها . دادهشوندیم

قابل    ارانهی بر جمع درآمد خالص اشخاص( و    ات یثبت اطالعات جهت وضع مال   ه،یسرما

 ( عبارتند از: یت یحما-یاتی مال کپارچهی پرداخت )در نظام 

مربوط به اشخاص    ی بانک  ی هاتراکنش  ز ی: اطالعات مربوط به ریبانک  ی هاتراکنش •

 ها   آن یشخص  ی هااز حساب یتجار ی هاحساب ک ی به تفک یقیو حق  ی حقوق 

و    ی ق ی اص حق و اموال ثبت شده اشخ  ها ییدارا  ی کی : اطالعات تملهاییدارا  اطالعات  •

 اطالعات  یدارا  یهاو سازمان ی نهادها قیاز طر ی حقوق 

توسط یکی الکترون  یهاحسابصورت • خوانش  قابل  استانداردِ  مثبته  اسناد   :

 داده  ل یواحد تحل یگرهاپردازش

الکترونصورت  صدور اقتصاد  هیکل   ک ی حساب  حقوق  یتعامالت  ن  «ی»اشخاص     زیو 

  ی دارا  ی ق ی »اشخاص حق   «، ی»اشخاص حقوق   ریبا سا  « یشغل ثبت  ی دارا  یقی»اشخاص حق

و سامانه   یفروشگاه  یهاانهیقانون پاطبق   « ییکنندگان نهابا »مصرف ز یو ن « یشغل ثبت 

 صورت خواهد گرفت.   انیمؤد

خارج    تی)مربوط به فعالی  ک یحساب الکترونفاقد صورت  یها تیها و انتقال مالکتراکنش

  ی هاحسابصورت  هیکلثبت خواهد شد.    هیعنوان هد( به  ی ق ی اشخاص حق   یشغل   طهیاز ح

  طهی خارج از ح  ت ی)مربوط به فعال  یی کنندگان نهااز تعامل دو مصرف   ی ناش  ی ک یالکترون

خواهد    ییشناسا  2شده در جدول    بیان( طبق قواعد    گری کدی با    یق ی اشخاص حق   یشغل

 شد.  
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 های الکترونیکی حساب قواعد ثبت صورت:  2جدول 

مبادالت بین دو  

 شخص حقیقی
 قواعد 

فروش اموال دارای  

 کد ثبتی یکتا 

o  حساب الکترونیکی فروش توسط شخص ثالث )مثل  صدور صورت

 دفاتر اسناد رسمی(

o معامله، شناسه اموال و مبلغ معامله   درج شناسه هویتی طرفین

 حساب الکترونیکی فروشدر صورت 

o  تکمیل فرم مالیاتی موضوع اسناد عادی توسط فروشنده و خریدار

حساب الکترونیکی در نزد دفاتر پیشخوانجهت صدور صورت 

 صورت معامله بر اساس اسناد عادی

فروش اموال فاقد  

 شناسه ثبتی یکتا 

o  ثبتی   حساب الکترونیکی فروش اموال فاقد شناسهصدور صورت

 خدماتیکتا توسط دفاتر پیشخوان 

o بندی محصوالت معامله، شناسه طبقه  درج شناسه هویتی طرفین

حساب سی( و مبلغ معامله در صورت پیکد و سی)مانند ایران

 الکترونیکی فروش اشخاص حقیقی

 فروش ارز 

 و ارز دیجیتال

o  الکترونیکی برای معامله ارز و   حسابعدم صدور صورت

ارزدیجیتال بین اشخاص حقیقی دارای فعالیت خارج از شغل 

 ثبتی

o   محدودیت خرید و فروش ارز و ارزهای دیجیتال به بازار متشکل

 های مجاز(ارزی )بورس ارز، بانک و صرافی

o   درج شناسه ملی خریدار یا فروشنده شخص حقیقی در

 حساب الکترونیکی صادر شده صورت 
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 های الکترونیکیحساب قواعد ثبت صورت: 2ادامه جدول 

مبادالت بین دو  

 شخص حقیقی
 قواعد 

 فروش طال و سکه 

o  الکترونیکی برای معامله طال و سکه و   حسابعدم صدور صورت

 جواهرات بین اشخاص حقیقی دارای فعالیت خارج از شغل ثبتی 

o های  های دارای پایانهمحدودیت خرید و فروش طال به طالفروشی

 فروشگاهی 

o   درج شناسه ملی خریدار یا فروشنده شخص حقیقی در

 ها حساب الکترونیکی صادر شده توسط طالفروشیصورت 

o  شده جز برای اشخاص حقیقی خرید و فروش طالی آبممنوعیت

 صاحب مشاغل مرتبط

 قرض

  

o    تکمیل فرم مالیاتی موضوع قرارداد قرض شامل شرایط قرض و

الکترونیکی مرجع در حساب شروط ضمن عقد برای صدور صورت

اطالعات مربوط به عقد قرض توسط دفاتر پیشخوان یا   بردارنده

 دهنده مالیاتی خدمات

o دهنده،  ثبت به عنوان هدیه در صورت عدم پیگیری قانونی قرض

 بعد از مدت معینی )مثالً شش ماه( پس از تاریخ سررسید

o   ثبت به عنوان هدیه در صورت عدم بازپرداخت مبلغ قرض بدون

 ( همراه با تعدیل تورمساله 5سررسید )مثالً یک دوره 

  

 اجاره

o   حساب الکترونیکی اجاره توسط مشاوران امالک  صدور صورت

 های فروشگاهی مجاز دارای پایانه

o اموال، مبالغ رهن   عقد اجاره، شناسه درج شناسه هویتی طرفین

حساب الکترونیکی )قرض( و اجاره و بازپرداخت مبالغ در صورت 

 جامع

o دفاتر پیشخواندر حساب الکترونیکی اجاره امکان صدور صورت  

 خدمات 
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 های الکترونیکیحساب قواعد ثبت صورت: 2ادامه جدول 

مبادالت بین دو  

 شخص حقیقی
 قواعد 

 پول نقد 

o   نقد پیش از یک مبلغ مشخصمحدودیت فروش با پول 

o   تکمیل فرم مالیاتی موضوع خرید و فروش یا هدیه یا انتقال نقدی

دهنده  باالتر از یک مبلغ مشخص در دفاتر پیشخوان و خدمات

 مالیاتی 

o   انتقال این اطالعات به مراجع قضایی و نهادهای ضد پولشویی

 کشور 

 هدیه 
o   گیرنده برای مجموع هدیهاعطای معافیت ساالنه هدیه به شخص

 هدایای دریافتی بیش از یک مقدار مشخص در یک سال 

  تعامالت  کلیه  ثبت  برای مالیات بر هدیه« مهمترین ساختار انگیزشی مؤدیان حقیقی »

 .  است اقتصادی تبادالت و

  شغلی   حیطه   از   خارج   فعالیت   دارای   حقیقی  اظهارنامه مالیات بر جمع درآمد اشخاص 

 تهیه می شود: این گونه 

هزینه  و   درآمدها   کلیه  جمع   از   بعد • از  بخشی  مؤدی  شده  تحصیل  های  عواید 

ای به مؤسسات معتبر که توسط  های خیریهبهداشتی، آموزشی، مسکن و کمک 

افراد تحت تکفل وی کسر شده و جمع درآمد خالص خانوار بدست   شخص و 

 .  آیدمی

معافیت • از یک  مؤدی  هر  برای    مبلغ   یک  تا   همگانی پایه  درآمد خالص خانوار 

عافیت مازاد )به دلیل شرایط خاص افراد مثل سن باالی مؤدی  م از  نیز   و   مشخص

افراد تحت تکفل، سن پایین فرزندان، زن سرپرستی مؤدی و   ( برخوردار  .  ..و 

 .  شودمی
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  با   یکسال«   طی  در  فرد   شخصی   هایحساب  به  واریزی  وجوه  »مجموع  مقایسه   با •

برای  سابح صورت  مبالغ   »مجموع سال  همان  در  شده  صادر  الکترونیکی  های 

  مقایسه  با وشده   لحاظ هدیه عنوان به مؤدی برای را  مبلغ این التفاوت وی« مابه

  حد   این  باالتر  هدیه مبالغ   مالیات  هدیه،   ساالنه  معافیت  حد   با   هدیه  مبلغ   این

 . شودمی محاسبه  را معافیت 

  قابل  مالیات  مشخص،  حد  یک   از  خانوار  خالص  درآمد  جمع  بودن  باالتر  صورت  در •

این  غ  در  و  شودمی  وصول  و  شده  محاسبه  دوره   پایان  در  شخص  پرداخت یر 

 .شودصورت برای رساندن درآمد مؤدی به این حد مشخص، مشمول یارانه می

بر   مالیات  حذف    تدریجبه  عمومی  هاییارانه،  حقیقی جمع درآمد اشخاصبا سازکار 

که درآمد و هزینه آنها    یی هاخانواده  به  هایارانه  نقدی  و  مستقیم شده و پرداخت یارانه  

انجام    حمایتی-مالیاتی   یکپارچهسازکارهای    طریق  از   ( هدفمند  تخصیصمتوازن نیست، )

 شود.  می

اظهارنامه مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقوقی نیز بر اساس جمع درآمدهای ثبت  

  قابل   هایهزینه  کسر  از   بعد  و   شده های الکترونیکی محاسبهحسابرتشده در قالب صو

  ابرازی  استهالک   هزینه   کسر  و   الکترونیکی  های حسابصورت  قالب   در   شده   ثبت   قبول 

 .شودمی محاسبه را عملکرد  بر مالیات مؤدی،

داده    الکترونیکی تشخیص  هایصورت حساب  مالیات بر عایدی سرمایه نیز از طریق

 .  شودشده و وصول می

توسط    ( الکترونیکی  پرداخت  ابزارهای   طریق)از    دیدر هر خر  یی بر مصرف نها  ات یمال

حساب  . وجوهی که از شودیم  زیبه حساب خزانه وار م یبانک وصول شده و به طور مستق 

بابت خرید واریز می شود، مشمول مالیات بر مصرف    یتجار  یبه حساب ها  یشخص  یها

 نهایی هستند. 
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هایی است که همه مسائل نهاد مالیات را  حلسازکارهای طراحی شده، دربردارنده راه

»وصول درآمد پایدار و عادالنه مالیاتی با تمرکز بر جمع درآمد خالص خانوار :  کندحل می

های  حسابار تعامالت اقتصادی در قالب صورتای از طریق ثبت خودک اعم از عواید سرمایه

ها از  الکترونیکی همراه با کاهش فشار مالیاتی بر اشخاص حقوقی و نیز کاهش سهم آن

  ویژه  به )  تورم   کاهش .  است  کشور  اقتصادی   و   مالیاتی   مسائل  از   بسیاری   حلراه کل مالیات 

  وصول،   هایوقفه  و  هزینه  کاهش اطالعاتی،   تقارن  و  شفافیت  افزایش  ،(مازاد  سود  مالیات  با

  این  استقرار  نتیجه  غیررسمی  اقتصاد  سهم کاهش  و  مالیاتی   اجتناب  و  فرار کاهش

 . است سازکارها
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 راه نقشه ❖

قالب  ریزی برنامه  پروژه  17 و  عملیاتی  برنامه 5  استقرار سازکارهای طراحی شده در 

جدید ساز  ها، پروژه  این  اجرای  با  اند؛شده   کامل   طور  به 1402  سال  اواخر  تا  کارهای 

  سپس   و  شده   عملیاتی   سازکارها،  از   قسمتی   پروژه،   هر  یافتن  پایان   با .  شوندمی  عملیاتی 

 .  شودمی آغاز جدید سازکارهای بستر  در راهبری  فرایند

 عبارتند از:  دی جد یاستقرار سازکارها  ی دادهای رو نیمهمتر

 1400سال  

 اول  مهین

 آذر 
 شود.فرارهای بزرگ مالیاتی آغاز میبرخورد با 

 دوم مهین

  ید

های پرداخت الکترونیکی به طور مستقیم مالیات مصرف نهایی از طریق درگاه

های مالیات ارزش افزوده توسط از مصرف کننده کسر شده و ارسال گزارش 

 یابد. ها خاتمه میبنگاه

دوم  مهین

 بهمن 

های مورد مالیاتی برقرار شده و سازمان مالیات به همه داده  هایجریان داده

 نیاز به موقع و به روز دسترسی خواهد داشت. 

تمامی تعامالت سازمان مالیات با مؤدیان به صورت الکترونیکی انجام خواهد  

 شد. 

اول  مهین

 اسفند 

های  امکان ثبت شخصیت حقوقی با یک سهامدار فراهم شده و همه فعالیت

 شوند. اقتصادی ملزم به ثبت شخصیت حقوقی می

دوم  مهین

 اسفند
 شود.های اقتصادی صادر میحساب الکترونیک برای اکثر فعالیتصورت 
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 1401سال  

نیمه اول 

 اردیبهشت 

ها،  حاکمیتی، بانک هایپردازش شده مالی در دسترس سازمان  هایداده

 گیرد.برداران مجاز قرار میهای اعتباری و سایر بهرهبندیموسسات رتبه 

نیمه دوم 

 اردیبهشت 
 شود.کاوی آغاز میشناسایی فرارهای مالیاتی با کاربرد روش های داده 

نیمه دوم 

 خرداد 

توانند همه مؤدیان در کار پوشه خود میاندازی شده و  سامانه مؤدیان راه 

  های خود را بررسی و اصالح کنند.درآمدها و هزینه

نیمه دوم 

 شهریور 
 شوند. های انباشته شده دادرسی مختومه میتمام پرونده

 

 1402سال  

اول  مهین

 بهشت یارد
 شود. برای همه مؤدیان اظهارنامه خودکار صادر می

دوم  مهین

 مرداد

های دریافتی  الحسابو بازپرداخت علی 1401وصول مالیات عملکرد سال 

 شود. آغاز می
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 اند.شده  یمعرف 3در جدول  ات ی نهاد مال ی استقرار سازکارها یهاپروژه

 مالیاتکارهای بخش سازهای استقرار : پروژه 2جدول 

عنوان برنامه، پروژه     تاریخ پایان  تاریخ شروع  

 23/08/1402 30/05/1400 برنامه نهاد مالیات

 1400/06/22 30/05/1400 تشکیل ستاد مالیات   -

  1400/05/30 30/05/1400 ابالغ ستاد 

 1400/06/17 30/05/1400 تخصیص و تجهیز مکان 

  1400/06/22 30/05/1400 بکارگیری و آموزش کارکنان 

 1400/09/15 23/06/1400 تکمیل برنامه های عملیاتی  -

   شناسایی چالشها و امکانات، طراحی دقیق

 برنامه عملیاتی 
23/06/1400 03/08/1400  

  1400/08/04 04/08/1400 ابالغ برنامه عملیاتی 

  1400/09/15 04/08/1400 تدوین سندهای پروژه ها 

بخش    -برنامه بازنگری قوانین و مقررات  -

 مالیات 
23/06/1400 02/03/1401 

 02/03/1401 23/06/1400 پروژه تدوین و تصویب قانون مالیات 

برنامه ساماندهی سرمایه انسانی و سازمانی   -

 بخش مالیات    -دولت 
05/08/1400 03/03/1401 

  03/03/1401 05/08/1400 پروژه ساماندهی سازمان مالیات 

 1400/11/26 05/08/1400 پروژه تکمیل خدمات الکترونیکی 

  پروژه سامانه اطالع رسانی و مرکز تماس

 مالیات 
05/08/1400 1400/12/24 

 



 

 

 مالیات برنامه 

 
111 

 مالیات کارهای بخش  سازهای استقرار : پروژه 2جدول ادامه 

عنوان برنامه، پروژه     تاریخ پایان  تاریخ شروع  

 23/08/1402 05/08/1400 برنامه جریان داده ها  -

 1400/11/26 05/08/1400 پروژه دسترسی به داده های مالیاتی 

  پروژه کسر مالیات از طریق ابزارهای

 پرداخت بانکی  
05/08/1400 1400/12/24 

  22/06/1401 05/08/1400 پروژه راه اندازی سامانه مودیان 

 14/04/1401 05/08/1400 پروژه تولید صورت حساب های الکترونیکی 

  23/08/1402 05/08/1400 پروژه تولید اظهارنامه خودکار 

  27/02/1401 10/09/1400 اطالعات مالی پروژه خدمات 

 27/02/1401 05/08/1400 پروژه کشف اقتصاد پنهان 

 17/03/1401 05/08/1400 برنامه ارتقاء کارکرد عوامل نهاد مالیات -

   پروژه آموزش عمومی مردم، اصناف و

 سازوکارهای مالیات  - ها شرکت
05/08/1400 09/01/1401 

 1400/12/24 05/08/1400 پروژه آمادگی موسسات حسابرسی 

  17/03/1401 05/08/1400 پروژه فعال سازی دفاتر پیشخوان خدمات 

 22/06/1401 05/08/1400 برنامه تسویه مطالبات  -

   22/06/1401 05/08/1400 پروژه فرارهای مالیاتی بزرگ 

   22/06/1401 05/08/1400 موارد بزرگ -پروژه پیگیری دادرسی ها 

   موارد متوسط و  -پروژه پیگیری دادرسی ها

 کوچک 
05/08/1400 22/06/1401 

 

این پروژه ها،    دارد   که  هاییاهرم  با  حاکمیت   و  شده   حل  ساختاری   مسائل با اجرای 

تا مسائل رفتاری نیز حل شوند؛ در  ح  تواندمی رکت به سمت مقاصد را راهبری نماید 
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  غیر  اقتصاد  کاهش  و   مالیاتی  درآمدهای   افزایش   مانند )  شده   بینی   پیش   مقاصد نتیجه

 .شوندمی( رسمی 

 :ها عبارتند ازنکات مهم در طراحی و اجرای پروژه

هایی  یابد و فعالیتها پایان نمیپروژه ها با تحقق خروجی: مدیریت منافع پروژه •

به عنوان .  برای اجرایی شدن پیامدها و کسب منافع پروژه طراحی شده است

  دسترسی  ایجاد   و   افزارنرم  اندازیراه  با  اندازی سامانه مودیان«مثال »پروژه راه

  کاربردپذیری  از  بازخورد   دریافت  مودیان،  با  تعامل و   یابدنمی  پایان   مودیان  برای

پروژه خاتمه    یابد و پس ازپس از راه اندازی آزمایشی تداوم می  ماه   2  تا   سامانه

 . شودبردار مییافته و تحویل بهره

شوند؛ تصویب آغاز  ها در چند مرحله اجرا میپروژه:  مدیریت مبتنی بر مرحله •

های پیش نیاز و مهیا  پروژه در هر مرحله، پس از اطمینان از اجرایی شدن پروژه

های تولید شده )در پروژه  به عنوان انتشار اظهارنامه.  شوندمی  بودن شرایط انجام 

نیاز )به شرح  های پیششوند که پروژهتولید اظهارنامه خودکار( زمانی آغاز می

 د:  زیر( به طور کامل اجرا شده باشن

 رسانی و مرکز تماس مالیات پروژه سامانه اطالع .1

 اندازی سامانه مودیان پروژه راه .2

 های الکترونیکی حسابرتپروژه تولید صو .3

 پروژه آمادگی موسسات حسابرسی  .4

 ها  پروژه آموزش عمومی مردم، اصناف و شرکت .5
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 الزامات ❖

مقاصد به  دستیابی  فعالیتنها  برای  بر  عالوه  مالیات،  باید  د  بخش،  این  درونی  های 

و خط )کارکردها  بخشمشیالزاماتی  سایر  در  باشندهایی(  فراهم  نیز  جدول   در  که  ،ها 

 . ارائه شده است 4

 مالیات: الزامات دستیابی به مقاصد  4جدول 

 1404 1403 1402 1401 1400 اقدام 

 وکارها )شامل مشاغل آزاد(  فعالیت همه کسب

 در قالب شخصیت حقوقی
 * * * * 

 * * * * * تفکیک حساب های تجاری و حساب های شخصی

 * * * * * ثبت بابت در پرداخت های بانکی  

 * * * * * الحسابمبدأ به صورت علی کسر مبالغ مالیات در

 * * * * * دسترسی به داده های مالی 

های اقتصادی  عالیتهای اطالعاتی، همه ف ها و اصالح پایگاهدر راستای شفافیت فعالیت

باید در قالب شخصیت حقوقی انجام شوند؛ به این منظور    1401)حتی یک مغازه( در سال  

نیز فراهم    شخصیت حقوقی با یک سهامدار باید قانون تجارت اصالح شده و امکان ثبت  

الکترونیکی،    هایحساباندازی سامانه مودیان و صدور صورتشود. الزم به ذکر است با راه

افزارهای حسابداری و نگهداری دفاتر روزنامه  وکارهای  )مانند مغازه ها( نیاز به نرمکسب

ها به طور خودکار  های آنهای بانکی، اظهارنامهو کل نخواهند داشت و در ضمن تراکنش

 تولید خواهد شد.  

حساببا   حسابتفکیک  از  تجاری  افراد های  شخصی  در    «بابت»ثبت  و    های 

( از  های الکترونیکیحساببه موازات ثبت اطالعات در قالب صورت)  های بانکیتراکنش

نیز فراهم    مبدأهای مورد نیاز، امکان دریافت مالیات در  ، عالوه بر تولید داده1400سال  
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مالیات درخواهد شد.   مبالغ  علیب  مبدأ کسر  توازن جریان  الحسابه صورت  بر  عالوه   ،

 مالیاتی را نیز افزایش خواهد داد. نقدینگی دولت، تمکین 

ها، قوه  های با کیفیت و به هنگام از بانک دادهها و دریافت مستمر  برقراری جریان داده

برای شناسایی مالیات    اطالعاتی  پایگاه های ها و سایر  قضائیه، نیروی انتظامی و شهرداری

 ضروری است.  1400از سال 

های مالیاتی،  بازارهای غیر مولد از طریق پایه  الزم به ذکر است هم زمان با محدود شدن 

  غیر  بازارهای  کردن  محدود  جبران  برای) گذاری ناظر به تولید ابزارهای مالی و سرمایهباید  

  د( عرضه شوند.مول
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 هاویژگی  ❖

  سازکارهای   است؛  استوار  دقیقی  و  کامل  نظری  مبانی  بر جامع بوده و  «مالیات »برنامه  

 برنامه   در   اند؛شده  طراحی  کاربردپذیر«   و  آور تاب  کارا،   اثربخش،  »یکپارچه،  مالیات   بخش

 .است شده  لحاظ   پذیریبازگشت نیز سازکارها استقرار  عملیاتی

   : ها عبارتند ازمصادیق این ویژگی

 نظری مبانی  ✓

مفهومی کامل و دقیقی طراحی شده است؛    هایها و الگویبرنامه مبتنی بر نظریه •

و   کرده  فراهم  را  اجماع  و  مشترک  فهم  و  زبان  ایجاد  امکان  نتیجه  در 

 .  دارد  را دانش  انباشت و  اشتراک ظرفیت

 جامعیت  ✓

جامع و پوشش همه مسائل، محاسبات متغیرها )مقاصد و    حلارایه راهبر  عالوه   •

های عملیاتی و تدوین قوانین و مقررات نیز انجام شده  ها(، طراحی برنامهشاخص

    . است

 هماهنگی و پیوستگی درونی و محیطی ؛ یکپارچگی  ✓

 .ستا راستا های کلی اقتصاد مقاومتی همسازکارهای نهاد مالیات با سیاست •

های مرتبط )مانند بخش مالی، بودجه دولت،  ات نهاد مالیات با بخشاهداف و الزام •

 .  شویی( هماهنگ استمبارزه با پول وهای اجتماعی حمایت

 .  است پذیرتعامل مرتبط،  های بخش سایر با مالیات نهاد سازکارهای حاکمیتی •

)پیشنهادی(  نهاد مالیات با سایر قوانین و مقررات  پیشنهادی  قوانین و مقررات   •

 .  تعارض و تداخل ندارد
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 همسویی و دستیابی به انتظارات و الزامات ؛ اثربخشی  ✓

 درآمد پایدار مالیاتی  •

o مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و    هایهای مالیاتی، کاهش نرخبا گسترش پایه

و   شده  فراهم  دولت  برای  پایداری  مالیاتی  درآمد  مالیاتی،  تمکین  افزایش 

 .شودکسری بودجه مزمن کشور درمان می

o شهرداری پایدار  درآمد  از  با کسب  زمین  »ها  ارزش  بر  بر  مالیات  مالیات  و 

میسیون  »تراکم فروشی )جرایم اضافه بنا، موضوع ک، کسب درآمد از  مصرف«

( و صدور پروانه  5(، تغییر کاربری زمین )موضوع کمیسیون ماده  100ماده  

های  یافته و هزینهشهرفروشی پایان  شود؛ بدین ترتیب  ساختمانی« حذف می

 .یابدمیساخت مسکن نیز کاهش 

  تورم  •

o های مختلف عایدی  با کنترل بازارهای سوداگرانه از طریق وضع مالیات بر گونه

 .شودزای بانکی جلوگیری میرشد افسارگسیخته خلق پول درونسرمایه، از  

o گونه بر  مالیات  وضع  قیمتبا  کنترل  به  سرمایه  عایدی  مختلف  های  های 

 .شودبخشی از جمله کنترل قیمت مسکن کمک می

o  شودمی کنترل  فروشیگران،  سودمازاد با وضع مالیات بر  . 

o از   بخشی   افزوده،  ارزش  بر  مالیات  جای  بهنهایی    مصرف  بر  مالیات  وضع با  

 .  یابدمی  کاهش  تولیدکنندگان   بر  شده   وارد  هایهزینه  از   ناشی قیمت  افزایش

 عدالت  •

o معافیت از  توجهی  قابل  مالیاتبخش  و  داده  ها  سامان  غیرمشمول  های 

)کشاورز،  .  شودمی قشر  اساس  بر  نه  و  و هزینه خود  درآمد  اساس  بر  افراد 

 .شوندهنرمند و ...( از معافیت برخوردار می
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o توان  مبنای  بر  عمومی  و  افقی  عدالت  شخصی، با اعمال مالیات بر جمع درآمد  

  هایهزینه  کسر  با   خانوار  خالص   درآمد   جمع   بر  مالیات   وضع) مؤدیان   پرداخت

وی از جمع درآمدهای شخص( رعایت    تکفل  تحت  افراد  و  مؤدی  قبول  قابل

 .شودمی

o   با اعمال مالیات بر جمع درآمد شخصی، ادراک برخورد برابر و عادالنه نظام

 .  یابدمی افزایش  حقیقی  اشخاص مالیاتی با همه 

o  های حمایتی در قالب مالیات  با اعمال مالیات بر جمع درآمد شخصی، کمک

تر از یک حد آستانه در نظر  ن درآمد خالص پایینمنفی )یارانه( برای صاحبا

 .شودگرفته می

o   با کسر مالیات از تراکنش های بانکی که پایه مالیاتی هستند، امکان انتقال

رود؛ به عنوان مثال، مالیات بر درآمد  بار مالیاتی به طرف مقابل از بین می

 .  شوداجاره ملک به مستاجر منتقل نمی

 فساد و رانت •

o ایجا تعامالت  با  پایش  و  ثبت  امکان  مالیاتی  شفاف  و  یکپارچه  سامانه  د 

 .یابدمی کاهش اقتصادی فراهم شده و پولشویی، فساد و رانت

o   با فراهم آوردن امکان ثبت کلیه تعامالت اقتصادی فرار مالیاتی و اقتصاد غیر

 . دهدرسمی را به شدت کاهش می

o داده یکپارچگی  کمیا  امکان  مالی،  بیش  اظهاری های  تعیین  و  و  اظهاری 

 .یابدنادرست قیمت پایه در واردات و صادرات کاهش می

o دفتری  های الکترونیکی و تشکیل سامانه مؤدیان، چندبا ثبت صورت حساب

 .شودحذف می
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  فضای کسب و کار •

o از درآمد  کسب    درآمد   بر   مالیات سهم  خانوار،   درآمد   جمع  بر  مالیات    با 

 .  یابدمی یافته  کاهش هاشرکت

o زا، به  های اخاللبا وضع مالیات بر عواید سرمایه به عنوان مالیات بر فعالیت

 .شودمی کمک هدایت نقدینگی به سمت تولید 

o هزینه اطالعات  ثبت  بر با  اجتماعی  تأمین  بیمه  فشار  کارفرما  ای 

 .  یابدمی کاهش  کارفرماها

o اعتبارسنجیداده دقت  شده،  تجمیع  مالی  افزاهای  را  هزینه  ها  و  داده  یش 

 .  یابدمبادالت کاهش می

o   )با حذف مالیات بر سرمایه اشخاص حقوقی )مالیات ثبت و افزایش سرمایه

 .یابدتشکیل سرمایه ترکیب منابع مالی بهبود می

ابزارها • مالیات:  وابستگی  طریق  از  بازارها  کنترل  پایش  با  و  تنظیمی  های 

گذاری  های سرمایهکاهش سپردههای مالی، مالحظاتی مانند »احتمال  تراکنش

و ورود به بازارهای غیر مولد« در تعیین نرخ سود بانکی حذف شده و قیدهای  

 .  یابدگیری کاهش میتصمیم

 منابع  به ( نتایج) دستاوردها   نسبت ؛کارایی  ✓

افزایش درآمد مالیاتی همراه با کاهش نرخ های مالیاتی ولی با اصالح سازوکارها   •

 رخ خواهد داد. 

بر سامانهبا تک • اقتصادی و تهیه اظهارنامهیه  به  های ثبت تبادالت  های خودکار 

 . یابد می کاهش  مالیات وصول تأخیر و جای ممیزمحوری، هزینه
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تشخیص مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی با تعداد نیروی انسانی بسیار کمتر از   •

میلیون    30میلیون به حدود    6ها از  وضع موجود؛ در حالی که تعداد اظهارنامه

 .  یابدافزایش می

مصرف   • بر  مالیات  وصول  و نهایی  با  تأخیر  با  همراه  وصول  جای  )به  مبدأ  در 

ارزش مالیات  به صادرکنندگان(  پرهزینه  بازپرداخت  و  تولیدکنندگان  از  افزوده 

 .  شودستانی تسهیل میمالیات

، هزینه حسابرسی  های حسابرسیسپاری رسیدگی اسناد مالی به شرکتبا برون •

 .  یابدو ممیزی سازمان مالیات کاهش می

های دادرسی مالیاتی به شدت  ها، اعتراض مؤدیان و حجم پروندهبا شفافیت داده •

 .کاهش خواهد یافت

  پرداخت   خدمات دهندههای ارائهها و ارایه خدمات توسط شرکتگردآوری داده  •

  های شرکت ایجاد  به  نیازی  و  شده  انجام  خدمات  پیشخوان  دفاتر  و  الکترونیکی

 .بود نخواهد مالیاتی خدمات دهنده ارائه معتمد 

شوند؛ به عنوان  ها، همه نیازهای اطالعاتی با دقت فراهم میبا ایجاد جریان داده •

ای امالک  مثال با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، نیاز به تعیین قیمت منطقه

 .نخواهد بود

داده • جریان  برقراری  بهدادهها،  با  وهای    خطای   و   شده   فراهم   باکیفیت  هنگام 

 .یابدمی کاهش مالیاتی  اطالعات

 های بیرونیتوانایی حفظ کارکردها پس از تکانه؛ آوریتاب ✓

های قیمت  سازی کشور در برابر شوکافزایش درآمد پایدار مالیاتی موجب مصون •

 .شودمی نفتی درآمدهای  از دولت  عمومی  بودجه استقالل  و نفت  تحریم و

آوری  با حذف مالیات بر سرمایه و دریافت مالیات بر اساس حسابداری نقدی، تاب •

 .یابدها بهبود میبنگاه
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اثربخشی، کارآیی، ایمنی و سادگی یادگیری و کار با سازکارها  ؛  کاربردپذیری ✓

 برای کاربران 

 همه مؤدیان  •

o داده معامالت،  انجام  تضمن  برای  نیاز  مورد   طور  به  اظهارنامه نظیم های 

 .  شوندار تولید میخودک

o   هر مؤدی یک کارپوشه در سامانه مؤدیان داشته و همه تبادالت خود را از

 .کندطریق این سامانه مشاهده و کنترل می

o   نهاییمالیات کسر    مصرف  مشتری(  حساب  نوع  به  توجه  )با  بانک  توسط 

 .  شودمی

o مالیات از  انت برخی  بر  مالیات  مانند  امالک، خودرو، سرقفلی و سهام  ها  قال 

 .شوندحذف می

 مؤدیان شخص حقیقی  •

o شود  لحاظ آستانه معافیت مالیات بر هدیه برای هر شخص حقیقی، باعث می

صورت فاقد  اقتصادی  تبادالت  از  بخشی  در  تا  )که  الکترونیکی  حساب 

 .های روزمره ممکن است رخ دهد( مشمول مالیات هدیه نشودفعالیت

o  های الکترونیکی  حساببر اساس اطالعات بدست آمده از صورت  مؤدیانی که

تراکنش مشمول  و  تنها  نه  شوند،  شناسایی  مالیات  پرداخت  توان  فاقد  ها، 

 .بشوند نیز یارانه مشمول  است ممکن شوند بلکه مالیات نمی

o شغلی    حساب صورت حیطه  از  خارج  اقتصادی  تبادالت  برای  الکترونیکی 

 .  اشخاص حقیقی با یکدیگر، در دفاتر پیشخوان خدمات قابل صدور است
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 اشخاص حقوقی  •

o وکارها درگیر  نهایی، کسب  افزوده به مالیات بر مصرفبا تبدیل مالیات ارزش

 .شوندافزوده نمیهای اخذ مالیات ارزشفعالیت

o ها )با  با برداشتن نصاب استفاده مؤدیان از هزینه قابل قبول استهالک دارایی

نرخ   پرمخاطره(،  مؤدیان  شناسایی  برای  ریسک  تحلیل  موتور  یک  تدارک 

 .شوداستهالک طبق نظر مؤدی تعیین می

o شوند  شود؛ مؤدیان مجبور نمیمالیات بر اساس حسابداری نقدی وصول می

 .فت نکرده اند، مالیات پرداخت کنندبرای مبالغی که هنوز دریا 

o مؤدیان ملزم به تنظیم دفاتر روزنامه و کل نخواهند بود. 

o ها مالک عمل سازمان مالیات خواهد بود و  گزارش حسابرس قانونی شرکت

  .  حسابرسی مجدد توسط سازمان مالیات انجام نخواهد شد

 سازمان مالیات  •

o قتصادی مؤدیان و امکان تولید  های اایجاد یک جریان داده مبتنی بر فعالیت

ها در کنار کاهش هزینه و خطای پردازش، افزایش تمکین  خودکار اظهارنامه

 .را نیز به همراه خواهد داشت

o الحساب، باعث کاهش هزینه  های در مبدأ به صورت علیاخذ برخی از مالیات

 .شودوصول مالیاتی و نیز عدم تمکین مالیاتی مؤدیان می

o به جای مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از    مصرف نهاییات بر  جایگزینی مالی

 .  دهدافزوده را کاهش میمشکالت سازمان مالیات در وصول مالیات ارزش
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 تغییرات   موفقیت   عدم  صورت   در  قبلی  وضعیت   به  بازگشت  امکان  ؛بازگشت پذیری ✓

شوند، با این روند بندی شده انجام میمدیریت مبتنی بر مرحله: اقدامات مرحله •

بینی نشده،  رفع خطاهای پیش ها، امکان بازخورد گرفتن ومخاطره کاهش  ضمن

 شود.می فراهم

ها  پروژهاجرای  و حین  رسانی مستمر به مردم قبل  آموزش و اطالعجلب همراهی:   •

 .شوندها اجرا میبعد از اقناع عمومی برنامهانجام شده و در موارد الزم، 

،  هانظرات آنگیری از  ن بهرهنفعان در هر تغییر شناسایی و ضمذی:  تعارض منافع •

 .  شودمیانجام ها مناسب برای کاهش اثرگذاری جانبدارانه آناقدامات 
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 پیوست ❖

 مالیاتی جامع مقایسه طرح پیشنهادی با طرح ✓

مورد   5جدول   تواند با طرح جامع مالیاتی درهای الکترونیکی به عنوان طرح پیشنهادی میحسابطرح تولید اظهارنامه مبتنی بر صورت 

 :مقایسه قرار گرفته است

 : مقایسه طرح پیشنهادی با طرح جامع مالیاتی  5جدول 

 مالیاتی  جامع  طرح  الکترونیکی  هایحساب طرح تولید اظهارنامه مبتنی بر صورت  محورها 

 واحد حسابرسی

های الکترونیکی به عنوان اسناد مثبته قابل پردازش در حساب صورت 

های بانکی مربوط به  یک واحد تحلیل داده نهاد مالیاتی، تراکنش

 های شخصی و تجاری و نیز ازالعات مربوط به اموالحساب 

های  های متنوع بدست آمده از پایگاهداده

قانون  169عاتی مختلف مطرح در ماده اطال

 های مستقیممالیات

 بانک اطالعاتی مختلف 30بیش از   سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و قوه قضائیه   های اطالعاتی پایگاه

 خطای پردازش 

بندی شده  های طبقهخطای پردازش پائین به دلیل استخراج از داده 

 و ثبت شده 

خطای پردازش باال به دلیل استخراج از  

های  بندی نشده از پایگاههای طبقهداده

 مختلف
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 : مقایسه طرح پیشنهادی با طرح جامع مالیاتی  5جدول ادامه 

 مالیاتی  جامع  طرح  های الکترونیکی حساب طرح تولید اظهارنامه مبتنی بر صورت  محورها 

 داده سازکار تولید

های الکترونیکی به حساب تولید داده مبتنی بر صورت سازکار 

  مالیاتی  نطام  داده  تحلیل واحد در پردازش  قابل مثبته اسناد مثابه

های مالیاتی، با اجرایی شدن  چوب یکپارچگی سازکارچار در. است

ها و  های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و نیز اعمال اصالحیهقانون پایانه

های الکترونیکی  حساب راستای تولید صورت های الزم در الحاقیه

توان کلیه تعامالت اقتصادی مؤدیان مالیاتی اعم  اشخاص حقیقی، می

های  حساباز اشخاص حقیقی و حقوقی را با تمسک به صورت 

 .الکترونیکی صادر شده در طول سال ثبت و ضبط کرد

های مورد نیاز خود را از تجمیع دادهسازمان  

بانک   30بیش از  های مربوط بهداده

 آورد.  اطالعاتی مختلف بدست می

 فنی الزامات

فراهم آوردن سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی برای همه مؤدیان   

 شخص حقوقی و حقیقی دارای مشاغل ثبتی 

تعریف موتور تحلیل ریسک مبتنی بر   

  مؤدیان بندیرتبه  معیارهای تعیین شده برای

 ریسک  لحاظ از
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 : مقایسه طرح پیشنهادی با طرح جامع مالیاتی  5جدول ادامه 

 مالیاتی  جامع طرح های الکترونیکیحسابطرح تولید اظهارنامه مبتنی بر صورت  محورها

سازکار تحلیل داده  

 اشخاص حقیقی 

 دارای فعالیت

 خارج از حیطه شغلی 

الکترونیکی ثبت شده و   هایحساب با مقایسه مجموعه صورت 

های شخصی اشخاص حقیقی،  مجموعه وجوه دریافتی به حساب

 هدیه عنوان به الکترونیکی حسابصورت فاقد هایدریافتی مجموعه

 از باالتر دریافتی،  هایهدیه مجموع که درصورتی. شد خواهد لحاظ

عافیت هدیه ساالنه باشد، مالیات هدیه به عنوان یکی از م آستانه

های مالیاتی بدست آمده از ثبت ها در کنار سایر پایهپایه

های الکترونیکی در اظهارنامه درج خواهد شد. اطهارنامه حساب صورت 

تواند مبنای دریافت مالیات یا مبنای مقایسه با اظهارنامه  تولیدی می

 ابرازی مؤدیان باشد.  

با موتور تحلیل ریسک تعبیه شده بر طرح 

بندی مؤدیان مبتنی بر جامع مالیاتی، رتبه

های  ریسک صورت گرفته و صرفاً اظهارنامه

های ثبت شده  ابرازی مؤدیان پرریسک با داده

در بانک اطالعاتی طرح جامع مالیاتی مورد  

ارزیابی قرار گرفته و مالیات سایر مؤدیان 

ها دریافت  رازی آن اب مبتنی بر اظهارنامه

 خواهد شد.  
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 : مقایسه طرح پیشنهادی با طرح جامع مالیاتی  5جدول ادامه 

 مالیاتی  جامع طرح های الکترونیکیحسابطرح تولید اظهارنامه مبتنی بر صورت  محورها

سازکار تحلیل داده  

اشخاص حقوقی و  

 اشخاص حقیقی 

 صاحب مشاغل 

اقتصادی اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی صاحبا  هایتمام فعالیت

های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قابلیت ثبت و  مشاغل، از طریق پایانه

تواند مبنای  کند. اظهارنامه مالیاتی این مژدیان میضبط پیدا می

 دریافت مالیات و نیز مبنای مقایسه با اظهارنامه ابرازی مؤدیان باشد. 

یه شده بر طرح با موتور تحلیل ریسک تعب

 بر مبتنی  مؤدیان بندیرتبه  جامع مالیاتی،

  های اظهارنامه صرفاً و گرفته صورت ریسک

  شده ثبت هایداده با پرریسک مؤدیان ابرازی

مع مالیاتی مورد  جا طرح اطالعاتی  بانک در

ارزیابی قرار گرفته و مالیات سایر مؤدیان 

  دریافت هاآن  ابرازی مبتنی بر اظهارنامه

 .  شد خواهد

 زیرساخت انگیزشی 

های عالوه بر زیرساخت انگیزشی متعارف در بررسی متقابل اظهارنامه

 هدیه بر  مالیات سنجی اطالعات،حتص تولیدی و ابرازی مؤدیان برای

  حقیقی، اشخاص الکترونیکی هایحساب صورت فاقد  معامالت برای

 حسابصورت  صدور انگیزه حقیقی شخص مؤدیان تا شودمی  باعث

 امالت کالن خود را پیدا کنند.  مع کلیه برای الکترونیکی

زیرساخت انگیزشی برای ثبت درست 

های ابرازی اطالعات، بررسی متقابل اظهارنامه

و اطالعات بدست آمده از طرح جامع مالیاتی  

 است. 
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 جایگاه نهاد مالیات ✓

های تولیدی و  های نهادی است که در همه بخش»مالیات« یکی از مولفه شوند؛قسیم می( ت1تصویر  )   بخش  40 موضوعات کشور به

 .  ها تاثیر گذار استسرزمینی نقش داشته و بر رفتار عوامل در این بخش

بندی  عبارت دیگر این دو نهاد، اقتصاد را شیب  هدهند؛ بآمد در اقتصاد را شکل مینهادهای قیمت و مالیات ساختار سودآوری و توزیع در

یکی از کارکردهای نهاد مالیات، تنظیم اقتصاد است، این کارکرد در بخش هایی مانند  .  کنندو جهت حرکت منابع را مشخص می  کرده

 .  ساختمان، مالی، تجهیزات حمل و نقل )شامل خودرو( که امکان شکل گیری بازارهای غیرمولد را دارند، تاثیر بیشتری دارد
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 موضوعات کشور : 1تصویر
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 اتیبرنامه مالمستندات  ✓

 است. ات«ی برنامه مال یت یریمد ده یشده است؛  گزارش حاضر، »چک نی( تدو 2 ریسند  )به شرح تصو نی در چند  مالیات برنامه  یمحتوا

 
 ات یمستندات برنامه مال  :2تصویر 
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 چکیده مدیریتی

   برنامه مالی 

  

مالی   نظام  کارکردهای  مخاطرات«  پوشش  و  نقدشوندگی  مالی،  »تامین 

فعالیت همه  برای  کارکردها  این  بر    های هستند؛  و  بوده  ضروری  اقتصادی 

 .های اقتصادی تاثیر بسیار زیادی دارندکیفیت و هزینه فعالیت

محدود، اشخاص  بین  مالی  منابع  تداول  باال،  بهره  نسبت   نرخ  بودن  باال 

معوقات بانکی به کل تسهیالت، کاهش قدرت خرید مردم و انحراف نقدینگی  

که پیامدهای ناگواری برای  از مسیر تولید، از جمله مسائل بخش مالی هستند  

است. افزایش نقدینگی نامولد    های تولیدی ایجاد کردهزندگی مردم و بنگاه

 .همراه با توزیع نامناسب آن اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته است

های بزرگی نیز وجود دارند؛ با کنترل تقاضای  در برابر این تهدیدها، فرصت

بهینهسفته مصارف بازی،  مولدسازی  سازی  و  منابع  و  مصارف  بین  توازن   ،

حجم زیادی از مسائل اقتصادی کشور به سرعت   ها، مسائل این بخش ودارایی

 .شوندمی حل
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 وضعیت  ❖

 های مهم که بیانگر وضعیت بخش مالی هستند، عبارتند از: شاخص

های  رشد شتابان نقدینگی و چگونگی توزیع آن در بین بخش رشد نقدینگی: •

و دهک  دهه  اقتصادی  چند  نشده طی  مهم حل  مسائل  از  یکی  درآمدی  های 

از سال   ایران  1398تا سال    1370گذشته است.  نقدینگی در  و   1257،  برابر 

ملی   و    2.02تولید  بوده  نامولد  ایجاد شده  نقدینگی  واقع  در  است.  برابر شده 

 های مولد جذب نشده است.چندان در فعالیت

عدم سازگاری نرخ بهره بانکی،    ره بانکی با رشد اقتصادی:های بهعدم تطابق نرخ •

با بازدهی بخش واقعی اقتصاد به عنوان یکی از معضالت اقتصادی و مالی مطرح  

در   نقدینگی  هدایت  عدم  و  تولید  هزینه  افزایش  به  منجر  مساله  این  است، 

میبخش تولیدی  از  های  مستقل  بانکی  بهره  نرخ  همواره  که  طوری  به  شود، 

بیوضع به  امر منجر  این  و  تعیین شده  اقتصاد  و رونق  تنزّل  یت رکود  و  ثباتی 

شود. همچنین این مساله منجر به کاهش  وضعیت متغیرهای حقیقی اقتصاد می

شود. نرخ بهره  کارکرد صحیح بازارهای مالی در هدایت بخش واقعی اقتصاد می

رتی که نرخ رشد  درصد قرار دارد، در صو 24تا    18بانکی به صورت متوسط بین  

  رسد.اقتصادی منفی و نزدیک به صفر می

  90ها از سال  بانک   توزیع تسهیالت بین متقاضیان خصوصی، دولتی و بانکی: •

به    98الی   اقدام  خصوصی،  بخش  به  تسهیالت  پرداخت  جای  داری،  بنگاهبه 

از محل   انباشته خود  بانکی( و جبران زیان  )بین  از یکدیگر  تملیک، استقراض 

اند. سهم مانده تسهیالت بخش غیردولتی از کل نقدینگی از حدود  کردهها  سپرده

کاهش یافته    1398درصد در پایان سال    57به    1390سال  درصد در پایان    90

دولت و شرکت از  های  و سهم  نقدینگی  از  به    1390درصد در سال    7دولتی 

سایر اقالم نظام  های خارجی و  داراییو سهم    1398درصد در سال    11حدود  
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افزایش    1398درصد در سال    31به    1390درصد در سال    4بانکی از نقدینگی از  

درصد از سهم   28های  درصد و بانک  5یافته است. به عبارت بهتر، بخش دولتی 

 اند.سال تصاحب کرده 8دولتی از مانده تسهیالت بانکی را طی بخش غیر 

  80درصد اشخاص حدود    20 کمتر از  :توزیع تسهیالت بین متقاضیان خصوصی •

اندکی در تولید    درصد سهم  20کنند، و این  درصد تسهیالت بانکی را دریافت می

بنگاه دارند. سهم  اقتصاد  واقعی  بخش  افزوده در  ارزش  ایجاد  و  و  های کوچک 

متوسط در ایجاد ارزش افزوده در کل اقتصاد بیشتر از یک سوم است. در صورتی  

   بانکی و مالی سهم اندکی دارند.  هیالتتس که این بخش از

بانکی: • از  30تقریباً    معوقات  کشور درصد  تشکیل   نقدینگی  بانکی  معوقات  را 

درصد معوقات بانکی مربوط به تسهیالت باالی یک میلیارد تومان    90دهد،  می

های کوچک و  دهد سهم تسهیالت معوق شده بنگاهاست، این شاخص نشان می

بانک  از  و  ها  متوسط  اعتبارسنجی  با  مرتبط  سازکار  عدم  است.  اندک 

استانداردسازیِ ارائه تسهیالت سبب شده تا این مساله به شکل بغرنجی در نظام  

  مالی کشور مشهود باشد.

منجمد:دارایی • بانک  های  منجمد  و  دارایی  وصول  قابل  غیر  مطالبات  شامل  ها 

اموال غیرمالی )ملک،    های غیر جاری دولت به سیستم بانکی وغیرجاری، بدهی

درصد کل دارایی شبکه بانکی را تشکیل    50تا    45ساختمان، شرکت و ...(، حدود  

درصد نقدینگی شبکه بانکی، در قالب دارایی   50الی    45دهند. در واقع حدود  می

های منجمد و غیرمولد حبس و از چرخه مولد اقتصاد خارج شده است. عمده  

ها( تحصیل  )و نه آورده صاحبان سهام بانک   گذارانسپردهها از محل  این دارایی

ها بوده  شده است. پیامد این وضعیت نیز کاهش نسبت کفایت سرمایه در بانک 

شود. در شرایطی  که مانع از ایفای نقش بهینه شبکه بانکی در اقتصاد کشور می
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بانک  سرمایه  کفایت  نسبت  به  که  دنیا  در  می  12ها  م درصد  رقم  توسط  رسد 

 درصد است. 4.5ها در ایران  کفایت سرمایه بانک 

نرخ ارز به عنوان متغیر واسط بین تولید داخلی و بازارهای    های نرخ ارز:جهش  •

ثباتی در نرخ ارز تمام اقتصاد را به صورت  کند. بیرا ایفا میجهانی نقش مهمی  

می مواجه  چالش  با  غیررسسیستماتیک  بازار  اندازه  بودن  بزرگ  ارز،  کند.  می 

تعیین دستوری نرخ ارز، عدم سازوکار و ابزارهای گسترده مرتبط با بازار متشکل  

ارز، امکان فعالیت سفته بازی در بازار ارز، خروج سرمایه و قاچاق ارز در کشور،  

های برونزا همچون نرخ رشد باالی نقدینگی )بدون پشتوانه تولید( در کنار شوک

از هم و  المللی  بین  بهه مهمتحریم های  بودجه دولت  وابستگی  درآمدهای    تر 

های  ارزی سبب شده تا اقتصاد کشور در حوزه ارز و موضوعات متاثر از ارز با چالش

ارز در سال   نرخ  ارز    1371جدی مواجه شود.  نرخ  یکسان سازی  که سیاست 

افزایش یافته    1399ریال در سال    250000ریال به    1498انجام شده، از رقم  

 برابر! 167حدود است. رشدی 

بر    ارزهای خارجی در دست مردم:  موجودی طال، اسکناس و • حاضر  حال  در 

میلیارد    20اساس آمار تخمینی میزان ارز نگهداری شده در دست مردم بیش از  

تن طال توسط مردم به عنوان    300دالر است. همچنین به صورت متوسط میزان  

. این در حالی است که مولدسازی  شودگذاری نگهداری میدارایی و ابزار سرمایه

تواند اثرات قابل  های ارزی و طالیی میو به جریان افتادن این حجم از دارایی

  توجهی در اقتصاد ایران داشته باشد.

با اقبال عمومی جهت    99و بهار    98بازار سرمایه در اسفند   شاخص بازار سرمایه: •

گذاری حوزه بازار سرمایه  گذاری مواجه شد، اما دولت و مراجع سیاستسرمایه

های  ها و زیرساختنتوانستند با نظارت کافی و متناسب با اقبال عمومی، ظرفیت

های کلیدی و راهبردی اقتصاد را از طریق  بازار سرمایه را توسعه دهند و فعالیت
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روز منتهی    20ماه و    4این بازار تامین مالی کنند. در نتیجه این عملکرد، طی  

درصد    201درصد و شاخص هم وزن   305، شاخص کل  1399مرداد ماه    19به  

با کاهش قابل    1399مهر    14مرداد تا    20رشد را تجربه کرد. اما بازار بورس از  

که  طوریود. بهوزن بتوجهی مواجه شد و افت شاخص کل بیش از شاخص هم

 درصد ریزش داشته.25وزن درصد و شاخص هم28روز، شاخص کل 55طی 

نسبت پشتیبانی، تعداد افراد بیمه    های بازنشستگی:نسبت پشتیبانی صندوق •

تر باشد، صندوق بازنشستگی وارد  پایین 8بگیر است که اگر از پرداز به مستمری

تاممراحل بحرانی می این نسبت در سازمان  و در    4ین اجتماعی، حدود  شود. 

کشوری   بازنشستگی  هم  1.6صندوق  عمدهاست.  بخش  تعهدات  اکنون  از  ای 

می پرداخت  عمومی  بودجه  از  کشوری  بازنشستگی  این  صندوق  ادامه  شود. 

صندوق مالی  وضعیت  شدن  بدتر  به  منجر  افتادن  وضعیت  و  بازنشستگی  های 

 تعهدات آنها به دوش دولت خواهد شد.  

ای شاخصمقادیر  مسائلی  ن  هستند.  مالی  بخش  گسترده  و  عمیق  مسائل  گویای  ها 

مالی، مانند خدمات  ارائه  در  مالی  شمولیت  ضعف   »عدم  اطالعات،  یکپارچگی  عدم 

اعتبار، اعطای  و  مخاطره  پوشش  با   ابزارهای  و  باال  ارزش  با  کاالهای  پذیرش  عدم 

وثیقه، عنوان  به  باال  اش نقدشوندگی  بین  مالی  منابع  نرخ   خاص محدود،تداول  باالبودن 

ریالی، و  ارزی  مبادالت  مخاطره،بی کارمزد  انتقال  و  منابع   ثباتی  بهینه  غیر  تخصیص 

عدم وجود دانش و ساختار و سازمان مناسب برای نظارت بر نظام مالی، ضعف در   مالی، 

عدم   شائبه ربا در شبکه بانکی، عدم وجود تنوع در تجهیز و تخصیص منابع، بندی،رتبه

برون رانی بخش   ها وهای مالی، پولی و تعهدات و بدهیماهنگی و استقالل بین سیاسته

 خصوصی توسط دولت«. 

های جدی مواجه  تواند اقتصاد کشور را با چالشمسائل بخش مالی و پیامدهای آن می

  کند. 
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 مقاصد  ❖
اتکال به  »با   های بنیادیها و منابع در دسترس و در راستای ارزشبا توجه به ظرفیت

کننده همه  ، تامین1404قدرت الیزال الهى، بخش مالی جمهوری اسالمی ایران در سال 

دهنده انواع مخاطرات مالی با هزینه مناسب و مبتنی بر شریعت اسالمی  مصارف، پوشش

عرضه   نیز پیشرو، پیشران و الهام بخش در خدمات مالی در تراز جهانی و  1414در سال   و

  بین المللی« خواهد بود. خدمات مالی  کننده

انداز را به صورت کمّی بیان  شده در چشممقاصد بخش مالی که اهداف تصویر ترسیم

برای مقایسه   1399ارایه شده است. مقادیر متغیرها در سال  (1جدول ) کنند، درمی

  تغییرات درج شده است.

 مالی : مقاصد بخش 1جدول

 واحد متغیر 
 مقدار 

1399 1400 1401 1402 1403 1404 

ظرفیت تامین منابع    

 مالی  
 6651 5755 4529 3303 2340 1460 )همت(

انحراف نرخ سود    

تسهیالت بانکی از رشد  

 اقتصادی 

2- 0 4 7 16 25 درصد  

نسبت ارزش تولیدات    

 به منابع مالی مولد  
 5.14 4.05 3.43 3.06 2.76 2.66 

های غیر  نسبت دارایی  

ها و موسسات بانکمولد 

 ها  اعتباری به کل دارایی

 19 21 29 39 51 66 درصد
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 مالی : مقاصد بخش  1جدولادامه 

 واحد متغیر 
 مقدار 

1399 1400 1401 1402 1403 1404 

سهم بازار سرمایه از   

 تامین مالی  
 50 37 27 20 15 15 درصد

درصد از    20سهم   

  کنندگاندریافت

بیشترین تسهیالت از 

 کل تسهیالت 

 40 45 50 60 80 80 درصد

 7 6 4 3 3 3 درصد ضریب نفود بیمه    

ها به  نسبت کل بدهی  

 های مولد  دارایی
 10 12 15 20 30 30 درصد

ای نسبت درآمد بهره  

ها، کارمزد و سود  بانک

اوراق به تولیدناخالص  

 داخلی 

 9 10 12 15 20 21 درصد

نسبت درآمد کارمزد    

 خدمات به درآمد بانکی  
 20 14 10 7 5 4 درصد

ظرفیت تامین منابع مالی )منابع مالی مولد(، قسمتی از نقدینگی است که در خدمت  

هزار میلیارد تومان بودکه حدود    1460،  1399بخش مولد اقتصاد است. این مبلغ در سال  

هزار میلیارد تومان   3200حدود  1399یک دوم کل نقدینگی )نقدینگی در انتهای سال 

هزار میلیارد تومان خواهد    6651به    1404الی در سال  بود( است. ظرفیت تامین منابع م

ها عالوه بر  است. در طول این سال  1404رسید که تقریبا معادل با نقدینگی در سال  
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های هدایت نقدینگی و ابزارهای مالی  های منجمد و مسموم بانکی، کانالکاهش دارایی

  یابد.یمتنوع شده و گسترش پیدا کرده و نرخ رشد نقدینگی کاهش م 

ی رکود و رونق مختلفی را تجربه  هارشد اقتصادی )رشد تولید ناخالص داخلی( دوره

سود بانکی    گاه هماهنگ با نرخ رشد اقتصادی نبوده است. نرخکرده و نرخ سود بانکی هیچ 

موثر تسهیالت نیز درموارد متعدد   طی سه دهه اخیر همواره دو رقمی بوده است. نرخ سود

شود،  تر از نرخ رسمی است. استداللی که برای باال بودن سود بانکی ارائه میچند درصد باال

سمت   به  نقدینگی  سیالیّت  باال،  تورم  علل  از  یکی  که  حالی  در  است؛  تورم  بودن  باال 

و غیر مولد است که بخشی از این مسئله ناشی از نرخ سود باالی    بازانههای سفتهفعالیت

بانکی است. بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی نیز به دلیل نرخ باالی سود بانکی است.  

بر اساس سازکارهای طراحی شده، تفاوت نرخ سود تسهیالت بانکی از نرخ رشد اقتصادی  

خواهد رسید. بدین ترتیب   1404ل  درصد در سا  2به منفی    1399درصد در سال   25از  

اقتصادی هدف به    10)  1404در سال   گذاری شدهبا رشد  بانکی  نرخ سود    8درصد(، 

بار گردش وجوه در سال، شبکه بانکی    2درصد خواهد رسید. شایان ذکر است با فرض  

  کسب خواهد کرد. 1404درصد بازدهی از محل منابع در سال   16حدود 

است که با هدایت    5 برابر با  1399ارزش منابع مالی در سال  نسبت ارزش تولیدات به  

خواهد رسید. هدایت    6/2  به عدد  1404منابع بیشتر به سمت تولید این نسبت در سال  

پیامد فراوانی   شود؛های آتی میمنابع به سمت تولید منجر به افزایش سطح تولید در سال

های آتی  مالی و افزایش تولید در دوره نرخ و هزینه تامین منابع مالی برای تولید، کاهش

شده افزایش  است. به عبارت دیگر با هدایت منابع مالی به سمت تولید، منابع مالی جذب

وری مالی تولید )نسبت به تولید دوره جاری به منابع جذب شده در دوره  یافته و بهره

بهره افزایش  بازارهاقبل( حاصل خواهد شد.  از طریق مسدود کردن  و  وری  ی غیرمولد 

 دهد. های هدایت نقدینگی رخ میتوسعه کانال
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دارایی )بانک نسبت  مالی  عوامل  غیرمولد  کل  های  به  اعتباری(  موسسات  سایر  و  ها 

دهد که عوامل  درصد بوده است این نشان می 66حدود  1404ها در سال های آندارایی

های  یالت به انباشت داراییمالی در تخصیص منابع مالی آگاهانه یا در نتیجه نکول تسه

  1404اند که این نسبت با توجه به سازکارهای طراحی شده در سال  غیر مولد روی آورده

 درصد خواهد رسید. 19 به حدود

درصد است. این در    15ناچیز و حدود    99سهم بازار سرمایه در تامین مالی در سال  

و تنوع ابزاری ظرفیت قابل توجهی    های آن حالی است که بازار سرمایه با توجه به قابلیت

درصد خواهد رسید. برای   50سهم آن از تامین مالی کل اقتصاد به    1404دارد و تا سال  

های تامین مالی از بازار بورس و اوراق بهادار کاهش یافته و  دستیابی به این سهم، هزینه

 تر خواهند شد.ابزارهای مالی متنوع

های اقتصادی و  ای پوشش مخاطرات در فعالیتصنعت بیمه در راست  1404تا سال  

کارکردهای تأمین مالی صنعت بیمه تقویت خواهد    اجتماعی توسعه یافته و متناسب با آن، 

 1404درصد در سال    7به    1399درصد در سال    2.5شد؛ به طوری که نرخ نفوذ بیمه از  

  نزدیک است. (2019درصد در سال  7.23یابد، این نرخ به متوسط جهانی )افزایش می

از وضعیت مناسبی برخوردار   بازارهای مالی کشور  در حال حاضر شمولیت مالی در 

از   کمتر  و  سپرده  20نیست  کل  حدود  درصد  دریافت    80گذاران  را  تسهیالت  درصد 

فرصتمی شود  توزیع  مردم  بین  منصفانه  به صورت  مالی  منابع  اگر  و  کنند.  رشد  های 

درصد    20سهم    1404هیالت خلق خواهد شد. در سال  اشتغالزایی بیشتری از محل تس 

به عبارت   درصد خواهد رسید.  40درصد کل تسهیالت به کمتر از  80سپرده گذاران از  

 درصد تسهیالت را دریافت خواهند کرد.  60درصد سپرده گذاران حداقل  80دیگر 

بدهی کل  دارایینسبت  به  سال  ها  در  مولد  با    1399های  با  درصد    30برابر  است. 

در حال   درصد خواهد رسید.  10به حدود    1404در سال   ها، این نسبتسازی داراییمولد
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ها نیز محدود  اند و سازکارهای مولدسازی داراییها مولد کمتر شناسایی شدهحاضر دارایی

ها  ها حجم قابل توجهی از داراییتعریف ابزارهای مولدسازی و فعال کردن آن هستند. با

های مولد کاهش  مولد خواهند شد. در نتیجه، نسبت اهرمی کل اقتصاد در ارتباط با دارایی

های جدیدی برای توسعه بیشتر بازارهای مالی فراهم  قابل توجه خواهد داشت و ظرفیت

 شود.می

تولید ناخالص داخلی  ای و غیربهره مجموع درآمدهای بهره ای عوامل مالی نسبت به 

های تامین مالی و افزایش رشد اقتصادی این  ست که با کاهش هزینهدرصد ا  21حدود  

ها در ایران عمدتاً ناشی از  درآمد بانک  درصد خواهد رسید.  9 به  1404نسبت در سال  

  1399در سال    ای است در حالی که باید مبتنی بر خدمات بانکی باشد.درآمدهای بهره

ها با  درصد بوده است. بانک  4ن، حدود ها از کل درآمدشاسهم درآمدهای کارمزدی بانک 

توسعه خدمات بانکی و تسهیالت کارمزد محور، سهم درآمدهای کارمزدی را به حدود  

سال    20 در  حدود    1404درصد  است  ذکر  شایان  رساند.  درآمد    10خواهند  درصد 

 ای است.های بهرهمحل درآمد های پیشرو از بانک 

   گیرد.در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار می با دستیابی به مقاصد فوق، بخش مالی  

  



 

 

 مالیبرنامه 

141 

 راهبردها ❖
اند(  ها و مسائل آشکار شدهراهبردها، مسیر رسیدن از وضعیت موجود )که با شاخص

شده تعیین  مقاصد  در  )که  مطلوب  وضعیت  میبه  نشان  را  بیانگر   دهد.اند(  راهبردها 

ترین  موجود« بوده و مهمرویکردهای طراحی و تمایز »سازکارهای طراحی شده« با »وضع  

 کنند. انداز محقق شود، را بیان میتغییراتی که باید رخ دهند تا مقاصد و چشم

 مالی عبارتند از: راهبردهای بخش

زنجیره  گسترش .1 مالی  زنجیره  ای:تامین  مالی  با  تامین  متناسب  را  نقدینگی  ای 

ای،  تامین مالی زنجیرهکند. در  چرخه تولید کاال و خدمات در اقتصاد توزیع می

یکپارچه می انتهای آن  تا  ابتدای زنجیره  از  شود و  فرایند تامین مالی تولید کاال 

عالوه بر تامین نقدینگی متناسب با تولید و جلوگیری از انحراف منابع مالی، مصارف  

 دهد.های تامین مالی را نیز کاهش میمالی را کاهش داده و هزینه

مب  افزایش  .2 مالی  بازده:تامین  و  مخاطره  تسهیم  بر  پشتوانه   تنی  با  مالی  تامین 

های مالی  شود تا هم مخاطره در اقتصاد توزیع شود و هم چرخهدارایی سبب می

های واقعی اقتصاد رشد یافته و از ایجاد رکودهای عمیق و حباب  متناسب با چرخه

و منجر به  ای داشته در اقتصاد جلوگیری شود؛ به عبارت دیگر، کارکرد ضد چرخه

شود. مشارکت در مخاطره  های مالی میایجاد ثبات در اقتصاد و جلوگیری از بحران

و بازدهی عالوه بر انطباق بر رعایت موازین شرعی، اثربخشی و کارایی را نیز افزایش  

   دهد.می

اصالح ساختار ترازنامه، انطباق  ها:  ها و بیمهاصالح ساختار مالی و عملیاتی بانک .3

اس با  و  آن  دارایی  مدیریت  استانداردهای  اجرای  بانکی،  حسابداری  تانداردهای 

ها، باز تعریف مأموریت و  داری بانک گذاری و بنگاهبدهی، استانداردسازی سرمایه

فعالیت انواع بانک بر اساس نیازهای بخش واقعی اقتصاد، تنوع بخشی گستره مجوز  
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کردن جایگاه موسسات مالی    المللی و مشخصها بر اساس استانداردهای بینبانک 

های بازنشستگی، نظارت و  و اعتباری در شبکه بانکی، اصالح ساختار مالی صندوق

آن بر  صندوقکنترل  منابع  حجم  به  توجه  با  بازنشستگی،ها  اصالح   های  برای 

  ها ضروری هستند.ها و بیمهعملکرد بانک 

غالباً به صورت راکد در اقتصاد  های مالی و فیزیکی که  دارایی  ها:دارایی  مولدسازی .4

های مالی، قابلیت تامین مالی و تامین نقدینگی  وجود دارند با تبدیل شدن به دارایی

دهند. بدین ترتیب از خلق  پیدا کرده و توان اعتباری موسسات مالی را افزایش می

های  یابد و محلپول موهوم جلوگیری شده و پول با پشتوانه در اقتصاد رواج می

 شود. صیص نیز مشخص میتخ

ارز:  تنظیم .5 بازار  تقویت  بازار    و  تعمیق  و  توسعه  ارزی،  مالی  ابزارهای  گسترش 

انسجام و  ارزی  حواله،  متشکل  و  اسکناس  بخش  در  ارزی  مدیریت  به  بخشی 

و  بحران انجصار  مقابل  در  را  ارزی  نظام  در  رقابت  و  کرده  کنترل  را  ارزی  های 

 دهد. های توزیعی گسترش میرانت

و    کیفیت و گستره   های مالی:ارتقا و تعمیق نظارت بر فعالیت .6 بر عوامل  نظارت 

های احتیاطی کالن، خرد و عملیاتی، ایجاد  بازارهای مالی باید با تاکید بر سیاست

توسعه نظام مدیریت بحران، اطالع رسانی و   های داخلی،و توسعه فراگیر کنترل

  د.نفعان مخاطرات ارتقاء یابحفاظت از ذی
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 سازکارها  ❖
ها« است که  ها و بیمهها، بورسها، صندوقمالی شامل عواملی مانند »بانک  زیست بوم

ها، منابع مالی، مصارف  »دارایی کنند.ها و خانوارها« عرضه میمحصوالت مالی را به »بنگاه

  مالی و نیازهای مالی« محورهای اصلی این زیست بوم هستند.

شامل  دارایی و  داراییها  ساختمان(  و  زمین  تجهیزات،  کاالها،  )مانند  فیزیکی  های 

معنوی(  دارایی مالکیت  و  امتیاز  حق  اعتبار،  نمانام،  )مانند  نامشهود  های 

فعالیت»دارایی هستند. با  میها«  تبدیل  مالی  منابع  به  »مولدسازی«  با  های  و  شوند 

کاهشسرمایه استهالک  با  و  یافته  افزایش  تولید  و  شامل   یابد.می  گذاری  مالی  منابع 

مواردی مانند پول، گواهی سپرده پول یا کاال، سهام، اوراق بوده و کارکرد نقدینگی و یا  

دارند. مدت،   وثیقه  کوتاه  »مصارف  شامل  و  بوده  مالی  تقاضاهای  همان  مالی  مصارف 

ت،  و ضمانت« هستند. منابع و مصارف مالی با ابزارهایی مانند »سپرده، تسهیال بلندمدت

های اقتصادی  نیازهای مالی متناظر با فعالیت شوند.سهام و صکوک« به هم رسانی می

فعالیت »اولویت  اساس  بر  و  شکل  بوده  تولید«  دوره  و  مولد  غیر  بازارهای  حجم  ها، 

 شوند.گیرند؛ نیازهای مالی با تغییر مبلغ، ذینفعان و زمان به مصارف مالی تبدیل میمی

ها، منابع مالی، مصارف مالی و نیازهای  محصوالت مالی، »جریان بین داراییها و  فعالیت

ارتباط بین بخش مالی داخلی و خارجی با مبادالت مالی )مانند   کنند.مالی« را برقرار می

به   خریدار  اعتبار  اعطای  خارجی،  بانک  از  اسنادی  اعتبار  دریافت  خارجی،  وام  دریافت 

بازار ارز مبتنی بر سازوکارهای بورس بوده و بستر   شود.یخارجی ها( و نرخ ارز برقرار م 

مبادله »فیزیک ارز، گواهی سپرده ارزی، مشتقات ارزی، حواله های ارزی و رمز ارزها«  

است. بازار ارز با روش »ساختار قیمت« و نه »تثبیت سطح قیمت« باید تنظیم شود؛ به  

استفاده از رویکرد شناور مدیریت   عبارت دیگر قیمت ارز باید شناور مدیریت شده باشد.
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ثبات نرخ ارز  شده با اتکا به بستر بازارهای متشکل ارزی و ابزارهای متنوع ارزی باعث  

  شود.می

در  مالی  جریان  اصلی  طبقه  9 ابزارهای  اصلی  میدسته  از:  بندی  عبارتند  که  شوند 

مشتقات، ضمانت    ، قراردادهای مشارکت،1»سپرده، تسهیالت مالی، تهاتر، صکوک، سهام 

های  و بیمه«. خدمات پشتیبانی مانند »ابزارهای پرداخت، اعتبار سنجی و پردازش داده

کنند. متنوع بودن سبد ابزارهای مالی و سهم  های اصلی را تسهیل میمالی« انجام فعالیت

متناسب هر کدام در »تامین مالی، نقدشوندگی و پوشش مخاطره« سازکارهای مالی را  

   دهد.یارتقاء م 

انواع »سپرده جاری، سپرده عام، سپرده سرمایهسرمایه  سپرده شامل  گذاری  گذاری 

سپرده است.  شده«  اداره  وجوه  و  جمعی  مالی  تامین  حساب  برای  خاص،  جاری  های 

سپرده و  گردش(  در  )سرمایه  مدت  کوتاه  سرمایه  تسهیالت  عامهای  برای   گذاری 

اما جذب منابع در سپرده  صیص داده میتقاضاهای سرمایه گذاری متقاضیان تخ شود؛ 

کاربردهای از پیش تعیین    گذاری خاص، تامین مالی جمعی و وجوه اداره شده برایسرمایه

شود؛ البته در مواقعی که منابع بیش از نیازهای موضوع سپرده باشد یا بنا  شده انجام می

سپرده قرارداد  باشد،  به  داشته  وجود  تخصیص  در  وقفه  در  پذیری،  است  مجاز  بانک 

ها شرط  چارچوب قرارداد از وجوه مازاد برای سایر مصارف استفاده کند. تفکیک سپرده

الزم برای جایگزین شدن تسهیم مخاطره و بازده با انتقال مخاطره در تجهیز و تخصیص  

 است. منابع بانکی

 

 

 گیرند.های شراکت )غیرصکوک( نیز در این دسته قرار میها و انواع گواهیگذاری صندوقواحدهای سرمایه 1
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با    نقش »خریدار، فروشنده و واسط« موضوعیت داشته و  3در جریان تسهیالت مالی  

نقش این  بین  روابط  میانواع  شکل  مالی  تسهیالت  مختلف  ساختارهای  انواع ها،  گیرد. 

 تسهیالت مالی بر حسب پشتوانه عبارتند از: 

 هاتامین مالی مبتنی بر دریافتنی .1

  تامین مالی مبتنی بر وثیقه .2

 تامین مالی مبتنی بر اعتبار افراد )مانند خوش حسابی و گردش مالی(  .3

 ای(های ایجادی و توسعهویژه در پروژهمبتنی بر مشارکت )بهتامین مالی  .4

حساب و  وثایق  پشتوانه  با  فقط  نباید  مالی  سایر  تسهیالت  ضمانت  و  دریافتی  های 

وکار از منظر اقتصادی  سنجی و طرح کسبکه امکان  اشخاص پرداخت شود، در مواردی

الت قرار خواهد گرفت. ضمن  و مالی قابل توجیه باشد، خود پروژه پشتوانه اعطای تسهی

آنکه اگر رتبه اعتباری متقاضی مناسب باشد، تا سقف مشخصی نیاز به ارائه وثایق )به  

 ویژه وثائق ملکی( و ضمانت توسط سایر افراد وجود ندارد. 

مالی با تسهیالت  حلقه   گردش  زنجیرهبین  مالی  تامین  زنجیره،  یک  شکل  های  ای 

زنجیرهمی مالی  تامین  در  »تامینگیرد.  توزیعای  تولیدکنندگان،  کنندگان  کنندگان، 

کنندگان« به صورت یکپارچه در تعامل با یکدیگر  فروشان( و مصرف فروشان و خرده)عمده

ای، کارایی باالیی در تخصیص  شوند. تامین مالی زنجیرهو موسسات مالی، تامین مالی می

ضاعف از بین رفته و منابع به موقع  و بازپرداخت تسهیالت دارد؛ در این روش نیازهای م

شوند. در تامین مالی زنجیره ای احتمال انحراف منابع مالی به موضوعات  تخصیص داده می

آنکه   برای تامین مالی بسیار پایین است؛ ضمن  از موضوع اعالم شده  غیرمولد و خارج 

از نیازهای    های زنجیره فراهم شده و بخشیبخشی از وجوه از محل منابع داخلی بنگاه

مالی نیز در قالب تضمین اعتبار طرفین توسط عواملی مالی )به نیاز به نقدینگی( مرتفع  

  شود.می
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به صورت مالی  تهاتر  »دارایی  مالی    -های  »دارایی  مالی«،  فیزیکی    -دارایی  دارایی 

ینه  دارایی فیزیکی« قابل انجام است. تهاتر هز  - )شامل کاال و خدمت(« و »دارایی فیزیکی  

ریالی، قراردادهای مالی و کاالیی و دارایی فیزیکی را کاهش    - مبادله و تبدیالت ارزی  

ها را تبدیل  های مالی و فیزیکی هر کدام باید داراییبدون تهاتر، مالکان دارایی دهد.می

دارایی نقد  وجه  با  و  کرده  نقد  وجه  هر    به  کنند؛  خریداری  را  مدنظر  فیزیکی  و  مالی 

مازاد نیازمند صرف زمان و هزینه است و معموال این فرآیندها نیازمند تامین مالی   معامله

نیز هستند. با توسعه قراردادهای تهاتر از منظر زمان، هزینه و نیازهای مالی صرفه جویی  

بین ابزارهای تهاتر در مبادالت  به تحریمالمللی بخواهد شد؛  ها کارایی بیشتری  ا توجه 

   کنند.پیدا می

شود که باید خود دارای ارزش  صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می

هایی خلق ارزش  های سفته بازی و سوداگرانه )با فعالیتتواند بر اساس فعالیتباشد و نمی

اق قرضه مبتنی بر بهره کامال متفاوت  و کار ندارند( سودآوری داشته باشد. صکوک با اور

-های فیزیکی جذب میاست؛ در انتشار صکوک، منابع مالی با پشتوانه ترازنامه و دارایی

سلف،    14 وند.ش اجاره،  مرابحه،  »مشارکت،  صکوک  و  است  شده  تعریف  صکوک  نوع 

معروف انتفاع«  و  مضاربه  تقریباً استصناع،  صکوک  قراردادهای  هستند.  آنها  برای    ترین 

تمامی نیازهای مالی که سازگار با شریعت اسالم هستند، قابل تعریف بوده و قابلیت معامله  

 در بازارهای بورس را دارند. برخی از صکوک قابلیت تبدیل به سهام را نیز دارند.

بی جایزه،  تقدم،  ممتاز، حق  عادی،  »سهام  انواع  شامل  یا  سهام  و  نقدی  نام،  با  نام، 

بورس عالوه بر شفافیت، نقدشوندگی این نوع دارایی    نتشار سهام در بازارغیرنقدی« است. ا

افزایش   ها باکند. شرکتای برای سهم را نیز ایجاد میوثیقه کارکردهای را افزایش داده و

سرمایه از طریق عرضه سهام )مثال با شیوه صرف سهام( یا فروش بخشی از سهام خود  

وکار که قدرت کنترل  خرید بخشی از سهام یک کسب د.توانند منابع مالی را جذب کننمی
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سرمایه میبرای  ایجاد  سرمایهگذار  میکند،  نامیده  مستقیم  سرمایهگذاری  گذاری  شود. 

ها،  ها یا بنگاهپروژه های مبتنی بر سهام است که عالوه بر تامین مالیمستقیم یکی از شیوه

آورده   که  دارد  پی  در  نیز  را  مدیریت  در  سرمایهمشارکت  برای  ارزشی  است.  با  پذیر 

گذار  ای و یا تخصص سرمایهتواند از اعتبار، قدرت بازاریابی، مدیریت حرفهپذیر میسرمایه

 مند شود.بهره 

توانند  برداری« را میقراردادهای مشارکت گستره »طراحی، تامین مالی، ساخت و بهره  

برداری و  («، »ساخت، مالکیت، بهرهBOOبرداری )»ساخت، مالکیت و بهره پوشش دهند.

هایی از  (« نمونهBOTبرداری و انتقال مالکیت )( « و »ساخت، بهرهBOOTانتقال مالکیت )

بازارهای   در  عرضه  قابلیت  مشارکت  قراردادهای  همه  هستند.  مشارکت  قراردادهای 

زوده شدن  متشکل مالی را ندارند؛ کارکرد اصلی این قراردادها در موضوع تامین مالی، اف 

  ذیفنعانی به پروژه است که امکان بهتری برای تامین منابع مالی مورد نیاز را دارند.

اوراقی گفته می یا  به قرارداد  اوراق  ابزار مشتقه  به ارزش  آنها وابسته  شود که ارزش 

ها، پیمان آتی، قراردادهای  بهادار، کاال یا ارز اصلی بوده و ارزش مستقلی ندارند. سوآپ

در معامالت این ابزارها، اصل   ترین ابزارهای مشتقه هستند.و اختیار معامله معروف  آتی

ها ناشی از تغییرات قیمت کاالی مربوطه است. ابزارهای دارایی جابه جا نشده و قیمت آن

مشتقه برای مدیریت مخاطره قراردادهای پایه داخل بورس و خارج بورس مورد استفاده  

یا دارایی موضوع معامله    گیرند. عمدهقرار می به تحویل کاال  قراردادهای مشتقه منتج 

 شود.نمی

قراردادی است که به منظور ایجاد اطمینان برای دائن )طلبکار( با او منعقد   ضمانت

شود، مبنی براینکه شخصی انجام تعهدات متعهد )مدیون و بدهکار( را در برابر دائن  می

ضمانت   ضمانت تضامنی و ل »ضمان نقل ذمه به ذمه،)طلبکار( تقبل نماید. ضمانت شام
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ابزارهای ضمانت باعث تسهیل تامین مالی شده و مخاطره عوامل مالی را   ای« است.وثیقه

  دهند.کاهش می

روش از  یکی  بیمهبیمه  بیمه،  قراردادهای  در  است؛  مخاطره  با  مقابله  زیان  های  گر 

ادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران  گذار را در صورت وقوع یک حاحتمالی یک بیمه

دهد. منابع حاصل از وجوه حق بیمه، در  نموده یا خدمات مشخصی را به وی ارائه می

شود. به  بازارهای مالی به کار افتاده و برای تامین مالی برخی از فعالیت های مصرف می

گر، روشی  عبارت دیگر، بیمه از یک طرف ابزاری برای پوشش مخاطرات است و از طرف دی

 برای تجهیز منابع مالی.

صندوق )مانند  آنها  دهنده  ارایه  عوامل  و  مالی  توسعهابزارهای  ای(،  منطقه  های 

کنند.  شایان ذکر است، هدایت نقدینگی شامل  های هدایت نقدینگی را ایجاد میکانال

ظیم  دو طرف عرضه و تقاضا است؛ طرف تقاضای نقدینگی در بیرون از بخش مالی و با تن 

ها(  های اقتصادی )با تنظیم مالیات و قیمتها و اصالح ساختار سودآوری فعالیتاولویت

 گیرد و طرف عرضه نقدینگی در درون بخش مالی قرار دارد.  شکل می

مالی بخش  بهره عوامل  بنگاهشامل  و  )خانوارها  عرضهبرداران  و  )مانند  ها(  کنندگان 

اند( توسط  هبندی شدطبقه اصلی دسته 9 ی مالی )که درها( هستند. ابزارها ها و بیمهبانک 

  2 کنندگان خدمات مالی بهعرضه گیرند.برداران قرار میکننندگان در خدمت بهرهعرضه

های اصلی بوده  های پشتیبان، مکمل عاملشوند؛ عاملدسته اصلی و پشتیبانی تقسیم می

   دهند.و پشتیبانی فعالیت های اصلی را انجام می

عاملمهم از:ترین  عبارتند  اصلی  بیمهصرافی ها،بانک  های  های  صندوق ها، ها، 

مشاوران   بازارگردانی، هایصندوق گذاری و تامین مالی،های سرمایهصندوق بازنشستگی،

شرکتشرکت گذاری،سرمایه سرمایه،  تامین  سرمایههای  های  شرکت گذاری، های 

 مراکز پایاپای و تسویه. بهادار و کارگزاران اوراق  مدیریت بورس،
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های رتبه بندی و  شرکت های امین،شرکت های پشتیبانی عبارتند از:ترین عاملمهم

کارگزاران   های پردازش اطالعات مالی،شرکت های مدیریت دارایی،شرکت اعتبار سنجی،

زنجیره مالی  حسابرسی، ای،تامین  سپرده، موسسات  تضمین  تثبیت   صندوق  صندوق 

 . های پرداخت و تسویهشرکت بازارمالی و

به عبارت دیگر مقاصد بخش    شود،ها محقق میکارکردهای بخش مالی توسط عامل

عامل فعالیت  با  عوامل(  مالی  رفتار  بر  موثر  )قواعد  نهادها  بود.  خواهند  قابل حصول  ها 

های بخش قرار  اولویت  ها را در راستای مقاصد وعامل طوری تنظیم شوند که رفتار باید

ترین نهادهای بخش مالی هستند؛ سازمان مالی،  »اطالعات، مالیات و رتبه«، مهم گیرند.

بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی واحدهای حاکمیتی این بخش هستند که با  

 کنند. ها را در راستای تحقق کارکردها تنظیم میتنظیم نهادها، رفتار عامل
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  نقشه راه ❖

قالب ا ریزی  پروژه برنامه  27 برنامه عملیاتی و 5  ستقرار سازکارهای طراحی شده در 

پروژهشده این  اجرای  با  جدید  ها،اند؛  سال   سازکارهای  اوایل  کامل   1402تا  طور  به 

شوند. با پایان یافتن هر پروژه، قسمتی از سازکارها، عملیاتی شده و سپس  عملیاتی می

  شود.کارهای جدید آغاز میفرایند راهبری در بستر ساز 

  مهمترین رویدادهای استقرار سازکارهای جدید عبارتند از:

 1400سال  

نیمه اول 

 دی

ها در بورس سرعت گرفته و عالوه بر افزایش  ها و پروژهفرایند پذیرش شرکت

   یابد.عمق بازار، تامین مالی در بازار اوراق بهادار افزایش می

نیمه دوم 

 دی

گذاری برای عموم مردم و کسب و کارها  های و ابزارهای سرمایهروش آموزش 

 یابد.  گذاری هیجانی کاهش میها و رفتارهای سرمایهآغاز شده و سردرگمی

نیمه اول 

 بهمن

های بانکی انجام  پرداخت حق بیمه کارکنان به طور خودکار از طریق تراکنش

 شودراردادها حذف میشده و ارسال فهرست بیمه و کسورات حق بیمه از ق

نیمه اول 

 بهمن

فعالیت موثر صندوق تثبیت بازار سرمایه برای کاهش نوسانات بازار سرمایه 

 شود.  آغاز می

های  های زیرساختی و پروژههای تامین مالی برای تامین مالی پروژهصندوق 

نقدینگی را گذاری در مناطق کم برخوردار کشور تشکیل شده و  سرمایه

 کنند.  هدایت می

نیمه اول 

 اسفند

تامین مالی زنجیره ای گسترش یافته و عالوه بر تسهیل تامین نقدینگی  

های مالی و انحراف منابع بانکی کاهش  هزینه های کوچک و متوسط،بنگاه

 یابد.  می
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 1401سال  

نیمه دوم 

 فروردین

ها و ساختار بانک  اصالح ماموریتبا تشکیل سازمان مالی، شورای ثبات و 

مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس، هماهنگی بازارهای مالی و ثبات مالی )با 

اقداماتی مانند کنترل سر منشا مخاطره و ممانعت از سرایت بین بنگاهی( 

 یابد. افزایش می

نیمه اول 

 اردیبشهت 

ارزی و های سازی سامانهبا تقویت بازار متشکل )تنظیم شده( ارز، یکپارچه

بندی کارگزاران ارزی و تکمیل مرکز پایاپی و تسویه ارزی،  تجاری، رتبه 

 شود.  بورس ارز مرجع تعیین نرخ ارز می

نیمه دوم 

 اردیبهشت 

های خارج از بورس و بازار خارج از بورس برای تسهیل تامین مالی شرکت 

 شود.  گذاری فعال میکاهش مخاطرات سرمایه

نیمه اول 

 خرداد 

شود و امکان  گذاری و تامین مالی ارزی آغاز میهای سرمایهت صندوق فعالی

 شود.  جذب منابع ارزی مردم با بازده ارزی فراهم می

نیمه اول 

 شهریور 

ها تا  شود و بانکاولین نسخه استاندارد حسابداری بانکداری اسالمی ابالغ می

 ماه مهلت خواهند داشت تا عملیات خود را با این استاندارد منطبق نمایند.   6

نیمه اول 

 آبان

ها اصالح شده و به تدریج سهم درآمد خدمات بانکی  ساختار مالی بانک

 یابد.  ای افزایش مینسبت به درآمدهای بهره

نیمه دوم 

 اسفند

 های موثری برای تنظیم بازار ارز در اختیار دارد. بانک مرکزی اهرم

نیمه اول 

 اسفند

اندازی  تر پیمان پولی چندجانبه است( راهرمزدارایی تیس )که نسخه پیشرفته

   دهد.کاهش می را المللیبین مبادالت هایشود و محدودیتمی

نیمه اول 

 اسفند

های  ها و صندوق بیمهها، های غیر مرتبط و امالک مازاد بانکبنگاه

های اصلی بکار بازنشستگی واگذار شده و منابع آزاد شده برای ماموریت

 شوند.  گرفته می
 

 1402سال  

نیمه اول 

 مهر

ها، گسترش ابزارهای مالی و ارتقای  با اصالح ساختار مالی و عملیاتی بانک

که بر اینکارکرد عوامل مالی و کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی به جای 

مبنای تورم تعیین شود، بر اساس میزان مخاطره تسهیالت درخواستی )بسته 

 شود.  به مورد( محاسبه می
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 اند. معرفی شده (2جدول ) های استقرار سازکارهای بخش مالی درپروژه

 های استقرار سازکارهای بخش مالی : پروژه 2جدول 

عنوان برنامه، پروژه    پایان تاریخ  تاریخ شروع    

 1402/2/25 1400/5/7 برنامه مالی

 1401/3/27 1400/6/22 بخش مالی   -برنامه بازنگری قوانین و مقررات  -

 1401/3/27 1400/6/22 پروژه تدوین و تصویب قانون و مقررات مالی 

  -برنامه ساماندهی سرمایه انسانی و سازمانی دولت   -

 بخش مالی  
1400/6/22 1401/1/15 

  1400/9/12 1400/6/22 پروژه تشکیل سازمان مالی 

  1400/9/12 1400/6/22 پروژه تشکیل شورای ثبات 

 1401/2/30 1400/6/22 پروژه اصالح ماموریت و ساختار بانک مرکزی 

  1401/2/30 1400/6/22 ساختار بیمه مرکزی پروژه اصالح ماموریت و 

 1401/2/30 1400/6/22 پروژه اصالح ماموریت و ساختار سازمان بورس 

   پروژه اصالح روش پرداخت حق بیمه تامین

 اجتماعی
1400/8/4 1401/1/15 

 1401/12/8 1400/8/4 ها  و بیمهرنامه اصالح ساختار مالی و عملیاتی بانک ها  ب -

   پروژه واگذاری بنگاه های غیرمرتبط بانک ها 

 و بیمه ها 
1400/8/4 1401/12/8 

  1401/5/10 1400/8/4 پروژه واگذاری امالک مازاد 

  1401/11/17 1400/8/4 مطالبات بانک ها پروژه وصول 

  1401/9/28 1400/8/4 پروژه وصول مطالبات تامین اجتماعی 

  1401/8/2 1400/8/4 پروژه ساماندهی درآمد و هزینه و ترازنامه بانک ها 

 1401/7/4 1400/8/4 پروژه ساماندهی صندوق های بازنشستگی 

  1401/3/2 1400/8/4 پروژه فعال سازی صندوق تثبیت بازار سرمایه 
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 های استقرار سازکارهای بخش مالی : پروژه 2جدول 

عنوان برنامه، پروژه     
تاریخ  

 شروع 
پایان تاریخ   

برنامه گسترش ابزارهای مالی و ارتقاء کارکرد عوامل   -

 مالی 
1400/8/4 1402/2/25 

  1401/12/22 1400/8/4 پروژه ارتقای استانداردهای مالی 

  1402/2/25 1400/8/4 پروژه ایجاد بازار خارج از بورس 

  1401/12/22 1400/8/4 تامین مالی جمعیپروژه گسترش 

  1401/11/17 1400/8/4 پروژه تشکیل گسترش صندوق های تامین مالی 

 1401/10/19 1400/8/4 پروژه گسترش صندوق های کاالیی 

 1401/8/2 1400/8/4 پروژه گسترش تامین مالی زنجیره ای 

   پروژه تسهیل پذیرش پروژه ها و شرکت ها در

 سرمایهبازار 
1400/8/4 1401/2/5 

  1401/10/12 1400/8/4 روژه تشکیل و تقویت عامل های پشتیبان پ 

   1401/1/8 1400/8/4 پروژه آموزش عمومی بازارها و ابزارهای مالی 

 1401/12/22 1400/8/4 برنامه ساماندهی و تقویت بازار ارز  -

  1401/10/12 1400/8/4 پروژه گسترش ابزارهای مالی ارزی 

  1401/2/12 1400/8/4 پروژه تقویت و ارتقای عملکرد بورس ارز 

 1401/12/22 1400/8/4 پروژه رمزدارایی 

  1401/5/3 1400/8/4 پروژه گسترش بسترها و ابزارهای پرداخت ارزی 

پروژه این  اجرای  اهرم ها،با  با  حاکمیت  و  ساختاری حل شده  دارد  مسائل  که  هایی 

تا مسائل رفتاری نیز حل شوند؛ در  می تواند حرکت به سمت مقاصد را راهبری نماید 

 شوند.های مالی( حاصل میشده )مانند کاهش هزینهبینی مقاصد پیش نتیجه
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 ها عبارتند از:نکات مهم در طراحی و اجرای پروژه

هایی  یابد و فعالیتها پایان نمیها با تحقق خروجیمدیریت منافع پروژه: پروژه •

برای اجرایی شدن پیامدها و کسب منافع پروژه طراحی شده است. به عنوان 

ای« با فعال شدن و کارگزاران تامین  ن مالی زنجیرهمثال »پروژه گسترش تامی

یابد و پس از شروع ها پایان نمیها با بانک ای و انعقاد قرارداد آنمالی زنجیره

اسفند   )در  هماهنگی1400فعالیت  پشتیبانی(  و  مهرماه  ها  تا  ادامه   1401ها 

انتظا مورد  منافع  و  پیامدها  به  دستیابی  از  اطمینان  از  پس  و  پروژه   ر یافته 

 خواهد یافت.  خاتمه

شوند؛ تصویب آغاز  ها در چند مرحله اجرا میمدیریت مبتنی بر مرحله: پروژه •

نیاز و مهیا  های پیشپروژه در هر مرحله، پس از اطمینان از اجرایی شدن پروژه

های  شوند. به عنوان مثال تشدید مقررات ارزی در برنامهبودن شرایط انجام می

و   ایجاد   تجارت خارجی مالیات  بر  که عالوه  آغاز خواهد شد  و  تصویب  زمانی 

 های پیش نیاز )به شرح زیر( به طور کامل اجرا شده باشند:  مطالبه مردمی، پروژه

پروژه تقویت و ارتقای عملکرد بورس ارز: در این پروژه بازار متشکل و   .1

زار ارز فراهم  تاثیر گذار بر مبادالت ارزی شکل گرفته و امکان کنترل دقیق با

 شود.می

گذاری  پروژه گسترش ابزارهای مالی ارزی: در این پروژه امکان سرمایه .2

 شود.ارزی برای همه مردم فراهم می
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 الزامات ❖

های درونی این بخش، باید  عالوه بر فعالیت بخش مالی برای دستیابی به مقاصد

جدول   فراهم باشند، که درها نیز  هایی( در سایر بخشالزاماتی )کارکردها و خط مشی

 ارائه شده است.  (3)

 : الزامات دستیابی به مقاصد مالی 3جدول 

 واحد متغیر 
 مقدار 

1400 1401 1402 1403 1404 

 5986 5180 4076 2970 2340 )همت(  مالی   حداکثر تقاضای

های غیر  بدهی 

اوراقی دولت به بانک  

 ها  مرکزی و بانک

 0 150 300 455 455 )همت( 

 1.5 3.9 9.2 11.6 23.7 درصد تورم 

 * * * *   های تنظیمی  مالیات

 * * * *   گذاری قیمت

ها به  عدم الزام بانک

اعطای تسهیالت 

تکلیفی، استمهال 

تسهیالت و خرید  

 اوراق دولتی  

  * * * * 

 * *     المللی اقتدار بین
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تقاضای مالی باید کمتر از ظرفیت تامین مالی باشد تا نرخ سود در بازار مالی در تعادل  

مناسبی قرار گرفته و بر اساس نرخ سود پایه و مخاطره )متناسب با مورد( تعیین شود،  

به عبارت دیگر، خلق نقدینگی نباید با فشار تقاضای خارج از ظرفیت نظام مالی ایجاد  

اند و باید تالش کرد  زکارهای مدیریت تقاضا هنوز استقرار نیافته  سا  1400شود. در سال  

هزار میلیارد تومان محدود شود؛ برای    2340  های تولیدی بهشود که تقاضاهای بخش

از یک طرف با    1401از سال   خواهد یافت. درصد افزایش 25تامین این میزان، نقدینگی  

ها، کاهش دوره تولید، گسترش تهاتر و  یگذار مدیریت تقاضا )مانند اولویت بندی سرمایه

درصد کمتر از ظرفیت تامین مالی تنظیم    10های( تقاضا در سطح  تامین مالی زنجیره

ها و افزایش  های منجمد بانک ها، کاهش داراییشده و از طرف دیگر با مولدسازی دارایی

اضای منابع مالی  کارایی بازارهای مالی، ظرفیت تامین مالی افزایش خواهد یافت. اگر تق

درصد    10برسد، رشد نقدینگی در این سال حداکثر    5986حداکثر به    1404در سال  

خواهد بود که معادل با رشد اقتصادی در همان سال بوده و بدین ترتیب رشد نقدینگی  

ریزی  شود. شایان ذکر است حداکثر تقاضای منابع مالی برنامهبا رشد تولید هماهنگ می

  ابی به اهداف تولید ناخالص داخلی و اشتغال کافی هستند.دستی شده، برای

و شرکت دولت  سال  بدهی  در  دولتی  بانک   1399های  مرکزی حدود  به  بانک  و  ها 

بوده است که   میلیارد هزار  1000 و   میلیارد هزار  500تومان  بدهی دولت    500تومان 

دهی دولت، بدهی  های دولتی است. حدود یک سوم بتومان بدهی شرکت میلیارد هزار

اوراقی است؛ با این فرض که الزامات اقتصاد کالن در ارتباط با انتشار اوراق بهادار دولتی  

به  1403های غیر اوراقی دولت باید تا  رعایت شود، این نوع بدهی بالمانع است؛ اما بدهی

بانک  با  تعامل  شرایط  شود.  تسویه  کامل  شرکتطور  برای  و  ها  دولتی  های 

   ها مستقل از دولت باید مدیریت شود.های آنیکسان خواهد بود و بدهی غیردولتی
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برای کاهش تقاضاهای کاذب تسهیالت بانکی و همچنین کاهش نرخ سود، نرخ تورم 

نرخ سود تسهیالت بانکی با رشد اقتصادی در سال   برای یکسان شدن باید کنترل شود.

از نرخ رشد در سال  و پایین  1402 از  1404تر آمدن نرخ سود  به کمتر  باید تورم   ،4  

  برسد. 1404درصد در سال  2و کمتر از  1403درصد در سال 

مالیات کانالاعمال  انسداد  برای  تنظیمی  فعالیتهای  به  نقدینگی  هدایت  های  های 

بازانه و غیر مولد،  های سفتهبا اعمال مالیات بر فعالیت بازانه و غیرمولد الزامی است.سفته

ها از بازده خالص باال برخوردار نبوده و تقاضا برای تسهیالت و منابع مالی با  این فعالیت

ا  هکند. با کاهش تقاضای منابع مالی، بانک ها کاهش پیدا میهای باال برای این فعالیتنرخ

به بخش اعطای تسهیالت  نرخو در  با  مولد  در  های  رقابت خواهند کرد که  پایین  های 

 نتیجه نرخ سود کاهش یافته و با بازدهی بخش واقعی اقتصاد سازگار خواهد شد.

های مختلف اصالح شده  فعالیتها، سودآوری رشتهها و مالیاتبا اصالح ساختار قیمت

بانک  الزام  به  نیازی  تو  برای  اولویتها  به  منابع  به  خصیص  بود.  نخواهد  دستوری  های 

اولویت دیگر  راستای  عبارت  در  تنها  مالی  عوامل  است  کافی  و  درونزا مشخص شده  ها 

ها(، بسیاری از صنایع )مانند  منافع مشروع خود حرکت کنند، )و نه لزوما افزایش قیمت

 خودروسازی( سودآور شده و نیاز به حمایت دولت نخواهند شد.

تسهیالت تکیفی،   ها به اعطایالزام بانک  ها،ها و کاهش رانترای افزایش کارایی بانک ب

سازکارهای   اصالح  با  البته  باشد.  ممنوع  باید  دولتی  اوراق  خرید  و  تسهیالت  استمهال 

  ها، نیازی به مداخله غیر اصولی نخواهد بود.قیمت و مالیات و رتبه بندی عملکرد بانک 

 1403الی کشور در حال نوسازی و بازسازی بوده و از سال بخش م 1402تا سال 

شود؛ برای پشتیبانی عرضه خدمات مالی  المللی میآماده ورود به بازار خدمات مالی بین

 المللی، اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور باید افزایش یابد. بین
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 هاویژگی  ❖
بر مبانی نظری کامل و دقیقی استوار است؛ سازکارهای بخش   برنامه مالی، جامع بوده و

اند؛ در برنامه عملیاتی  آور و کاربردپذیر« طراحی شدهمالی »یکپارچه، اثربخش، کارا، تاب

 پذیری لحاظ شده است.استقرار سازکارها نیز بازگشت

  ها عبارتند از:مصادیق این ویژگی

 مبانی نظری ✓

های مفهومی کامل و دقیقی طراحی شده است؛  الگوی  ها و مبتنی بر نظریه  برنامه •

و   کرده  فراهم  را  اجماع  و  مشترک  فهم  و  زبان  ایجاد  امکان  نتیجه  در 

   اشتراک و انباشت دانش را دارد. ظرفیت

 جامعیت  ✓

جامع و پوشش همه مسائل، محاسبات متغیرها )مقاصد و    حلارائه راه   برعالوه   •

های عملیاتی و تدوین قوانین و مقررات نیز انجام شده  برنامه ها(، طراحیشاخص

  است.

   هماهنگی و پیوستگی درونی و محیطییکپارچگی؛  ✓

این برنامه با بودجه دولت )برنامه منابع مالی و دارایی دولت( هماهنگ  مقاصد   •

ها  های پولی در این برنامههایهای مالی و سیاستدیگر سیاست  است؛ به عبارت 

  هماهنگ شده است.

 ای، بازار سرمایه و بازار ارز برقرار شده است. و هماهنگی بین عوامل بانکی، بیمه توازن  •

  گذاری مقادیر رشد تولید، رشد نقدینگی و نرخ تورم متناسب است.هدف •

 پذیر است.  های مرتبط، تعاملبخش مالی با سایر بخش سازکارهای حاکمیتی •
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قوانین و مقررات پیشنهادی بخش مالی با سایر قوانین و مقررات )پیشنهادی(   •

 تعارض و تداخل ندارد.  

  همسویی و دستیابی به انتظارات و الزامات ؛اثربخشی  ✓

کانال   • از  اقتصاد  واقعی  بخش  سمت  به  نقدینگی  هدایت  نقدینگی:  هدایت 

زنجیره مالی  تامین  )مانند  واقعی  اقتصاد  بر  مبتنی  بانکی  ای(،  تسهیالت 

گیرد و  های تامین مالی، عرضه سهام، ابزارهای مالی اسالمی صورت میصندوق

پذیر کردن  ها و نظارتبا استفاده از ابزار مالیات و اصالح ساختار و ماموریت بانک 

 شود.الی جلوگیری میعوامل مالی در بستر فناوری از هدررفت منابع م 

های اقتصادی  تنظیم نرخ ارز: نرخ ارز در بازار متشکل ارزی بر مبنای واقعیت •

  شود.تعیین می

بازخرید،   تنوع ابزارهای مالی: با گسترش تنوع ابزارهای مالی )مانند قراردادهای •

مدل اساس  بر  فورفیتنگ  و  سرمایهفاکتورینگ  سپرده  اسالمی،  گذاری  های 

اجاره، منفعت و استصناع( دامنه بیشتری از نیازهای تأمین مالی  خاص، اوراق  

نیازها   با  متناسب  مالی  ابزارهای  دیگر  عبارت  به  شد؛  خواهد  داده  پوشش 

  سازی شده و اثربخشی بیشتری خواهند داشت.سفارشی

تأمین مالی متناسب با دوره عمر بنگاه: همه سازکارهای تأمین    هایتنوع روش •

چرخه عمر بنگاه )از ابتدای ایجاد بنگاه یا پروژه که مرحله ایده  مالی متناسب با  

مانند شتاب بنگاه(  بلوغ  تا مراحل مختلف  مالی جمعی،  دهندهاست  تامین  ها، 

سرمایهصندوق سرمایههای  بورسگذاری خطرپذیر،  و  بانک   گذاری خصوصی، 

بانکی غیر  ها در مراحلی که در نظام  بینی شده است. بدین ترتیب پروژهپیش

های متناسب تامین مالی شده و در مراحل نهایی  قابل پذیرش هستند، با روش

 شوند. وارد بورس می
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ایجاد بازارهای خارج از بورس: تقویت بازارهای خارج از بورس عالوه بر امکان   •

بنگاه برای  مالی  شرکتتامین  و  شفافیت  ها  بورس،  در  نشده  پذیرش  های 

  دهد. قراردادها را افزایش می قراردادها و ضمانت اجرای

خرید و تولید مبتنی  ای پیشبا توسعه تامین مالی زنجیره ای:تأمین مالی زنجیره •

 شود. بر سفارش افزایش یافته و نوسان قیمت کمتر می

بانک  • ممنوعیتسوداگری  با  فعالیت تملک  ها:  و  مازاد  گرانه  امالک  سودا  های 

 بازار از بین خواهد رفت. ارزی، کسب سود از طریق تاثیرگذاری بر

  های تفکیک عملیات مالی حاکمیتی و پشتیبانی بانک مرکزی: با تفکیک حساب •

از ترازنامه عملیات اصلی )که مبنای انتشار پول پر   سازمانی بانک مرکزیدرون

  یابد.های بانک مرکزی افزایش میقدرت در اقتصاد است( شفافیت فعالیت

 دستاوردها )نتایج( به منابع نسبت  کارایی؛ ✓

های تجاری بر  بانک  های تجاری بر تامین مالی کوتاه مدت: با تمرکزتمرکز بانک  •

مالی تامین  و  گردش  در  سرمایه  بانک  تأمین  تجیهزات،  از  خرید  تجاری  های 

گذاری بزرگ )که مستلزم تخصص و همکاری با عوامل پشتیبان است(  سرمایه

می ترتیب  خارج  بدین  امکانهزینهشوند.  پروژههای  شکت  و  های  سنجی 

  یابد.گذاری کاهش میسرمایه

پروژه • مالی  تامین  بلندمدت:  مالی  سرمایهتأمین  بزرگ  طریق  های  از  گذاری 

ای و تخصصی و بازار سرمایه« انجام  های توسعههای تأمین مالی، بانک »صندوق

صرف منابع تقویت  ارزیابی تقاضاهای مالی و نظارت بر م شود؛ بدین ترتیبمی

 خواهد شد.

به منظور کارایی در اعطای تسهیالت و جلوگیری از انحراف منابع   اعتبار خریدار: •

شود؛  کننده( داده میمالی تا حد امکان اعتبار به مصرف کننده )به جای تولید

  رویکرد عالوه بر افزایش قدرت مشتری در انتخاب محصول، نکول اعتبار   با این
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خردیابد؛  کاهش می تسهیالت  بازپرداخت  میزان  هم  تسهیالت   زیرا  از  بیشتر 

کاهش  کالن   مشتری  بدون  و  تولید شده  کاالهای  انبار  موجودی  هم  و  است 

 یابد. می

زنجیره • مالی  زنجیره ای:تأمین  مالی  تامین  توسعه  تولید   ای،با  قراردادهای 

بود؛ خواهد  نیاز  کمتری  وثائق  و  بوده  بازپرداخت  برای  مالی   تضمینی  هزینه 

یابد و تقاضا برای منابع  انحراف منابع کاهش می یابد؛ ها به شدت تقلیل میبنگاه

 کند. مالی کاهش پیدا می

داری،  داری و امالکها: با ممنوعیت بنگاهها و بیمهداری بانک داری و امالکبنگاه •

شرکتدارایی مخاطرات  و  منجمد  صندوقهای  )شامل  بیمه  های  های 

   یابد.ها کاهش میبازنشستگی( و بانک 

تسهیالت تکلیفی: با حذف تسهیالت تکلیفی، تخصیص منابع بر اساس شرایط   •

شود. شایان ذکر است هدایت نقدینگی از طریق تسهیالت  واقعی اقتصاد انجام می

 هش خواهد دارد. تکلیفی کارایی را کا

: با تقویت اعتبار سنجی و الزام دریافت تسهیالت بزرگ مبتنی بر اعتبار سنجی •

توسعه روشگواهی   و  اعتبار سنجی  بین طرفین  موسسات  تجاری  اعتبار  های 

  تجاری، نیاز به وثایق ملکی و هزینه ضمانت کاهش خواهد یافت.

های  خصصی نظارت بر پروژههای تعامل ها: با فعال شدن گذارینظارت بر سرمایه •

 یابد. گذاری و انحراف منابع کاهش میگذاری، مصارف سرمایهسرمایه

ها: با الزام استفاده از روش حسابداری نقد در شناسایی  شناسایی سود در بانک  •

بانک  بانک سود  در  موهومی  سودهای  شناسایی  از  شد  خواهد  منجر  ها  ها 

ها کاهش  شده و مخاطره اعطای تسهیالت کالن کم کیفیت در بانک   جلوگیری

کند؛ تخصیص تسهیالت کالن کم کیفیت در عملکرد هیات مدیره همان  پیدا می
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زیادی  دوره   تا حد  نیز  زمانی  بین  منافع  تضاد  نتیجه  در  و  خواهد شد  لحاظ 

 شود. کنترل می

 )قبض انبار( و تبدیل به  ها: با بهادار شدن گواهی سپرده کاالمولد سازی دارایی •

دارایی شدن  آناوراق  ای  وثیقه  کارکرد  و  نقدپذیری  باال،  سررسید  با  ها  های 

  یابد.افزایش می

توثیق شده و این    های با نقدشوندگی باال تبدیل به گواهیتجزیه وثائق: دارایی •

ها قابل تجزیه در قالب توکن است. بدین ترتیب وثائق در یک موسسه  گواهی  

  لی حبس نشده و کارایی بیشتری خواهند داشت.ما

های  کسر حق بیمه دستمزد: با کسر حق بیمه دستمزد توسط بانک )از تراکنش •

یابد؛ مواردی مانند  کاهش می  هزینه مبادله برای وصول بیمه  پرداخت دستمزد(،

ارسال لیست بیمه، کسر حق بیمه از قردادها و دریافت مفاصا حساب، کسر چند  

حق می  باره  حذف  هزینه شوند.بیمه  و  تشکیالت  تامین  تمام  سازمان  های 

  شوند.اجتماعی برای وصول حق بیمه حذف می

همه صندوق  های عملکرد صندوق • نظارت  بازنشستگی:  تحت  بازنشستگی  های 

 شوند.بیمه مرکزی قرار گرفته و به طور تخصصی کنترل می

 های بیرونی پس از تکانه توانایی حفظ کارکردهای آوری؛تاب ✓

ها، تامین مالی جمعی و  های تامین مالی: با افزایش سهم اوراق، بیمهتنوع کانال •

سرمایهشرکت سرمایههای  )شامل  بانک گذاری  سهم  خصوصی(  در  گذاری  ها 

 شود.تامین مالی کشور متوازن می

مالیات بر سرمایه )و افزایش سرمایه( اشخاص   ها: با حذفافزایش سرمایه بنگاه •

وابستگی شرکت مالیات،  بانکی در محاسیه  معافیت سود  به    هاحقوقی و عدم 

می کاهش  بانکی  بانکی  منابع  سود  از  مالیات  دریافت  است  ذکر  شایان  یابد. 
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بنگاهعلی سود  محاسبه  در  و  بوده  خانوار  الحساب  درآمد  مجموع  خالص  و  ها 

 شود.قطعی می

بازار سرمایه: با تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه، ترویج خرید واحدهای  ات  ثب •

گذاری و افزایش عمق بازار )با اجرای پروژه تسهیل پذیرش  های سرمایهصندوق

 یابد. ها در بازار سرمایه( ثبات بازار سرمایه افزایش میها و شرکتپروژه

مخاطرات: • استف  سرایت  و  سپرده  ضمانت  بیمه  تقویت صندوق  ابزارهای  از  اده 

کاهش  سرمایه را  مالی  از موسسات  بازار سرمایه، سرایت مخاطرات  در  گذاری 

  دهد.می

های بیمه  های بیمه و شرکتافزایش ضریب نفوذ بیمه، شرکت ها:تقویت بیمه •

  دهد.المللی را تقلیل میهای بیناتکایی را توانمندتر کرده و نیاز به بیمه

و   • خرد  نظارت  بر  )عالوه  کالن  احتیاطی  نظارت  با  سیستمی:  ریسک  کاهش 

 یابد. ها و بازارهای مختلف کاهش میعملیاتی( اثر دومینویی در بخش

گذاری خارجی: با گسترش ظرفیت مالی و افزایش کارایی بازارهای مالی،  سرمایه •

یافته و جذب سرمایه مالی خارجی کاهش  تامین  به  رجی  گذاری خاوابستگی 

آثار شرایط    )که  پذیرش  )و  اجبار  از  دارد(  توجهی  قابل  اقتصادی  و  امنیتی 

 شود. نامطلوب( به انتخاب )و گزینش موارد موثر( تبدیل می
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اثربخشی، کارآیی، ایمنی و سادگی یادگیری و کار با سازکارها برای  کاربردپذیری؛   ✓

 کاربران 

 بانک مرکزی  •

o   های موثری برای مدیریت نرخ  ی، اهرمتقویت بورس ارز و تنوع ابزارهای ارزبا

   گیرد. بانک مرکزی قرار می اختیارارز در 

o  با توازن بازارهای مالی و مسدود شدن بازارهای غیر مولد، بانک مرکزی اختیار  

سود   داشتن  نگه  باال  به  مقید  و  داشته  بانکی  سود  نرخ  در  بیشتری  عمل 

 نیست. خروج منابع(  ها )برای جلوگیری ازسپرده

 ها بانک  •

o  ها حذف شده و  مداخالت مستقیم )مانند الزام به تسهیالت تکلیفی( در بانک

های مالی )مانند نرخ ذخیره قانونی و رتبه بندی(  تنظیم رفتار صرفا با اهرم

   شود.انجام می

o  زنجیره(  بانک )انتهای  نهایی  خریداران  بر  بیشتر  تسهیالت  اعطای  در  ها 

ای و  حمایت از طول زنجیره بر تامین مالی زنجیرهشوند و برای  متمرکز می

 شود.ابزارهای مرتبط با آن متمرکز می

o پروژه بر  نظارت  و  توسطاعتبارسنجی  مانند   عوامل ها  )مکمل(  پشتیبان 

رتبهشرکت موسسات  مشاوره،  خدمات  موسسات  امین،  و    های  بندی 

می انجام  بانک اعتبارسنجی  و  محشود  شایستگی  بر  متمرکز  خود  ها  وری 

  شوند.می

o سازی شرایط: شرایط فعالیت عوامل مالی دولتی و غیر دولتی یکسان  یکسان

مالیات مثال  عنوان  به  بانک است.  خاص  علی  های  دریافت  و  دولتی  های 

 حذف شده است. ها الحساب سود از آن
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o اوراق    تواند بدهی ایجاد کند؛ در انتشاردولت فقط از طریق انتشار اوراق می

ها  نرخ، سررسید و محل تسویه مشخص بوده و بر اساس قاعده پایداری بدهی

 شود.ها بسته میاست. بدین ترتیب مجرای بدهی دولت به بانک 

 بیمه  هایصندوق •

o  های پرداخت دستمزد کسر  ها حق بیمه را از تراکنشدریافت حق بیمه: بانک

یز کرده و وصول حق  های بیمه و بازنشستگی وارکرده و به حساب صندوق

ها  شود. رسیدگی به تخلفات مالی بنگاهبیمه به سادگی و به موقع انجام می

  شود.)عدم اظهار پرداخت دستمزد( توسط سازمان مالیات انجام می

 هابنگاه •

o   های تامین  های بزرگ از طریق اوراق و صندوقگذاریتامین مالی سرمایهبا

 شود.  ها کوچک و متوسط آزاد میبرای بنگاهمالی، فضای تسهیالت بانکی 

o بنگاه ایناعتبارسنجی  از  بیش  و  ها  وثایق ملکی(  )بویژه  وثایق  بر  که متکی 

های کسب و  ها و طرحضمانت باشد بر جریان وجوه نقد و ارزش فعلی پروژه  

  کار استوار است.

o واحدهای تولیدی خرد مانند کشاورزان و  ایبا گسترش تامین مالی زنجیره ،

  شوند.صنایع کوچک با سهولت بیشری تامین مالی می

o ریق اوراق، اثر تزاحم و محدودیت منابع بانکی برایبا تامین مالی دولت از ط  

  یابد.ها کاهش میبنگاه

 مردم •

o   فرصتبا شدن  برای فراهم  بخش  اطمینان  و  پربازده  ابزارهای  و  ها 

  یابد.گذاری کاهش میهای مردم برای سرمایه، دغدغهگذاری سرمایه

o   کند.  میلیون تومان هر خانوار را تضمین می  200صندوق ضمانت ایرانیان تا

)ضامن    خانوارها برای دریافت تسهیالت تا این سقف نیاز به هیچ گونه ضمانتی

  و وثیقه( ندارند.
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o  توزیع    هایبانک و  زیست  زدایی، محیط  فقر  مانند  موضوعاتی  به  اجتماعی 

   دهند.درآمد حساس بوده و خدمات متناسب با نیاز مردم را ارائه می

 امکان بازگشت به وضعیت قبلی در صورت عدم موفقیت تغییرات  ؛پذیریبازگشت ✓

ن روند  شوند، با ایبندی شده انجام میمدیریت مبتنی بر مرحله: اقدامات مرحله •

بینی نشده،  رفع خطاهای پیش ها، امکان بازخورد گرفتن ومخاطره کاهش  ضمن

 شود.می فراهم

ها  رسانی مستمر به مردم قبل و حین اجرای پروژهجلب همراهی: آموزش و اطالع •

 .شوندها اجرا میانجام شده و در موارد الزم، بعد از اقناع عمومی برنامه

منافع: ذی • هتعارض  در  بهرهنفعان  و ضمن  شناسایی  تغییر  از  ر  نظرات  گیری 

 شود. ها انجام میها، اقدامات مناسب برای کاهش اثرگذاری جانبدارانه آنآن
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  پیوست ❖

 جایگاه بخش مالی ✓

به کشور  شرح  40 موضوعات  )به  می1تصویر   بخش  تقسیم  مالی(  بخش  بخش شوند؛  این  از  مولفهیکی  شامل  که  است  های  ها 

 ها، نهادها و دولت« است. ابعاد »اقتصادی و سیاسی« در بخش مالی مهم هستند. ها، عامل»محصوالت، فعالیت

و    دهندیدرآمد در اقتصاد را شکل م   عی و توز  ینهادها ساختار سودآور  ن یدارند؛ ا  ی بر بخش مال  یادیز   ریتاث  ات یو مال   متیق   ینهادها

 . دهندیقرار م   ریرا تحت تاث  یبخش مال  یکشور، کارکردها ی هاتیاولو ای مولد  ریغ یبازارها  یبرا ی تقاضا مال جاد یبا ا
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 : موضوعات کشور1تصویر  
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  مستندات برنامه مالی  ✓

 گزارش حاضر، »چکیده مدیریتی برنامه مالی« است. ( تدوین شده است؛2تصویر  برنامه مالی در چندین سند )به شرح محتوای

 
 : مستندات برنامه مالی 2تصویر 
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   چکیده مدیریتی 

 برنامه قیمت 

از مصرف و سهم کننده، »حمایت  تقاضا  و  عرضه  در  مدیریت  عوامل  بری 

  گذاریقیمت زنجیره ارزش« کارکردهای نهاد قیمت هستند؛ اگر سازکارهای 

یابد  به درستی طراحی شده باشند، تخصیص بهینه منابع اقتصادی تحقق می

وری و افزایش تولید  که نتیجه آن توزیع متناسب درآمد و ثروت، بهبود بهره

 است.

ویژه قدرت  تورم شدید از یک طرف، زندگی مردم را در تنگنا قرار داده به

ز طرف دیگر به  های پایین درآمدی را به شدت کاهش داده و اخرید دهک 

 بخش تولید آسیب زده است.  

 . . . 
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 . . . 

قیمت دستوری  میتعیین  بازار  سازکار  در  اختالل  سبب  نمونه،  ها  عنوان  به  شود، 

افزوده  ترین سطح ارزششود و پایینبیشترین تنظیمات قیمتی در بخش صنعت اعمال می

های  در مقابل در بخش  درصد( در اقتصاد مربوط به این بخش است.  34)به طور متوسط  

 شود. گری، تنظیم قیمت اعمال نمیساختمان )امالک و مستغالت( و واسطه

متاسفانه برخی از مواد اولیه تولید داخل )مانند فوالد(، به طور رسمی بر مبنای ارزهای   

گذاری شده و اقتصاد کشور با مقررات مصوب دستگاه های دولتی، دالریزه  خارجی قیمت

  شده است!

بر کنترل تورم، توزیع درآمد و سرمایهب قیمت عالوه  نیز  ا اصالح سازکارهای  گذاری 

 بهبود خواهد یافت. 
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 وضعیت  ❖

 های مهم که بیانگر وضعیت نهاد قیمت هستند، عبارتند از:  شاخص

برای همه دهک کنندهمصرفنرخ تورم   • درآمدی و در کل    های: میانگین تورم 

درصد بوده است، البته نرخ تورم برای دهک    34.1برابر با    1398کشور، در سال  

درصد بوده    36.5درصد و برای دهک دهم برابر با    33.86اول درآمدی برابر با  

می نشان  که  دهک است  عمومی  دهد  سطح  افزایش  از  درآمدی  پایین  های 

درصد    36.4به    1399در سال   شوند. تورمها آسیب بیشتری متحمل میقیمت

 رسیده است. 

درصد    36.7برابر با    1398: نرخ تورم تولیدکننده در سال  تولیدکنندهنرخ تورم   •

درصد برآورد شده است. شاخص   41.8بوده است. این نرخ در زیرگروه صنعت با  

 شود.کننده و یا افزایش بر تولیدکننده میها به مصرف افزایش قیمت  انتقال سبب  

ارز و شاخص قیمت تولیدکننده: ضریب همبستگی میان نرخ ارز    نرخگی  همبست •

تولیدکننده   قیمت  شاخص  باالی    85و  بسیار  تاثیر  گویای  که  است؛  درصد 

 نوسانات ارزی بر شاخص قیمت تولیدکننده است.

قابل توجهی  درآمدینابرابری   • افزایش  از یک دهه  نابرابری درآمدی در کمتر   :

و    1398در سال    0.39به    1390در سال  0.37از  داشته است. ضریب جینی  

از   درآمدترین  کم  درصد  بیست  به  خانوارها  پردرآمدترین  درصد  بیست  هزینه 

 افزایش یافته است.  7.97به  6.78

افزوده اقتصادی: این نسبت که از تقسیم ارزش افزوده به ارزش   توان خلق ارزش •

کاهش   0.34به    0.47یر از  آید طی یک دهه اخهر بخش به دست می  درستانده  

 یافته؛ که گویای کاهش سودآوری تولید است.
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گذاری است؛  سازکارهای قیمت  گویای مسائل عمیق و گسترده های فوق مقادیر شاخص

قیمت مشمول  کاالهای  وسیع  »گستره  مانند:  شدید   گذاری،مسائلی  نوسان 

عدم   تورم دوره قبل،به   میخکوب بودن  های خارجی،میخکوب بودن به قیمت ها،قیمت

تامین، زنجیره  یک  طول  در  قیمتی  نظام  برخی   یکپارچگی  قیمت  بودن  نرخی  چند 

جویانه و غیر  ها و افزایش انگیزه اقدامات رانتتخفیفات غیر واقعی در فروشگاه محصوالت،

 یافته« سازمان

قیمت ساختار مسائل  بر  نامطلوبی  بسیار  تاثیرات  مردم،  زندگی  به  فشار  بر    گذاری 

اقتصادی کشور گذاشته است، »شکنندگی زنجیره تامین به واسطه تاثیرپذیری شدید از  

ارز،  نرخ  ارزش   نوسانات  خلق  توان  افت  داخلی،  تامین  زنجیره  در  توازن  افزوده  عدم 

و نمونه اقتصادی  تولید«  بدنه  در  تخصیصی  ناکارایی  مسائل  انتشار  پیامدهای  از  هایی 

برخی حلقههز  20گذاری هستند. سود  قیمت تومانی در  میلیارد  زیان  ار  و  هزار    20ها 

های هنگفت در بازار اوراق  های بعدی، سودهای بادآورده و زیانمیلیارد تومانی در زنجیره

گذاری و تضمین  بهادار هشدارهایی هستند که ضرورت بازاندیشی در سازکارهای قیمت

 کند.  ایجاب می های تامین رابری عادالنه عوامل تولید در زنجیرهسهم
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 مقاصد  ❖

»با اتکال به   های بنیادیها و منابع در دسترس و در راستای ارزشبا توجه به ظرفیت

کننده حقوق  ، تامین1404قدرت الیزال الهى، نهاد قیمت جمهوری اسالمی ایران در سال  

سال    کنندگانمصرف  در  ادامه  در  و  تولیدکنندگان  در    1414و  پیشران  و  پیشرو 

 .گذاری عادالنه در تراز جهانی« خواهد بودقیمت

انداز را به صورت کمی بیان  شده در چشممقاصد نهاد قیمت که اهداف تصویر ترسیم

درمی سال   1جدول   کنند،  در  متغیرها  مقادیر  است.  شده  مقایسه    1399ارایه  برای 

 .درج شده است تغییرات

 : مقاصد قیمت 1جدول 

 واحد متغیر 
 مقدار 

1399 1400 1401 1402 1403 1404 

 1.5 3.9 9.2 11.6 23.7 36.4 درصد کننده مصرف  نرخ تورم

ثباتی شاخص قیمت بی

 کننده مصرف
 100 80 50 45 40 40 

ثباتی شاخص  نسبت بی

به   کنندهقیمت مصرف

 شاخص قیمت وارداتی

 100 90 75 70 70 70 

ثباتی شاخص  نسبت بی

قیمت تولیدکننده به  

 شاخص قیمت وارداتی

 100 85 80 78 77 77 

درصد رشد    2درصد رشد میانگین نرخ ارز و    25درصد رشد نقدینگی و    25با فرض  

به حدود  1400تولید در سال   این سال  تورم در  نرخ  نتیجه  درصد می    24،  رسد؛ که 
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شش ماه اول    فشارهای تورمی و تخلیه آثار آن از سال قبل است. پیش بینی می شود در 

ماه    6درصد( باشد و در    37نرخ تورم نقطه به نقطه باال )با متوسط حدود    1400سال  

عبارت دیگر تورم واقعی که مردم  درصد برسد. به  10به    دوم روند نزولی داشته و در اسفند

م  اسفند  یاحساس  در  نقطه  به  نقطه  تورم  یعنی  اسفند    1400کنند  به  ، 1399نسبت 

  .درصد رشد خواهد داشت 10حدود 

مالی(، افزایش تولید و کاهش    با کاهش تدریجی رشد نقدینگی )با اصالح سازکارهای 

تدریجی رشد قیمت کاالهای وارداتی )با تمرکز بر نرخ ارز شناور مدیریت شده و اصالح  

  1404سازکارهای ارزی( و همچنین اصالح سازکارهای قیمت گذاری، نرخ تورم در سا ل

 .درصد خواهد رسید  2به کمتر از 

-نشانگر نوسان در تورم است. بی ثباتی  ها و بیتورم نشانگر رشد سطح عمومی قیمت

ثباتی  دهد؛ هرچه بیثباتی، ناپایداری قیمت کاالها و خدمات در طول زمان را نشان می

پیشقیمت باشد،  بیشتر  تصمیمبینیها  افق  کمتر،  کشور  اقتصاد  و  تورم  گیری  پذیری 

 .تر و سردرگمی مردم بیشتر خواهد بودفعاالن اقتصادی کوتاه

بوده   1399ها در یک دهه اخیر مربوط به سال  ثباتی شاخص قیمتباالترین میزان بی

ثباتی شاخص قیمت ها، این سال به عنوان سال پایه درنظر گرفته  است. برای محاسبه بی

با اجرای سازکارهای پیشنهادی در سال   کنندهثباتی شاخص قیمت مصرفبی شده است.

بیش از    1402ها تا سال  ت قیمتدامنه تغییرا خواهد رسید. بدین ترتیب  40به    1404

یابد به بیان دیگر به طور متوسط قیمت هر کاال یا خدمت نوسان  درصد کاهش می  50

 شدیدی نخواهد داشت.

کننده به شاخص قیمت وارداتی نشانگر قدرت و  ثباتی شاخص قیمت مصرف نسبت بی

اشاعه قیمتاثر  بر  ارز  نرخ  مصرفای  شاخهای  این  هرچه  است؛  بیشتر،  کننده  ص 

در سال   های خارجی و نرخ ارز بیشتر است.کننده از قیمتهای مصرفتاثیرپذیری قیمت
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به    1404 شاخص  سال    70این  در  ترتیب  بدین  رسید؛  تاثیرپذیری    1404خواهد 

درصد کاهش خواهد یافت که به معنای افزایش    30های داخلی از نوسانات نرخ ارز،  قیمت

 .های ارزی استتکانهآوری اقتصاد در برابر تاب

ثباتی شاخص قیمت تولیدکننده به شاخص قیمت وارداتی نشانگر قدرت و  نسبت بی

اشاعه قیمتاثر  بر  ارز  نرخ  است؛ای  تولیدکننده  سال   های  به    1404در  شاخص  این 

تاثیرپذیری بخش تولید از تغییرات قیمت    1404خواهد رسید؛ بدین ترتیب در سال   77

 .یابددرصد کاهش می 20بیش از وارداتی  کاالهای
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 راهبردها ❖

اند( به  ها و مسائل آشکار شدهراهبردها مسیر رسیدن از وضعیت موجود )که با شاخص

شده تعیین  مقاصد  در  )که  مطلوب  میوضعیت  نشان  را  بیانگر  اند(  راهبردها  دهد. 

ترین  طراحی شده« با »وضع موجود« بوده و مهم  رویکردهای طراحی و تمایز »سازکارهای

 .کنندانداز محقق شوند، را بیان میتغییراتی که باید رخ دهند تا مقاصد و چشم

 :نهاد قیمت عبارتند از راهبردهای

قیمت .1 پیروی  زمینه  بازارهاکاهش  سایر  اختالالت  از  »استقالل  ها  با   :

وار قیمت کاالهای  قیمت  انتشاری  اثرات  از  از  گذاری  )دالرزدایی  داتی 

های  ایجاد توازن در زنجیره های قبل وتورم دوره کاهش چسبندگی به ها(،قیمت

ها از اختالالت در سایر بازارها کاهش یافته و ثبات  زمینه پیروی قیمت تامین«

یابد. قیمت کاالهای وارداتی متاثر از  ها افزایش میپذیری شبکه قیمتو کنترل

های گمرکی است؛ با ایجاد سازکارهای تعیین  هانی و تعرفههای جقیمت نرخ ارز،

قیمت شدن  میخکوب  از  باید  داخلی،  بازارهای  در  به  قیمت  داخلی  های 

 جلوگیری کرد.  های جهانی،قیمت

قیمتهاتفکیک کارکرد تخصیصی و توزیعی قیمت .2 کارکرد  تخصیص  :  در  ها 

حمایت از تولیدکنندگان  بهینه منابع نباید با اهداف توزیعی مختل شود. برای  

کنندگان باید از ابزارهای مالیاتی و پرداخت یارانه )مانند یارانه مستقیم  یا مصرف

 کننده( استفاده شود.  های تضمینی برای تولیدکننده، قیمتبه مصرف

قیمت .3 ساختار  تنظیم  روش  سطح  گسترش  تعیین  مشمول  کاالهای  تعداد   :

های  به حداقل رسیده و از روش آن( باید   ناپذیرقیمت )به واسطه ماهیت انعطاف

قیمت  )اعمال ضوابط  قیمت  با گسترش  تنظیم ساختار  شود.  استفاده  گذاری( 

گذاری، از مداخله مستقیم  های تنظیم ساختار، ضمن اصالح سازکار قیمتروش

ناپذیری در زنجیره تامین جلوگیری  ها و افزایش انعطافدر تعیین سطح قیمت
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تنمی البته  میشود.  زمانی  ساختار،  اثر   تواندظیم  که  شود  کارآمدی  سبب 

ها همواره مکلف به وری و نوآوری در آن لحاظ شده باشد و بنگاههای بهرهمولفه

 .بهبود عملکرد خود باشند

زنجیره .4 مدیریت  گسترش  و  شبکهارتقا  و  تامین  توزیعهای  ایجاد  های  با   :

ه تامین و توزیع، امکان  یکپارچگی در تصمیمات تخصیص منابع در کل زنجیر

های توزیع فراهم  تامین و شبکه هایزنجیره های مقیاس در مندی از صرفهبهره 

هزینه و  میشده  کاهش  انعطاف  ها  قیمتی،  کشش  افزایش  با  همچنین  یابد. 

ها در برابر نوسانات قیمتی به وجود خواهد  پذیری باالتری در هر یک از حلقه

 .آمد

کننده  : با افزایش تقارن اطالعات مصرفاری اطالعاتانتشار و تقویت تاثیرگذ .5

مصرف تولیدکننده،  برابر  کارایی  در  و  کرده  اتخاذ  بهتری  تصمیمات  کنندگان 

میقیمت افزایش  را  سامانهها  گسترش  و  »ایجاد  اطالعاتی،  دهند.  های 

رتبه و  خوسازماندهی  اعتبارسنجی  افزایش  راستای  در  اقتصادی  عوامل  بندی 

شده )درب کارخانه( و قیمت واحد محصول روی  رج قیمت تمامعوامل« و »د

 دهند.  کاالها« تقارن اطالعاتی را افزایش می
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 سازکارها  ❖

شود، در سازکارها با دقت مشخص  صورت کلی بیان میبستر مسیری که در راهبردها به 

 .شودمیشود. با استقرار سازکارها، »مسائل« حل شده و حرکت به سمت مقاصد آغاز  می

آن بین  روابط  و  و خدمات(  )کاالها  محصوالت  را شکل  قیمت ها، »شبکهقیمت  ها« 

ای( تنظیم شده و سایر  زا )مداخلهصورت برونها بهدهند. در این شبکه، برخی قیمتمی

ها در بازار  زا و روابط بین قیمتهای برونزا( بر اساس قیمتهای درونها )قیمتقیمت

های داخلی و خارجی از طریق نرخ ارز، تعرفه، بازگشت  تباط بین قیمتگیرند. ارشکل می

های داخلی در  شود. قیمتهای مقداری صادارت و واردات برقرار مییارانه و محدودیت

پذیر و در سایر موارد باید مستقل بوده و نوسانات نرخ ارز موارد کمبود تولید داخل قیمت

 شد.  ها نداشته باتاثیر مستقیم بر قیمت

عامل فعالیت  با  قیمت  تصمیمسازکارهای  سکوها،  )مانند  زیرساختی  و  های  یارها 

های تجاری(  بازارهای بورس( و تاثیرگذاری نهادها )اطالعات، مالیات، رتبه و محدودیت

هایی مانند افزایش شفافیت اطالعات و تشدید رقابت در  گیرد. نهادها با روششکل می

تاث  عوامل  رفتار  بر  نهادها، می یربازار  تنظیم  در   مداخله گذارند؛  )نرم(  غیرمستقیم 

 گذاری است.  سازکارهای قیمت

انحصاری، اساسی، محصوالت  به شبکه،   بازارهای »منابع طبیعی، کاالهای  دسترسی 

دستمزد« به لحاظ نوع بازار و تاثیرگذاری آنها در   محصوالت مالی، پیمانکاری، خدمات و

ای  های مداخلهظیم قیمت باشند. در این بازارها طیفی از روشها باید تحت تن شبکه قیمت

)سطح قیمت، قیمت پایه و یا ساختار قیمت( با تاکید بر کمترین مداخله ایجابی استفاده  

شود. همه بازارها  شود. در سایر بازارها )تنظیم نشده( حدود سلبی قیمتی اعمال میمی

مانند شفافیت اطالعات، مالیات، جرایم و  )تنظیم شده و تنظیم نشده( مقید به قواعدی  

 .های تجاری )در صورت لزوم( هستندمحدودیت
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گیری شبکه  قیمت منابع طبیعی مانند نفت، گاز و سنگ آهن تاثیر زیادی در شکل

ها دارند. بهره مالکانه برای منابع طبیعی با دو قیمت »تثبیتی برای مصارف داخلی«  قیمت

صادر مصارف  برای  »تعادلی  میو  تعیین  منابع  اتی«  مالکانه  بهره  تثبیتی  قیمت  شود. 

یارانه تولید، سرمایهطبیعی،  از  به منظور حمایت  کنندگان  گذاری و مصرفای است که 

 شود.داخلی در نظر گرفته می

های روغنی با تعیین قیمت  حمایت از تولید داخلی برخی محصوالت مانند گندم و دانه

، قیمت این محصوالت همچنان در بازار تعیین شده و برای  شود. البتهتضمینی انجام می

حمایت از تولیدکنندگان، دولت تفاوت قیمت تضمینی از قیمت بازار را به تولیدکنندگان  

شود، دولت به  پرداخت خواهد کرد. به عنوان مثال، قیمت گندم در بورس کاال تعیین می

آن شده  عرضه  محصول  که  پایینکشاورزانی  بورس  در  باشد،  ها  تضمینی  قیمت  از  تر 

 .التفاوت را پرداخت خواهد کردمابه

گذاری اکثر خدمات )از خدمات درمانی گرفته تا خدمات تعمیر خودرو( بر اساس  قیمت

ارزش نسبی و تعیین ضریب پایه قابل انجام است. در این روش خدمات بر اساس میزان  

ار و  مقایسه شده  یکدیگر  با  نیاز  مورد  مهارت  و  آنزشوقت  بین  نسبی  تعیین  های  ها 

شود.  شود و قیمت هر خدمت از حاصل ضرب ارزش نسبی و ضریب پایه محاسبه میمی

شود و به صورت خودکار  در هر سال برحسب تورم مشاهده شده، ضریب پایه تعدیل می

 شود.  قیمت همه خدمات با حفظ تناسب، تعدیل می

در سطح عمومی،   شود؛نی تنظیم میمبلغ دستمزد در دو سطح عمومی و درون سازما

چندین حداقل دستمزد )به عنوان یک قیمت پایه( بر اساس منطقه جغرافیایی، رشته  

شود. در سطح درون  فعالیت و گروه سنی در راستای تامین حداقل معیشت تعیین می

نیز تعیین   سازمانی  شاغل  و  مشاغل(  نسبی  )ارزش  شغل  اساس  بر  کارکنان  دستمزد 

های خاص )مانند کفالت، بیماری اعضای  اشتغال ناقص یا تحمیل هزینه موارد  شود. درمی
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با خانوار  مصارف  کسری  علی خانواده(  مالیاتهای  )بازگشت  مالیات  الحساب(  بازگشت 

میحمایت و جبران  دولت  مالی  بنگاههای  البته  مسئولیتشود.  لحاظ  به  که  های  هایی 

  بندی«کنند، با ابزار »رتبهمزد را اعمال میهای بیشتر از حداقل دستاجتماعی، حمایت

 شوند.  تشویق می

بنگاه سازکارهای عوامل و  )خانوارها  مبادله  طرفین  شامل  وقیمت  عوامل   ها( 

گذاری،  ها، مشاوران و ارزیابان قیمتهای مدیریت بورس، بازارگاه)مانند شرکت پشتیبان

نهادها )قواعد موثر بر  هستند.  های حمایت از مصرف کننده( موسسات بازرسی و انجمن

ها  ها را در راستای مقاصد و اولویتعامل طوری تنظیم شوند که رفتار رفتار عوامل( باید

  .قرار گیرند

مهم رتبه«،  و  اطالعات  تجاری،  ضوابط  سازکارهای  »مالیات،  بر  موثر  نهادهای  ترین 

 .قیمت هستند

جاز« و »مالیات عایدی سرمایه«،  با دریافت »مالیات مازاد سود«، »جریمه سود غیرم

 یابد.ها رعایت شده و تاثیر نقدینگی بر تورم به شدت کاهش میحدود سلبی قیمت

 گیرند:ها قرار میمقطع در کنار قیمت 3در  هایارانه

بهره مالکانه منابع طبیعی برای مصارف داخلی: بهره مالکانه منابع طبیعی برای   .1

 داخلی( که پایین تر از بهره مالکانه برای صادرات است؛حمایت از تولید و مصرف  

های تضمینی: قیمت های تضمینی )ّبرای حمایت از تولید( که ممکن باالتر  قیمت .2

  های بازار باشد؛از قیمت

قیمت: .3 تثبیت  قیمت  یارانه جبران  تثبیت  بابت  تولیدکننده  به  دولت  که  ای 

 .پرداخت می کند

ز انتقال یارانه به خارج از کشور، عوارض »بازگشت یارانه«  در این موارد برای جلوگیری ا

شود. مبلغ »بازگشت یارانه« پس از  مند از یارانه وضع میبرای صادرات محصوالت بهره

 .شودکسر ارزش افزوده ایجاد شده در تولید از مقدار یارانه پرداختی محاسبه می
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ها  قیمت کننده نهایی اعطا شود تایارانه باید تا حد امکان به جای تولیدکننده به مصرف

ندهد،   رخ  منابع  تخصیص  در  اختالل  و  نشود  مختل  حمایتی  کارکردهای  برای 

مردم بر اساس نیاز واقعی خود و نیز کیفیت محصوالت در یک فضای رقابتی،   همچنین

 انتخاب کنند؛ به عبارت بهتر برنده را مصرف کننده انتخاب کند و نه دولت.

لحاظ ترجیحات تجاری )در مبادالت با برخی کشورها( باید بر اساس    تعرفه واردات با 

یارانه برای  تعیین شده  در  بودجه  شود.  تعیین  تضمینی(  قیمت  بودجه  جمله  )از    2ها 

موقعیت برای تنظیم بازار داخلی، صادرات پس از تامین تقاضای داخلی یا در معاوضه با  

 واردات )سوآپ( مجاز خواهد بود:

های داخلی در مورد  های خارجی به قیمتعدم انتقال نوسانات نرخ ارز و قیمت •

 دستی کاالهای باالدستی )خام( و میان

 اطمینان از تامین نیاز داخلی؛ در مورد کاالهایی که تولید آنها کمتر از نیاز کشور است  •

قیمت است،  نیاز  از  کمتر  آنها  داخلی  تولید  که  کاالهای  است  ذکر  از    پذیرشایان 

است، بر اساس    های جهانی بوده و کاالهایی که تولید آنها به اندازه یا بیش از نیازقیمت

البته   عرضه و تقاضای داخلی تعیین قیمت شده و ارز هستند.  از نوسانات نرخ  مستقل 

قیمت ارز در »بورس ارز« که تحت بازار تنظیم )متشکل( است بر اساس عرضه و تقاضای  

 . شودواقعی تعیین می

تاثیر بسیار   قیمت واحد«   شده و درجقیمت تمام   سازی اطالعات مانند »درجشفاف

برای همراه سازی عوامل در راستای   ها و سودهای نظام توزیع دارد.زیادی بر کاهش هزینه

  ها وو اجرای سازکارها، عواملی مانند بازارگاه ها، فروشگاه هامشیکارکردها، رعایت خط

با کنندگان  )تبعیض    تولید  محصوالت  انواع  بین  سود  کردن  »متوازن  مانند  معیارهایی 

گروه یا  و  پرمصرف  محصوالت  برای  دستمزد«  قیمت  عادالنه  پرداخت  و  خاص(  های 

 ها در کسب امتیازات و فعالیت آنها موثر باشد.بندی شده و رتبهرتبه باید
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  ست: به عنوان نمونه، سازکارهای بازارهای تنظیم شده به این صورت ا

های تضمینی  محصوالت مهم )مانند گندم( قیمت بخش کشاورزی و غذا: برای .1

شود؛ برای برخی محصوالت )مانند نان( نیز یارانه مستقیم به خانوارها  تعیین می

به   یارانه  با  آرد  فروش  )مانند  نهایی  تولیدکننده  از طریق  یارانه غیرمستقیم  یا 

مند از قیمت تضمینی پس از  ت بهرهشود. صادرات محصوالنانواها( پرداخت می

التفاوت  تامین نیاز داخلی مجاز است، البته با دریافت عوارض بازگشت یارانه )مابه

التفاوت(  قیمت تضمینی با قیمت بازار و کسر ارزش افزوده ایجاد شده از این مابه

یارانه خروج  قیمتاز  از  ناشی  میهای  جلوگیری  تضمینی  واردات   شود.های 

 .ها )مانند گندم(، فراوری و صادرات آنها مجاز و مورد تاکید استنهاده

بهره مالکانه نفت خام، گاز خام و سنگ آهن و سایر مواد   .2 بخش مواد معدنی: 

قیمت و  شده  تعیین  خارجی  و  داخلی  مبلغ  دو  با  محصوالت  معدنی  های 

که  شوند. اگر محصوالتی  بورس کاال به صورت رقابتی آشکار می  دستی درمیان

با بهره مالکانه داخلی تولید شده باشند، صادر شوند، از آنها عوارض »بازگشت  

می دریافت  یارانهیارانه«  خروج  از  تا  داخلی(    شود  تولید  برای  مالکانه  )بهره 

شود؛ همچنین محصوالت باالدستی )خام( و میان دستی پس از عرضه  جلوگیری  

 صادرات دارند. در بورس کاال و تامین تقاضای داخلی، اجازه  

مالکانه در بخش .3 بهره  اساس  بر  آب  و  گاز  نفت خام،  قیمت  انرژی:  های  بخش 

شود. خدمات  باالدستی شکل گرفته و با سازکار رقابتی به بخش انرژی منتقل می

انتقال و توزیع )برای مصارف خرده فروشی( با تعیین ساختار قیمت تنظیم شده  

شود. در صورت لزوم به مصرف  تعیین میهای بخش انرژی در بازار  قیمت سایر و

 ها یا خانوارها( یارانه پرداخت خواهد شد. کنندگان نهایی )بخش

بخش سالمت: خدمات سالمت عمدتا مبتنی بر ساختار ارزش نسبی خدمات و   .4

 .شوندگذاری میتعیین ضریب ریالی قیمت
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 نقشه راه ❖

قالب   وبرنامه عملیات 6استقرار سازکارهای طراحی شده در  برنامه  26 ی  ریزی پروژه 

پروژهشده این  اجرای  با  سال  اند؛  اواخر  تا  جدید  سازکارهای  کامل   1402ها،  طور  به 

شوند. با پایان یافتن هر پروژه، قسمتی از سازکارها، عملیاتی شده و سپس  عملیاتی می

 شود.  فرایند راهبری در بستر سازکارهای جدید آغاز می

 مهمترین رویدادهای استقرار سازکارهای جدید عبارتند از:

 1400سال  

نیمه دوم 

 دی

های تجارت با اصالح ساختار قیمت منابع طبیعی و تنظیم عوارض و تعرفه

 یابد. خارجی، اثر ارزهای خارجی بر بازار فلزات و مواد معدنی کاهش می

نیمه اول 

 بهمن

کننده و »قیمت تولیدکننده« به جای قیمت مصرفشده درج »قیمت تمام 

واحد محصول« بر روی محصوالت آغاز شده و افزایش قیمت ناشی از داللی و  

شود؛ در نتیجه مطالبه مردمی و رقابت  آشکار می های توزیع برای مردمهزینه

های کاذب )باال  شود. همچنین ارایه تخفیف ها آغاز میبرای کاهش هزینه

 سپس عرضه با تخفیف( حذف خواهند شد   بردن قیمت و

نیمه دوم 

 بهمن

ها( برای مبالغ افزایش حداقل دستمزد )به تفکیک مناطق و رشته فعالیت

های شود. بخشی از کمبود دستمزد از طریق بسته اعالم می 1401سال 

حمایتی دولت و کنترل بازارها جبران شده و فشار بر تولیدکنندگان کاهش  

 یابد.  می

ه دوم نیم

 اسفند

ردیابی کاالها و پایش موجودی انبارها )شامل موجودی انبار تولید کنندگان  

های بزرگ( به دقت باال آغاز شده و امکان تخلفاتی مانند احتکار، و فروشگاه

 یابد.  عرضه کاال در خارج از شبکه و فروش کاالی قاچاق به شدت کاهش می
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 1401سال  

نیمه اول 

 اردیبهشت 

مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات سود مازاد اجرایی شده و افزایش قیمت در 

 شود.  های داللی کنترل میفعالیت

 نیمه دوم
 تیر

های بازرسی غیردولتی جایگزین  کننده و شرکتهای حمایت از مصرفانجمن 

 شوند.  واحدهای دولتی بازرسی بازار می

 نیمه دوم
 شهریور 

همه بازارهای مهم )مانند منابع طبیعی، کاالهای اساسی و محصوالت 

انحصاری( با کمترین مداخله ایجابی تنظیم شده و در سایر بازارها حدود  

های تثبیتی و دستوری  شود؛ بدین ترتیب فشار قیمتسلبی قیمتی اعمال می

گذاری به جای انتقال از تولیدکنندگان برداشته شده و ساختار قیمت

 وری تولید خواهد شد.  اکارآمدی به مشتریان، باعث افزایش بهرهن

 نیمه اول 
 مهر

های بزرگ فعالیت واحدهای صنفی در تعامل با فروشگاه شرایط مناسب برای

 شود.  ها( فراهم میو سکوها )از جمله بازارگاه

 نیمه اول 
 آبان

 شوند.  ای مدیریت میهمه بازارها به طور یکپارچه و حرفه

 نیمه اول 
 آبان

های منصفانه و متناسب با حجم و نوع کار در همه بازارهای خدمات )از  قیمت

برقرار شده و نظارت دقیق بر  تعمیر خودرو گرفته تا خدمات سالمت(

 شود.  های خدمات انجام میقیمت

 نیمه دوم
 آبان

اینترنتی(، کیفیت خدمات و عملکرد  ها )فیزیکی و بندی فروشگاهبا اعالم رتبه

 شود.  ها آغاز میرسد و رقابت موثر و درست بین آنها به اطالع مردم میآن 

 نیمه اول 
 بهمن

ها،  جشنواره تجارت منصفانه برگزار شده و محصوالتی که در جریان تولید آن

دستمزدهای عادالنه به کارکنان و کارگران پرداخت شده است، معرفی  

   شوند.می
 

 1402سال  

نیمه اول 

 اردیبهشت 

  یهمه الزامات و اجرا  نیپنهان نفت، گاز و آب پس از تام یهاارانهیاصالح 

   .شودیو مصرف کنندگان آغاز م دکنندگان یاز تول تیحما یهابسته 
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 .اندمعرفی شده 2جدول  درهای استقرار سازکارهای نهاد قیمت پروژه

 استقرار سازکارهای نهاد قیمت  های: پروژه2جدول 

عنوان برنامه، پروژه     تاریخ پایان  تاریخ شروع  

 1402/10/12 1400/5/30 برنامه قیمت 

 1401/3/30 1400/6/24 بخش قیمت  -برنامه بازنگری قوانین و مقررات  -

  1401/3/30 1400/6/24 پروژه تدوین و تصویب قانون و مقررات قیمت 

بخش   -  سرمایه انسانی و سازمانی دولتبرنامه ساماندهی  -

 قیمت
1400/8/5 1401/9/11 

 های  پروژه تشکیل واحدهای مدیریت قیمت در سازمان

 حاکمیتی
1400/8/5 1400/11/5 

   پروژه طراحی و استقرار فرایند رسیدگی به تخلفات و

 شکایات بازار
1400/8/5 1401/1/5 

  1401/2/20 1400/8/5 )سامانه جامع تجارت( پروژه تکمیل سامانه جریان کاال 

   1401/2/20 1400/8/5 پروژه راه اندازی سامانه پایش و پیش بینی قیمت ها 

   پروژه انتقال مسئولیت مدیریت بازار به واحدهای

 حاکمیتی تخصصی و محلی 
1400/11/5 1401/9/11 

-های تقارن اطالعاتی و رتبهبرنامه تکمیل زیرساخت    -

 ندیب
1400/8/5 1401/12/2 

 1401/2/6 1400/8/5 پروژه تکمیل سامانه اطالع رسانی و مرکز تماس بازار 

 1401/5/25 1400/8/5 پروژه درج قیمت تولید کننده و قیمت واحد 

 1401/12/2 1400/8/5 پروژه رتبه بندی فروشگاه ها و سکوها 

  1401/11/25 1400/8/5 تجارت منصفانهپروژه درج برچسب 
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 های استقرار سازکارهای نهاد قیمت: پروژه2ادامه جدول 

عنوان برنامه، پروژه     تاریخ پایان  تاریخ شروع  

 1401/7/19 1400/8/5 برنامه ارتقاء کارکرد عوامل نهاد قیمت -

 1401/1/9 1400/8/5 پروژه آموزش عمومی بازار و قیمت 

 1401/3/3 1400/8/5 پروژه آموزش اخالق کسب وکار تنظیم قرارداد 

 1401/7/19 1400/8/5 پروژه گسترش و ساماندهی سکوها 

   1401/6/18 1400/8/5 پروژه تشکیل و گسترش شرکت های بازرسی 

  1401/5/11 1400/8/5 پروژه تشکیل، تقویت و اصالح ساختار تشکل ها 

 1401/11/4 1400/8/5 برنامه اصالح بازارهای تحت تنظیم قیمت   -

  1401/1/9 1400/8/5 پروژه اصالح ساختار قیمت فلزات و مواد معدنی 

   1401/4/28 1400/8/5 پروژه اصالح ساختار قیمت نفت، گاز،پتروشیمی و برق 

 1401/7/5 1400/8/5 پروژه اصالح ساختار قیمت آب 

  1401/11/4 1400/8/5 پروژه اصالح ساختار بازار محصوالت کشاورزی 

  1401/3/24 1400/8/5 پروژه اصالح ساختار بازار آرد و نان 

  1401/7/5 1400/8/5 پروژه اصالح ساختار قیمت حمل و نقل 

  1401/3/17 1400/8/5 پروژه اصالح ساختار قیمت پیمانکاری 

  1401/8/24 1400/8/5 خدماتپروژه اصالح ساختار قیمت 

 1402/10/12 1400/8/5 برنامه اصالح قیمت ها  -

 1402/10/12 1400/8/5 پروژه حذف یارانه پنهان نفت و گاز 

 1402/5/24 1401/7/5 پروژه حذف یارانه پنهان آب 

 1401/12/17 1400/8/5 پروژه اصالح دستمزد 

هایی که در اختیار  مسائل ساختاری حل شده و حاکمیت با اهرم ها،با اجرای این پروژه

تواند حرکت به سمت مقاصد را راهبری نماید تا مسائل رفتاری نیز حل شوند؛  دارد می

نتیجه  پیش در  ومقاصد  تورم  کاهش  )مانند  شده  بی  بینی  شاخص  کاهش  ثباتی 

 .شوندحاصل می ها(قیمت



 

 

 قیمت برنامه 

189 

 :ا عبارتند ازهنکات مهم در طراحی و اجرای پروژه

هایی  یابد و فعالیتها پایان نمیها با تحقق خروجیمدیریت منافع پروژه: پروژه •

برای اجرایی شدن پیامدها و کسب منافع پروژه طراحی شده است. به عنوان 

گذاری فوالد، »پروژه اصالح  حذف ارزهای خارجی از ساختار قیمت مثال برای

اصالح    ا اعالم بهره مالکانه سنگ آهن وساختار قیمت فلزات و مواد معدنی« ب

یابد و هماهنگی با عوامل، دریافت بازخوردها و نظارت  عوارض صادارت پایان نمی

ماه برای اطمینان از دستیابی به پیامدها و منافع مورد    3ویژه بر بازار به مدت  

برای   کاال«  جریان  سامانه  تکمیل  »پروژه  همچنین  شد.  خواهد  انجام  انتظار 

ل احتکار یا خروج غیر قانونی محصوالت میان دستی فلزات باید همزمان  کنتر

 .با اصالح ساختار قیمت گذاری فلزات اجرا شود

شوند؛ تصویب آغاز  ها در چند مرحله اجرا میمدیریت مبتنی بر مرحله: پروژه •

های پیش نیاز و مهیا  پروژه در هر مرحله، پس از اطمینان از اجرایی شدن پروژه

شوند. به عنوان مثال اصالح بهره مالکانه نفت و گاز در  رایط انجام میبودن ش

زمانی تصویب و آغاز خواهد شد که عالوه   »پروژه حذف یارانه پنهان نفت و گاز« 

های پیش نیاز )به شرح زیر( به طور کامل اجرا بر ایجاد مطالبه مردمی، پروژه

 :شده باشند

تروشیمی و برق: ابتدا ساختار قیمت  پروژه اصالح ساختار قیمت نفت، گاز، پ .1

برق   و  پتروشیمی  گاز،  نفت،  زنجیره  عوامل  همه  مبادالت  و  اصالح شده 

 شود.  اصالح می

پروژه انتقال به سبد حمایتی یکپارچه )برنامه منابع مالی و دارایی دولت(:   .2

 .شوددر این پروژه سبد حمایتی جامع برای همه مردم اجرایی می

ای )برنامه مالی(: در این پروژه سرمایه  مالی زنجیرهپروژه گسترش تامین   .3

 .شوددر گردش عوامل تولید به طور کامل تامین می
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پروژه اصالح روش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی )برنامه مالی(: در این   .4

پروژه پوشش پرداخت حق بیمه همه کارکنان و کارگران کامل شده و با  

 .ودشتداوم پرداخت حق بیمه تضمین می

ها: این سامانه اطالعات و  بینی قیمتاندازی سامانه پایش و پیشپروژه راه .5

رفتارتحلیل از  دقیق  قیمتهای  گیری  جهت  و  عوامل  فراهم  های  را  ها 

 کند.می
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 الزامات ❖

های درونی این بخش، باید الزاماتی  عالوه بر فعالیت برای دستیابی به مقاصد نهاد قیمت

ارائه شده   3جدول   ها نیز فراهم باشند، که در هایی( در سایر بخشمشی)کارکردها و خط  

 است. 

  : الزامات دستیابی به مقاصد قیمت 3جدول 

 واحد متغیر 
 مقدار 

1400 1401 1402 1403 1404 

 10 10 15 15 25 درصد حداکثر رشد نقدینگی 

 10 10 10 6 2 درصد حداقل رشد تولید 

شاخص قیمت رشد  حداکثر

 کاالهای وارداتی 
 4 10 11 15 25 درصد

 * * * * *  های تنظیمی دریافت مالیات

 * * * * *  کاهش هزینه تمام شده 

درصد در    25رشد نقدینگی برای دستیابی به مقاصد تعیین شده برای تورم، نباید از  

بیشتر شود؛ برای کنترل تورم، رشد نقدینگی    1404درصد در سال    10و    1400سال  

 باید متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.  

درصد در    35باالی  رشد تولید )به ویژه در تولید محصوالتی مانند مسکن که با وزن  

  2ای بر نرخ تورم دارد. برای دستیابی به تورم کمتر از  کننده ( تاثیر کاهندهسبد مصرف

درصد برسد که با توجه به    10، رشد تولید ناخالص داخلی باید به  1404درصد در سال  

 .پذیر استمنابع در دسترس و ظرفیتهای خالی تولید امکان
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های ارزی( در  خارجی و داخلی )برای جلوگیری از شوک  تورم  رشد نرخ ارز متناسب با

شده نرخ ارز است،  نظر گرفته شده است. این میزان رشد که مبتنی بر نظام شناور مدیریت

می افزایش  را  قیمتتورم  تاثیر  کاهش  برای  کاهش  دهد،  و  تورم  بر  وارداتی  های 

 های جهانی، این اقدامات ضروری هستند: پذیری از قیمتقیمت

ها و کاالهای  های تامین نهادهکاهش ضریب وابستگی و ایجاد توازن در زنجیره .1

 اساسی با تاکید بر زنجیره تامین محصوالت وارداتی 

محور با تأکید   افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنایع منبع .2

 بر برداشت صیانتی از منابع 

تأمین .3 مبادی  در  تنوع  وارداتی ایجاد  به   کاالهای  وابستگی  کاهش  هدف  با 

 کشورهای محدود و خاص 

 افزایش تولید محصوالت وارداتی  .4

المللی نیست؛ اتفاقا برای افزایش  تمرکز بر تولید داخل به معنای کاهش تبادالت بین

بین تعامالت  افزایش  راستای  در  واردات  و  صادرات  افزایش  ایران،  جهانی  المللی  اقتدار 

 مراه با وابستگی به واردات و صادارت باشد.  بسیار مهم است؛ اما نباید ه

توان  های مالیاتی در راستای رعایت قواعد و ساختارهای تنظیم قیمت، میبا تعیین پایه

رویه بروز  پایهاز  غیرمنصفانه جلوگیری کرد.  قیمت  های  تنظیم  برای  مهم  مالیاتی  های 

غیرمتعارف(، سود  مالیات  )اخذ  مازاد  سود  مالیات  از:  سرمایه   عبارتند  عایدی  مالیات 

ها به خارج از کشور. دریافت مالیات  خروج یارانه عوارض بازگشت یارانه برای جلوگیری از و

های غیرمنصفانه پیشگیری کرده و تاثیر رشد  از عایدی سرمایه و سود مازاد از وضع قیمت

دینگی و  گیری رشد نقها، ضربهدهند؛ کارکرد این مالیاتنقدینگی بر تورم را کاهش می

 ها است.  آوری شبکه قیمتافزایش تاب
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هزینه فشار  تامینکاهش  صنایع  از  نهادهها  زیرساختکننده  و  تولیدی  های  های 

 پشتیبان به ویژه در موارد زیر در کاهش تورم موثر هستند:  

بندی محصوالت کشاورزی و غذایی در راستای کاهش اتالف و هزینه  توسعه بسته .1

 تمام شده 

جا .2 زیرساختارتقای  و  عوامل  در  یگاه  کاالیی(  )بورس  محصوالت  تجمیع  های 

 زنجیره تامین کاالهای پایه 

 های حمل و نقلهای آماد در راستای کاهش هزینهارتقای زیرساخت .3

های خالی( از طریق افزایش  افزایش ضریب عملیاتی در واحدها )کاهش ظرفیت .4

سربار در مقیاس باالتر  های  تقاضا )در بخش صادراتی( در راستای کاهش هزینه

 تولید 
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 هاویژگی  ❖

برنامه »قیمت« جامع بوده و بر مبانی نظری کامل و دقیقی استوار است؛ سازکارهای  

اند؛ در برنامه عملیاتی  آور و کاربردپذیر« طراحی شدهقیمت »یکپارچه، اثربخش، کارا، تاب

 .لحاظ شده است پذیریاستقرار سازکارها نیز بازگشت

 ها عبارتند از: مصادیق این ویژگی

 مبانی نظری ✓

 های مفهومی کامل و دقیقی طراحی شده است؛ ها و الگویبرنامه مبتنی بر نظریه •

ایجاد  امکان  نتیجه  و    در  کرده  فراهم  را  اجماع  و  مشترک  فهم  و  زبان 

 اشتراک و انباشت دانش را دارد.   ظرفیت

 جامعیت  ✓

جامع و پوشش همه مسائل، محاسبات متغیرها )مقاصد و    حلعالوه بر ارایه راه •

های عملیاتی و تدوین قوانین و مقررات نیز انجام شده  برنامه ها(، طراحی شاخص

 است. 

 هماهنگی و پیوستگی درونی و محیطی  یکپارچگی؛ ✓

 .اهنگ هستندسازکارهای قیمت و مالیات هم •

 گذاری مقادیر رشد تولید، رشد نقدینگی و نرخ تورم متناسب است. هدف •

های مالی دولت هماهنگ شده  مقادیر حداقل دستمزد، بازگشت مالیات و حمایت •

 است.

به یک واحد حاکمیتی   مدیریت قیمت در کنار سایر • با یک بخش  امور مرتبط 

 یابد.  یش میواگذار شده و اقتدار و هماهنگی مدیریتی افزا

قوانین و مقررات پیشنهادی نهاد قیمت با سایر قوانین و مقررات )پیشنهادی(   •

 تعارض و تداخل ندارد.  
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 همسویی و دستیابی به انتظارات و الزامات  اثربخشی؛  ✓

ها(، بسیاری  ها )و نه لزوما افزایش قیمتسودآوری تولید: با اصالح ساختار قیمت •

)مانند خودروسازی(   نخواهند  از صنایع  دولت  به حمایت  نیاز  و  سودآور شده 

 داشت.

تمام )به  های نیمههای نیمه تمام: با اصالح ساختار قیمت بسیاری از پروژهپروژه •

های دولتی( اقتصادی شده و بخش خصوصی انگیزه تکمیل آنها را  ویژه پروژه

تمام  خواهد داشت، بدین ترتیب عالوه بر کاهش بار مالی دولت، در تسریع زمان ا

 ها تاثیر به سزایی خواهد داشت.  این پروژه

کاالهای بادوام: با کاهش تورم و اصالح ساختار قیمت، نگرانی   ایتقاضای سرمایه •

ای  برای حفظ ارزش دارایی های نقدی کاهش یافته، در نتیجه تقاضای سرمایه

 برای کاالهایی مانند مسکن و خودرو به حداقل می رسد.  

بین • قیمتتجارت  اصالح  با  تعرفهالمللی:  و  صادرات  گذاری  و  واردات  های 

ایران و ظرفیتمحصوالت کشاور به موقعیت  با توجه  های فراوری خالی  زی و 

تبدیل   غذایی  و  کشاورزی  محصوالت  هاب  به  ایران  مرغ(  و  آرد  تولید  )مانند 

 .شودمی

شده و  بری عوامل تولید اصالحسهم ها، های تامین: با تنظیم قیمتتوازن زنجیره •

نیاز سرمایه بر  مازاد  آن  گذاری  پایین )مانند  در  اکنون  و    چه  فوالد  دستی 

 پتروشیمی شاهد هستیم( حذف خواهد شد.  

قیمت • ارزش عدالت:  اساس  بر  خدمات  ایجاد  گذاری  باعث  نسبی،  های 

های مختلف خدماتی شده و این تناسب در تغییرات  تناسب بین فعالیت 

 .ناشی از تورم حفظ خواهد شد 

قیمت • تخصصی  قیمتمدیریت  مدیریت  واگذاری  با  سازمانها:  به  ی  هاها 

 .یابدحاکمیتی تخصصی، دقت و سرعت تنظیم قیمت افزایش می
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های قیمتی و کاهش نگرانی از انتشار یارانه  های خالی: با حذف محدویتظرفیت •

ها )از طریق واردات در شرایط کمبود( یا تسهیل  به خارج از کشور، تامین نهاده

رداختی در قالب  صادرات در شرایط مازاد )مشروط به اخذ مابه التفاوت یارانه پ

می صادراتی(  اطمینان  عوارض  منابع  کارایی  به  دستیابی  خصوص  در  توان 

 بیشتری داشت.  

گذاری  گذاری )مانند اعمال روش قیمتهای سربار: با تغییر ساختار قیمتهزینه •

های فعال در هر صنعت  گذاری، متوسط هزینه بنگاهای که مبنای قیمتپیمانه

یابد. بدین  وری افزایش میصادی ضرورت یافته و بهرهاست( تولید در مقیاس اقت

 .یابدهای سربار کاهش میهزینه ترتیب فشار تورمی ناشی از 

فروشی: با تعیین بهره مالکانه منابع طبیعی برای صادرات در سطح باالتر از  خام •

بهره مالکانه برای تولید داخل )و پیشگیری از سرایت حمایت به خارج کشور(  

بر   سهمعالوه  خامرعایت  از  تولید،  زنجیره  عوامل  بین  عادالنه  فروشی  بری 

 .جلوگیری خواهد شد

های کاهش مصرف آب  های آب و انرژی، فناوریکاهش اتالف: با اصالح قیمت •

 .و انرژی اقتصادی شده و اتالف کاهش خواهد یافت

  نسبت دستاوردها )نتایج( به منابع کارایی؛ ✓

کننده  شده تولیدکننده« به جای قیمت مصرفدرج »قیمت تمام مطالبه مردم: با •

شود؛ در  آشکار می  های توزیع برای مردمافزایش قیمت ناشی از داللی و هزینه

 شود. ها آغاز میمردمی و رقابت برای کاهش هزینه مطالبه  نتیجه

نظارت  • بودن  انجمنذینفع  به  بازار  نظارت  از  واگذاری بخشی  با  های  کنندگان: 

 .یابدهای نظارتی و فسادهای احتمالی کاهش میکننده، هزینهمایت از مصرفح
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رسانی و مرکز تماس، بازرسی بازار  سپاری بازرسی: با تقویت سامانه اطالعبرون  •

های بازرسی  کنندگان، شرکتهای حمایت از مصرفکنندگان، انجمنبه مصرف 

 یابد.  کاهش می های بازرسی سپاری شده و هزینهها برونو شرکاء و رقبای بنگاه

 های بیرونیتوانایی حفظ کارکردها پس از تکانه آوری؛تاب ✓

آسیب • قیمت کاهش  ساختار  از  ارز  حذف  با  ارز:  نرخ  از  مواد  پذیری  و  فلزات  گذاری 

قیمت افزایش  و  نوسان  بی  هاپتروشیمی،  از  کاهش  )ناشی  به شدت  ارز(  بازار  ثباتی 

 یابد.  می

های پوشش درآمد، پوشش قیمت،  کاهش چسبندگی به تورم: با استفاده از روش •

ای به جای روش هزینه افزوده، شدت تاثیرپذیری از  مقیاس انطباقی و پیمانه

 .یابدهای قبل کاهش میتورم دوره

ان »دستمزد، ساختار بازارها و سبد  کاهش چسبندگی به تورم: با اصالح همزم •

حمایت های دولت«، افزایش هر ساله دستمزد منتفی شده و افزایش دستمزد  

 وری خواهد شد.  مبتنی بر بهره

های تنظیمی )مانند  کاهش تاثیرپذیری از افزایش نقدینگی: با استفاده از مالیات •

ای اجاره و فروش  هبازارگاه برچسب قیمت تولیدکننده، مالیات بر مازاد سود(، 

های پایین و کاالهای پر مصرف،  )در بازار مسکن( و تبعیض قیمت برای دهک 

 یابد.اثر رشد نقدینگی بر تورم کاهش می

اثربخشی، کارآیی، ایمنی و سادگی یادگیری و کار با سازکارها برای   اربردپذیری؛ک ✓

 کاربران 

 مردم •

o  مصرف قیمت  درج  ممنوعیت  آن  با  جایگزینی  )و  قیمت  کننده  با 

 .کننده و کاذب حذف خواهند شدهای گمراهتخفیف تولیدکننده( 
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o رسانی و تقویت مرکز تماس قیمت، دریافت اطالعات  اندازی سامانه اطالعراه

 .شودو گزارش تخلفات تسهیل می

o   برای مشابه  محصوالت  قیمت  مقایسه  محصول«  واحد  »قیمت  درج 

 .کندکنندگان تسهیل میمصرف 

o های تصمیم یار امکان مقایسه بین انواع گزینه و خرید بهترین سبد  سامانه

 .کندمحصوالت با کمترین قیمت را برای خانوارها فراهم می

 هابنگاه •

o   داشته و تولیدکنندگان  تعداد کمی از محصوالت )مانند نان( قیمت تثبیتی

حمایت،   سازمان  از  گرفتن  قیمت  الزام  بدون  قیمت،  ساختار  اساس  بر 

 .کنندگذاری میمحصوالتشان را قیمت

 های حاکمیتی سازمان •

o فرمانداری بین  کار  تقسیم  سازمانبا  و  میدانی(  )نظارت  حاکمیتی  ها  های 

گی بین  تخصصی )تنظیم و پایش قیمت بخشی( و دفتر تنظیم بازار )هماهن

 .شودها حذف میها شفاف شده و تداخل بین ماموریتبخشی( مسئولیت

  امکان بازگشت به وضعیت قبلی در صورت عدم موفقیت تغییرات پذیری؛  بازگشت ✓

شوند، با این روند  بندی شده انجام میمدیریت مبتنی بر مرحله: اقدامات مرحله •

بینی نشده،  خطاهای پیشرفع   ها، امکان بازخورد گرفتن ومخاطره کاهش  ضمن

 شود.می فراهم

ها  رسانی مستمر به مردم قبل و حین اجرای پروژهجلب همراهی: آموزش و اطالع •

 .شوندها اجرا میانجام شده و در موارد الزم، بعد از اقناع عمومی برنامه

منافع: ذی • بهرهتعارض  و ضمن  شناسایی  تغییر  هر  در  از  نفعان  نظرات  گیری 

د. شوها انجام می، اقدامات مناسب برای کاهش اثرگذاری جانبدارانه آنهاآن
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  پیوست ❖

 جایگاه نهاد قیمت  ✓

تولیدی و    های های نهادی است که در همه بخش»قیمت« یکی از مولفه شوند؛( تقسیم می1بخش )تصویر    40 موضوعات کشور به

ها تاثیر گذار است. نهادهای قیمت و مالیات ساختار سودآوری و توزیع درآمد در  سرزمینی نقش داشته و بر رفتار عوامل در این بخش

کنند. نهاد قیمت در  بندی کرده و جهت حرکت منابع را مشخص میدهند؛ با عبارت دیگر این دو نهاد، اقتصاد را شیباقتصاد را شکل می

ی باالدستی مانند مواد معدنی تاثیرگذاری بیشتری داشته و از بخش مالی )به لحاظ حجم نقدینگی و نرخ ارز( تاثیرپذیری بیشتری  هابخش

 دارد.  
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 : موضوعات کشور 1تصویر
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 مستندات برنامه قیمت ✓

 تصویر  .برنامه قیمت« است ( تدوین شده است؛ گزارش حاضر، »چکیده مدیریتی  2تصویر   برنامه قیمت در چندین سند )به شرح محتوای

 
 : مستندات برنامه قیمت  2



 

  
  کتابچه برنامه های  اقتصادی 

 
202 

  



 

 

203 

 

 

 چکیده مدیریتی  

 برنامه منابع مالی و دارایی دولت  
  

و    هاییدارا  تیریدولت و مد  یت یو حما  یحکمران  یهاتیفعال  یمال  نی»تام

دولت هستند؛    یی و دارا  یبخش منابع مال   یدولت« کارکردها   ی تعهدات مال

  شرفتیدر عملکرد دولت و ثبات و پ ی قیگسترده و عم  رات یکارکردها تاث نیا

 کشور دارند.  

مد  ی مال   های تیفعال  حجم نحوه  مال   تیریو  دارا  یمنابع  بر    یی و  دولت، 

  ی نامطلوب  راتیتاث  ینگی نقد  تیو هدا  یناخالص داخل  دی کار، تولوکسب  طیمح

دولت    ینفت   ادی باعث اعت  ،یع یطب  های ییداشته است. استفاده نادرست از دارا

  ی نفت  ادی ترا هم به اع  ی استقراض  اد یدولت، اعت   یمال   فیضع  تیریشده و مد

 اضافه کرده است.

 . . . 
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نفتی، درآمدهای  به  بودجه  مستقیم  برنامه وابستگی  وضعف  بودجه،  ریزی  اجرای 

بدهی فزاینده  انباشت  و  بودجه  ای، کسری  فرابودجه  نمونهعملیات  از    ییهاهای دولت، 

های  مسائلی هستند که نه تنها دولت را گرفتار کرده، بلکه پیامدهای نامطلوبی برای بنگاه

 اقتصادی نیز داشته است.  

نه تنها مسائلی مانند وابستگی به نفت،   با اصالح سازکارهای منابع مالی و دارایی دولت،

یارانه توزیع  و  بودجه  بزر  هاکسری  بلکه سهم  است،  قابل حل  مسائل  به سرعت  از  گی 

با   نقدینگی، ثبات و رشد اقتصادی کشور حل شده و عملکرد دولت نیز ارتقاء خواهد یافت.

ی اجتماعی جامع برای همه  های مالی، پوشش حمایتهااصالح ساختار و روش حمایت

 مردم ایران با منابع موجود، امکان پذیر خواهد بود.
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 وضعیت  ❖

بخش  شاخص وضعیت  بیانگر  که  مهم  هستند،  های  دولت  دارایی  و  مالی   منابع 

  عبارتند از:

با شیب تندی در حال افزایش است.    1397کسری بودجه از سال    کسری بودجه: •

  105هزار میلیارد تومان بوده، به    35.4، برابر با  1397کسری بودجه که در سال  

  1400افزایش یافته است. کسری بودجه سال    1398هزار میلیارد تومان در سال  

شود. کسری بودجه دولت ساختاری  هزار میلیارد تومان برآورد می  200ش از  بی

های تجاری است؛ بنابراین نمی تواند عملکرد  و مزمن بوده و مستقل از چرخه

 ای داشته باشد.  ضد چرخه

سهم منابع حاصل از فروش نفت و  بودجه دولت به نفت و استقراض:  وابستگی •

درصد بوده است این  44.81برابر با  1383گاز از کل درآمدهای بودجه در سال 

و در سال    28.36به    1397رقم در سال   رقم    1398درصد  درصد    11.42به 

رسیده است. کاهش سهم درآمدهای نفتی ناشی از عدم کسب درآمد بیشتر از  

های دولت  های اخیر، استقراض و بدهیلاین محل بوده است؛ در عوض در سا

ها، انتشار  افزایش یافته است. عالوه بر استقراض از صندوق توسعه ملی و بانک 

درصد کسری بودجه را پوشش داده    50های اخیر بیش از  اوراق بهادار در سال

  است.

در طول دو سال گذشته، انتشار اوراق بدهی توسط    بخش غیر دولتی:  رانیبرون •

درصد از بازار بدهی متعلق    83افزایش قابل توجهی داشته است. در کل،  دولت  

 به اوراق منتشر شده توسط دولت است.

حدود  دولت:    هایبدهی  • دولت  )حدود    1500بدهی  تومان  میلیارد    35هزار 

 شود.  درصد تولید ناخالص داخلی( برآورد می

نشده و ترازنامه دولت    های دولت با دقت کافی شناسایی داراییدولت:    هایدارایی •

انضباطی مالی  مبهم است، عدم برخورداری از ترازنامه نقدی و تعهدی باعث بی
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ریزی شود. برنامههای مترتب بر دولت به اقتصاد کشور میدولت و انتقال مخاطره

مولد برای  داراییدقیق  تعهدات  سازی  مدیریت  و  مالی  مخاطرات  مدیریت  ها، 

دا بدون شناخت کامل  درآمد راییدولت  ارزش و ساختار  از منظر  دولت  -های 

 هزینه مقدور نیست.  

تمام:    های پروژه • نیمه  سالدولتی  طی  عمرانی  بودجه  روند  سهم  اخیر  های 

درصد کل بودجه   20همواره بیش از    1380کاهشی داشته و سهم آن در دهه  

ن های اخیر رسیده است. در پیوست یک قانودرصد در سال  15بود به کمتر از  

میلیارد تومان    5000هزار میلیارد تومان پروژه تعریف شده که    15000بودجه  

دارایی   تکملک  بودجه  کل  که  حالی  در  هستند.  قرارداد  دارای  پروژها  این  از 

هزار میلیارد تومان است، که کل این مبلغ    104حدود    1400سرمایه ای در سال

پروژه تکمیل  برای  نمیهم  تخصیص  اها  با  یعنی  روند  یابد.  طول    50ین  سال 

سال    150ها  های دارای قرارداد خاتمه یابند و انجام همه پروژهکشد که پروژهمی

 انجامد!  به طول می
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 مقاصد  ❖
»با اتکال به   های بنیادیو منابع در دسترس و در راستای ارزش  هابا توجه به ظرفیت

دولت دارایی  و  مالی  منابع  بخش  الهى،  الیزال  اس قدرت  سال  جمهوری  در  ایران  المی 

و در ادامه   تامین کننده منابع مالی دولت با اتکاء به مالیات و صیانت از ثروت ملی  1404

مدیریت منابع مالی و دارایی دولت در تراز جهانی«   ، پیشرو و پیشران در1414مسیر در  

   خواهد بود.

انداز را  شممقاصد بخش منابع مالی و دارایی دولت که اهداف تصویر ترسیم شده در چ

 1399ارایه شده است. مقادیر متغیرها در سال   1جدول   کنند، دربه صورت کمّی بیان می

 برای مقایسه تغییرات درج شده است.

 : مقاصد بخش منابع مالی و دارایی دولت1جدول 

 واحد متغیر 
 مقدار 

1399 1400 1401 1402 1403 1404 

 0 0 0 0 31.2  درصد کسری تراز عملیاتی

 0.8 1.1 1.5 2 3.6 4.9 سال بدهی به ظرفیت مالیاتی  نسبت

نسبت اوراق بدهی به کل  

 ها بدهی
 69 51 33 25 18 13 درصد

-های جاری از درآمدهای عمومی تقسیم بر هزینهکسری تراز عملیاتی )تفاضل هزینه

درصد است؛ در صورت اصالح    50حدود    1400در ساختار الیحه بودجه   های جاری(  

ساختار بودجه )تفکیک منابع و مصارف بر اساس کارکردها(، کسری تراز عملیاتی )برای  

درصد خواهد بود. با اصالح ساختار بودجه    31خزانه دولت( با مبالغ الیحه بودجه به حدود  

 به صفر خواهد رسید.  1401دولت از سال و افزایش درآمدهای مالیاتی، کسری خزانه 
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حساب تفکیک  سرمایهبا  تعهدات  انتقال  و  صندوقگذاریها  به  دولتی  های  های 

تخصصی، صرفا برای مدیریت جریان نقدینگی خزانه و در مواقع ضروری برای تحریک  

 اقتصاد، برای خزانه دولت بدهی ایجاد خواهد شد.  

بیانگر مالیاتی  به ظرفیت  بدهی  برای   نسبت  مالیاتی  تمام ظرفیت  اگر  این است که 

بدهی تا همه بدهیصرف شود چند سال طول می  هاپرداخت  با  کشد  ها تسویه شوند. 

ها از محل منابع صندوق  توجه به قطع مجاری ایجاد بدهی برای دولت، پرداخت بدهی

سال به     5تسویه تعهدات و افزایش ظرفیت مالیاتی، نسبت بدهی به ظرفیت مالیاتی از

به عبارت دیگر اگر ظرفیت درآمد مالیاتی   خواهد رسید.  1404 سالسال در    1کمتر از  

های دولت پرداخت شود، در کمتر از  بالفعل شده و کل درآمد مالیاتی بابت تسویه بدهی

 های دولت تسویه خواهد شد. یک سال، همه بدهی

های  وه بر تسویه بدهیها فقط به صورت اوراقی ایجاد شده و عالبدهی  1401از سال  

، 1404غیر اوراقی، بخشی از آنها نیز با اوراق جایگزین خواهند شد. بدین ترتیب تا سال 

از بدهی  70حدود   بر  درصد  اوراق بدهی عالوه  بود.  اوراق خواهد  به صورت  های دولت 

 .  اینکه سررسید داشته و قابل نکول نیست، به عنوان وثیقه نیز قابل استفاده خواهد بود

های اجتماعی )بیمه، تسهیالت، ضمانت و یارانه  همه مصارف حمایت  1404در سال  

هزار میلیارد تومان خواهد بود از محل درآمد مالیات تامین شده    1300نقدی( که بالغ بر  

ها  و درآمدهای حاصل از بهره مالکانه منابع طبیعی )نفت، گاز و سایر منابع( صرف یارانه

 نخواهند شد.
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 راهبردها ❖
اند( به  و مسائل آشکار شده  هاراهبردها مسیر رسیدن از وضعیت موجود )که با شاخص

شده تعیین  مقاصد  در  )که  مطلوب  میوضعیت  نشان  را  بیانگر   دهند.اند(  راهبردها 

رویکردهای طراحی و تمایز »سازکارهای طراحی شده« با »وضع موجود« بوده و مهمترین  

 کنند. انداز محقق شود، بیان میخ دهند تا مقاصد و چشمتغییراتی را که باید ر

 راهبردهای بخش منابع مالی و دارایی دولت عبارتند از: 

از استقالل .1 مالی  حکمرانی  سازمان ابزارهای  دولتیبودجه  منابع   :های  تامین 

مالی برای دولت نباید کارکردهای تنظیمی ابزارهای پولی و مالی را مختل کند.  

نرخ ارز نباید با هدف تامین منابع بودجه کشور تعیین شود؛ سهم    در این راستا

های خالی(  های تنظیمی )مانند تعرفه واردات و مالیات بر خانهدرآمدی مالیات

باید اندک باشد؛ کسری تراز عملیاتی صرفا از طریق انتشار اوراق تامین شود و  

ی و مخارج دولتی  های رکود( از طریق مدیریت نقدینگ تحریک تقاضا )در دوره

  شود. که چسبندگی ندارند، انجام

: منابع و مصارف دولت باید با بر اساس ماهیت دارایی  ی دولتهاتفکیک حساب .2

تفکیک شده و هر دسته در قالب یک صندوق مستقل و براساس    هاو نوع فعالیت

ها، درآمدهای مالیاتی و خدمات  قواعد تخصصی مدیریت شود. با تفکیک صندوق

ها در قالب خزانه دولت  های حاکمیتی، عمومی و یارانههزینه فعالیت با کمیتی حا

تراز می یکدیگر  فعالیتبا  نیزشوند. مصارف  غیرحاکمیتی دولت  قالب    های  در 

ی درون سازمانی با خدمات دولت  هاهای تخصصی مدیریت شده و هزینهصندوق

  شوند.از یکدیگر تفکیک می

های  : مصارف دولت باید در راستای ماموریتالی دولتتامین م  یهااصالح روش .3

شود. مالی  تامین  متناسب  روش  با  و  بوده  انجام   دولت  با  دولت  مالی  تامین 

دولت نباید به دنبال کسب درآمد   های انتفاعی توسط دولت ممنوع است؛فعالیت

 داری باشد. داری و اجارهاز بنگاه
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از نیازهای مردم و کسب و کارها    : برخیهای مالیحمایت روش اصالح ترکیب و .4

با سازکارهای اقتصادی قابل تامین نبوده و باید از محل حمایت مالی دولت )بدون  

باید تا حد امکان به    هاایجاد اختالل در سازکارهای اقتصادی( تامین شوند. یارانه

بیمه در مواردی که  صورت حمایت  و  ارایه شده  ای، تسهیالت مالی و ضمانت 

حد امکان به جای تولیدکننده به مصرف    تا  یارانه نقدی ضرورت دارد،پرداخت  

 کننده نهایی پرداخت شود.  

ی کشور، اهداف  ها: برای تداوم و ثبات برنامهساله غلتان  5تدوین برنامه و بودجه   .5

هم در طول روند زمانی طراحی و اجرایی شوند؛    و مصارف بودجه باید متناسب با 

امه سالیانه کشور شامل اهداف کشور و بودجه دولت بوده و  سند برن بنابراین باید

دوره   برای  غلتان  صورت  به  مبالغ  و  سال    5مقاصد  مقادیر  شود.  تدوین  ساله 

ی بعد، پیش بینی مسیر آتی و جهت اطالع  هانخست برای تصویب و مقادیر سال

و تناظر  یابد. الیحه برنامه و بودجه فقط شامل مقاصد، مبالغ  مخاطبان انتشار می

گذاری دیگری باید باشد.  گونه قاعدهبین مقاصد و مبالغ و بودجه بوده و فاقد هر

برنامه ارایه  تصویب   5ی  هابا  و  تدوین  غلتان(  رویکرد  )با  سال،  هر  در  ساله 

 شود.ساله منتفی می 5ی توسعه هابرنامه 
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 سازکارها  ❖
می بیان  کلی  صورت  به  راهبردها  در  که  مسیری  دقت  بستر  با  سازکارها  در  شود، 

شود. با استقرار سازکارها، »مسائل« حل شده و حرکت به سمت مقاصد آغاز  مشخص می

 شود.می

های مدیریت منابع مالی  »فعالیت سازکارهای بخش منابع مالی و دارایی دولت شامل

منابع مالی و دارایی دولت   مدیریت حاکمیت« هستند؛   و دارایی دولت، عوامل، نهادها و

ی دولت، حمایت مالی، فرایند برنامه  ها، تامین مالی فعالیتهای »حسابهاشامل زیربخش

یی مانند »معاونت منابع مالی  هاتوسط عامل  هافعالیت ریزی و سند برنامه سالیانه« است؛

مالیات و مجلس شورای دولت، سازمان  نهادها شکل    و دارایی  اسالمی« در فضایی که 

 شود. دهند، انجام میمی

به دولت  مصارف  و  تقسیم 4 منابع  فعالیت   طبقه  چندین  شامل  طبقه  هر  و  شده 

حساب است.  فعالیتهاتخصصی  از  دسته  هر  مدیریت    های  تخصصی  صندوق  یک  در 

   به شرح زیر است: هاو صندوق هاشوند. تفکیک حسابمی

خزانه دولت، صندوق تسویه تعهدات دولت، صندوق اوراق   اکمیتی:ی حهافعالیت •

 هادولتی، خزانه شهرداری

 مانند صندوق آموزش و پرورش، صندوق سالمت  ی میدانی:هاپشتیبانی فعالیت •

  ی میدانی:هافعالیت •

o ی دولتی، نیروی انتظامیهاغیرانتفاعی: مانند دانشگاه  

o ی انتفاعی هاانتفاعی: مانند سهام دولت در شرکت 

، صندوق  های عمومی: صندوق ثروت عمومی، صندوق هدفمندی یارانههادارایی •

 اموال دولت 
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درآمدهای مالیاتی و درآمد حاصل از خدمات حاکمیتی به حساب خزانه واریز شده و  

فعالیت یارانههزینه  و  عمومی  و  حاکمیتی  پردهای  خزانه  از  میها  ماموریت   شود.اخت 

   صندوق اوراق دولتی، »بازارگردانی اوراق دولتی« است.

صندوق محل  از  میدانی  عوامل  از  پشتیبانی  برای  مالی  تامین  هامنابع  میدانی  ی 

ی درون سازمانی و خدمات میدانی دولت )که کارکرد  هاشوند؛ بدین ترتیب، هزینهمی

از یکدیگر تفکیک می بدولت است(  ی ستادی بهداشت و  هاه عنوان مثال هزینهشوند. 

یارانه و  دولت  خزانه  محل  از  پرداخت  هادرمان  سالمت  صندوق  محل  از  سالمت  ی 

هزینه شوند.می برای  خسارات  و  جرایم  از  حاصل  و  هامنابع  دولت  جاری  ی 

برای مصارف سرمایه مصرف هاشهرداری با موضوع،  و متناسب  پرداخت  نشده  و  گذاری 

 شوند. استفاده مییارانه 

ی دولتی میدانی )اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی( به لحاظ مالی مستقل بوده  هاسازمان

  کنند.و در صورت لزوم کمک دریافت می

بهره مالکانه  ثروتبهره  از  اراضی  برداری  گاز، معادن، آب،  نفت،  از  )اعم  های طبیعی 

)برای دوره    هاها( به صندوق ثروت عمومی و صندوق هدفمندی یارانهملی، مرتع و جنگل

ی  هادرآمدهای حاصل از سهام دولت در فعالیت شود.( واریز میهاگذار هدفمندی یارانه

شود؛ منابع این  میدانی انتفاعی به صندوق اموال دولت واریز شده و وارد خزانه دولت نمی

 ر ساختی مصرف خواهد شد. ی زیهاگذاریصندوق برای سرمایه

ها در دوره گذار و به صورت موقت  هدفمندی یارانه تسویه تعهدات دولت و هایصندوق

 عبارتند از:  هاشوند. ماموریت این صندوقتشکیل می

لحاظ   • به  که  تعهداتی  و  دولت  انباشته  تعهدات  دولت:  تعهدات  تسویه  صندوق 

جاد خواهد شد برای یک بار به  وابستگی مسیر )تا زمان انقطاع( برای دولت ای

صندوق تسویه تعهدات دولت منتقل شده و بار مالی آنها از خزانه دولت و سایر  
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بهره مالکانه منابع   های دولتی برداشته خواهد شد. این تعهدات از محلصندوق

یارانه هدفمندی  و  گاز(  و  نفت  درآمد  از  دولت  )شامل سهم  تسویه  طبیعی  ها 

 خواهد شد.

یارانههدف  صندوق • پوشش  مندی  تکمیل  زمان  تا  یارانه  مستقیم  پرداخت  ها: 

از محل اجتماعی  یارانه حمایت  از طریق صندوق هدفمندی  حذف  پنهان  های 

 شود. ها انجام مییارانه

دولت موظف به تامین محصوالت عمومی و برخی از محصوالت اختصاصی )با رویکرد  

تی و غیرقابل استثناء هستند که معموال  غیر رقاب عمومی کاالها و خدمات  حمایتی( است.

بخش خصوصی آنها را تامین نکرده و باید از طریق بخش دولتی و بخش سوم اقتصاد  

 )وقف، خیریه، کار داوطلبانه( تامین شوند.

فعالیت مالی  از:هامنابع  عبارتند  دولت  بهره ی  طبیعی،  مالیات،  منابع  وقف،    مالکانه 

ی سرمایه ای.  هامد خدمات حاکمیتی و واگذاری دارایینیکوکاری، جرایم، خسارات، درآ 

دولت نباید به دنبال سود   ی انتفاعی ممنوع است؛هاکسب درآمد دولت با انجام فعالیت

ی  هابنگاه داری و اجاره داری باشد. در واقع دولت با دریافت مالیات، در تمامی فعالیت

خد از  درآمد  کسب  همچنین  است.  شریک  کشور  برای  اقتصادی  فقط  حاکمیتی  مات 

خدمات اختصاصی )با هزینه تمام شده و بدون سود( مجاز بوده و خدمات عمومی باید به  

  صورت رایگان ارایه شده و از محل درآمدهای مالیاتی تامین مالی شوند.

ی حاکمیتی، امینت )دفاع، ایمنی  های دولت عبارتند از: فعالیتهامصارف مالی فعالیت

عمومی( نظم  ای،    دادرسی،   ، و  حرفه  آموزش  پرورش(،  و  آموزش  )شامل  فرهنگ 

بنیادی، سرمایههاپژوهش زیرساختی  در  زیست،  هاگذاری  فیزیکی، حفاظت محیط  ی 

کشورها نیز بسته به    ی خارجی وهاکمک به سازمان .هاحمایت مالی از مردم کسب و کار

   شود.نوع، در قالب یکی از این مصارف انجام می
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ای باید برای  ی سرمایههاحاصل از بهره مالکانه منابع طبیعی و واگذاری دارایی  منابع

دارایی شود.هاایجاد  مصرف  انسانی(  سرمایه  ارتقای  جمله  )از  جدید  ی  هاپروژه ی 

یا  سرمایه و  مالیات(  و  قیمت  سازکار  )مانند  نهادها  تنظیم  با  امکان  حد  تا  باید  گذاری 

ت مدیریتی( اقتصادی شده توسط بخش غیر دولتی انجام  مشارکت مالی )بدون مسئولی

  شود.

ایجاد هر   ی دولتی بوده وهاتعهدات مالی دولت، شامل تعهدات خزانه دولت و صندوق

  قواعد تعهدات خزانه عبارتند از: ممنوع است. هانوع تعهد خارج از تعهد صندوق

ی حاکمیتی طبق بودجه مصوب  هاخزانه دولت متعهد به تامین منابع سازمان .1

 ای یا تضمین ندارد.ی سرمایههاگونه تعهدی بابت تملک داراییبوده و هیچ

واگذاری   .2 طریق  )از  دولتی  اوراق  صندوق  از  فقط  دولت  خزانه  منابع  کسری 

 ی مالی به صورت اوراق( قابل تامین است. هادارایی

انتشار اوراق بدهی دولت قبل از تصویب مجلس باید به تصویب شورای  میزان   .3

   ثبات مالی برسد.

 عبارتند از: هاقواعد ایجاد تعهدات توسط صندوق

پس از تصویب سند    هاگذاری از محل منابع صندوقی سرمایههاایجاد تعهد پروژه .1

مالی تامین  روش  )شامل  سنجی  مدیره    تحیل و امکان  هیات  در  مخاطرات( 

  شود.صندوق انجام می

ی آتی تا سقف برنامه مالی  هاای در سال جاری و سالایجاد تعهدات غیر سرمایه .2

 مصوب امکان پذیر است.

مالی دولتی و غیر دولتی یکسان است؛ به   قواعد ایجاد تعهدات برای موسسات .3

سایر موسسات مالی تابع    ی دولتی در عملیات مالی مانند هاعبارت دیگر صندوق

  قواعد تامین مالی کشور هستند.
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ی دولتی و غیر دولتی برای  هاو صندوق  هاقواعد دریافت وام و ضمانت، از بانک  .4

شرکتهاشرکت است؛  یکسان  دولتی  غیر  و  دولتی  مانند  های  دولتی  ی 

ولت  ی غیر دولتی موظف به تادیه تعهدات خود بوده و تعهدات آنها به دهاشرکت

   منتقل نخواهد شد.

شوند.  محصوالت عمومی )مانند امنیت( توسط دولت )از محل منابع عمومی( تامین می

)که    هاای طراحی شوند که همه مردم و سازمانگونههرچند سازکارهای اقتصادی باید به

ان  حداقلی از توانمندی را دارند( بتوانند نیازهای اختصاصی خود را تامین کنند؛ اما جبر

ی دولت  ها« نیز یکی از ماموریتها»کم توانی یا توانمندسازی برخی از مردم و سازمان

ی تشکیل زندگی )ازدواج(،  هاکه باید دولت حمایت کند عبارتند از: »هزینه  نیازهای است.

ای )تخصصی یا عالی(، مسکن، غذا، مشاوره و  آموزش و پرورش عمومی، آموزش حرفه

ی روزمره زندگی، خدمات دادرسی و تادیه تعهدات، تولید محصوالت  هامددکاری، هزینه

  مهم و حفاظت از اشتغال«

شود. در بین  ی »بیمه، تسهیالت، یارانه و ضمانت« انجام میهاحمایت مالی با روش

، بیمه و تسهیالت نسبت به یارانه اولویت دارند. حمایت از طریق بیمه عالوه  هااین روش

برای سرمایهبر تداوم کمک،   از  به لحاظ تجیهز منابع  نیز مفید است و حمایت  گذاری 

 شود:مورد پرداخت می 3طریق تسهیالت، بازگشت منابع در پی دارد. یارانه برای 

 ی عمومی مانند یارانه آموزش و پرورش هایارانه .1

و   .2 بازپرداخت  توانمندی  کسب  زمان  تا  تسهیالت  اقساط  بازپرداخت  یارانه 

 ط در صورت اثبات عدم امکان توانمندی پرداختبخشودگی اقسا

 یارانه نقدی کمک هزینه زندگی تا زمان تکمیل بیمه و پرداخت مستمری از طریق بیمه  .3

نشان   2جدول   ( درهامصارف و منابع حمایتی )روش تامین مالی حمایت تناسب بین

 داده شده است.
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 هاحمایت : روش تامین مالی 2جدول 

 تضمین  یارانه  ت تسهیال بیمه  موضوع

   *  ازدواج 

  *   آموزش و پرورش عمومی  

   *  ای  آموزش حرفه 

  * * * سالمت 

   *  مسکن 

  *   غذا  

  *   مشاوره و مددکاری  

  * * * هزینه زندگی  

  *   خدمات دادرسی  

 *    تعهدات 

 * * *  تولید محصوالت مهم، حفاظت از اشتغال 

  های مالی دولت از این قرار است:نکات مهم حمایت

افتادگی، فوت سرپرست( و    هاهمه خانواده • از کار  بیمه درآمد )بازنشستگی،  از 

می برخوردار  سالمت  خانوادهبیمه  بیمه  هاشوند؛  حق  پرداخت  توانایی  که  یی 

تسهیالت حق بیمه درآمد و حق بیمه سالمت  از محل   هاحق بیمه آن ندارند،

انده  دهک اول از تسهیالت درمان )برای پوشش م  7شود. همچنین  پرداخت می

 شوند.ی درمان پس از پرداخت سهم بیمه برخوردار میهاهزینه

دانشگاه • دانشجویان  از  )اعم  دانشجویان  مشمول  هاهمه  غیردولتی(  و  دولتی  ی 

حرفه آموزش  میتسهیالت  دانشگاهای  در  رایگان  تحصیل  جای  به  ی  هاشوند؛ 

محل تسهیالت    ی دانشگاه توسط دولت، دانشجویان ازهادولتی و پرداخت هزینه

 کنند. ای شهریه پرداخت میآموزش حرفه



 

 

 دولت   یی و دارا یبرنامه منابع مال 

217 

خانوارهای بیکار یا دارای شغل ناقص )با درآمد کمتر از حد نیاز( از وام هزینه   •

  شوند.زندگی برخوردار می

حق بیمه درآمد و حق   درمان، هزینه زندگی،  ای،ازدواج، آموزش حرفه تسهیالت •

مسکن با سود   صفر( و تسهیالت  بیمه سالمت به صورت قرض الحسنه )با سود

  شود.درصد( پرداخت می  4پایین )حداکثر 

ای آغاز خواهد شد که افراد امکان بازپرداخت داشته  بازپرداخت تسهیالت در دوره •

یارانه   باشند،  نداشته  را  عمر  آخر  تا  بازپرداخت  امکان  که  افرادی  به  باشند. 

 گیرد.بازپرداخت تعلق می

رورش عمومی، غذا )به صورت کاالیی برای افراد خاص(،  ی آموزش و پهاهزینه •

ی عمومی زندگی )برای اقشار کم توان و یا آسیب  هامشاوره و مددکاری، و هزینه

 شود.دیده( و خدمات دادرسی به طور کامل از طریق یارانه تامین می

از صندوق • تسهیالت  دریافت  برای  ایرانی  فرد  بانک   هاهر  وثیقه،  و  هایا  تا    قرار 

 شود.سقف تعیین شده )توسط صندوق ضمانت ایرانیان( ضمانت می

قیمت تضمینی   صورت »یارانه حق بیمه، پرداخت یارانه به کسب و کارها فقط به •

پژوهش هزینه  کمک  زیر  هاو  فناوری  آمادگی  سطح  )با  بنیادی  انجام  4ی   »)

  شود.می

خالص جمع درآمد خانوار )و    مالیات بر شایان ذکر است با سازکارهایی مانند اشتغال،

ی دریافت شده(، بیمه، تسهیالت مالی، خدمات عمومی رایگان  هابازگرداندن علی الحساب

تامین شده و بخش کوچکی از نیازها به صورت    نیازهای اکثر مردم   )مانند ایمنی و امنیت( 

  شود.یارانه جبران می

سازمان مالی  رفتار  تنظیم  در  نهاد  ترین  دول هامهم  است.  ی  اطالعات  شفافیت  تی، 

مانند  دارایی اطالعاتی  طبیعی،  منابع  وهاترازنامه  دولتی  معامالت  دولت،  اطالعات   ی 

 ی دولتی( باید انتشار یابند. های دولتی )در قالب سامانه کدال سازمانهاسازمان مالی
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 نقشه راه ❖
قالب و  6 استقرار سازکارهای طراحی شده در  برنامه   23 برنامه عملیاتی  ریزی  پروژه 

پروژهشده این  اجرای  با  پایاناند؛  تا  جدید  سازکارهای  کامل   1402سال   ها،  طور  به 

شوند. با پایان یافتن هر پروژه، قسمتی از سازکارها، عملیاتی شده و سپس  عملیاتی می

  شود.فرایند راهبری در بستر سازکارهای جدید آغاز می

  رهای جدید عبارتند از:مهمترین رویدادهای استقرار سازکا

 1400سال  

 اول  مهین

 آذر 

، 1401ساله غلتان )که عالوه بر اهداف سال   5اولین الیحه برنامه و بودجه 

بعد نیز هست( به مجلس   5شامل پیش بینی روند متغیرهای مهم کشور تا 

شود. در این بودجه، همه درآمدهای نفتی به شورای اسالمی تقویم می

و صندوق    ها)توسعه ملی(، صندوق هدفمندی یارانه صندوق ثروت عمومی

شوند. سند بودجه ی دولت واریز شده و وارد خزانه دولت نمیهاتسویه بدهی

 شود که برای اکثر مردم قابل فهم و ارزیابی باشد.  ای تنظیم میگونه به

 اول  مهین

 ید

شده و تحت پوشش سازمان اموال   منفک های دولتی از وزارت هاهمه شرکت

گیرند. بدین ترتیب عالوه بر مدیریت هلدینگی و تخصصی بر  دولت قرار می

ها به شدت کاهش یافته و  ی کاری وزارتهاها و سهام دولت، حاشیهشرکت

 گیرند.  ها )اعم از دولتی یا غیر دولتی( تحت شرایط یکسان قرار میهمه بنگاه

 اول  مهین

 بهمن

ی دولتی به صورت  ها، معامالت دولتی و اطالعات مالی شرکتهااییهمه دار

 شود.  عمومی منتشر می

 اول  مهین

 اسفند

ی دولتی اصالح شده و رابطه نفت و  هاهمه سازمان یهاساختار حساب

 شود.  ارزهای خارجی با بودجه دولت قطع می
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 1401سال  

نیمه اول 

 فروردین

برای   بدهی  شده و ایجاد مسدود 1401ابتدای سال مجاری ایجاد بدهی از 

 فقط به صورت اوراق خواهد بود.   دولت

نیمه دوم 

 اردیبهشت 
 شود.  سبد حمایتی جامع برای اولین گروه از متقاضیان فعال می

 نیمه دوم

 تیر

ترازنامه منابع طبیعی که دربردارنده اطالعات وضعیت جاری، حجم دارایی و  

 شود.  ز منابع طبیعی است، منتشر میبرداری انحوه بهره

 نیمه اول 

 مرداد

ی دولتی  هاگذاری و تامین مالی، جذابیت پروژهبا اصالح سازکارهای قیمت

با   هاگذاران غیردولتی افزایش یافته و واگذاری پروژهتمام برای سرمایهنیمه

 شود.  سرعت باال آغاز می

 نیمه اول 

 شهریور 
ی دولتی اصالح شده و امکان دریافت گزارش هامالی همه سازمان  فرایندهای

 شود. ای تفریغ بودجه فراهم میلحظه 

 نیمه دوم

 آبان

ی دولتی استقرار  هابودجه بندی عملیاتی به طور کامل در همه سازمان

 یابد.  می

 نیمه دوم

 اسفند
 گیرند.  همه مردم ایران تحت پوشش سبد حمایتی جامع قرار می
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معرفی   3جدول   ی استقرار سازکارهای بخش منابع مالی و دارایی دولت درهاپروژه

  شده اند.

 بخش منابع مالی و دارایی دولتی ی استقرار سازکارهاهاپروژه:  3جدول 

عنوان برنامه، پروژه     تاریخ پایان  تاریخ شروع  

دارایی دولت برنامه منابع مالی و   1400/5/30 1403/8/23 

بخش منابع مالی و   -برنامه بازنگری قوانین و مقررات   -

 دارایی دولت
1400/6/24 1401/1/23 

  1401/1/23 1400/6/24 پروژه قانون تدوین و تصویب منابع مالی و دارایی دولت 

  - برنامه ساماندهی سرمایه انسانی و سازمانی دولت -

 بخش منابع مالی و دارایی  
1400/8/6 1401/12/10 

  1400/10/29 1400/8/6 پروژه تشکیل معاونت منابع مالی و دارایی دولت 

  1401/12/10 1400/8/6 پروژه تشکیل سازمان اموال دولت 

  1400/10/29 1400/8/6 های پشتیبان پروژه تشکیل صندوق 

 1401/5/5 1400/8/6 برنامه تعامالت مالی بین سازمانی  -

  1401/1/3 1400/8/6 های حاکمیتی و میدانی دولتی  پروژه جریان مالی سازمان 

 1401/1/3 1400/8/6 پروژه استقالل مالی مراکز درمانی دولتی 

  1401/1/3 1400/8/6 ها و مراکز پژوهشیپروژه استقالل مالی دانشگاه 

  1401/5/5 1400/8/6 پروژه راه اندازی سامانه مدیریت مالی مدارس 

  1400/12/11 1400/8/6 های نفت و گاز پروژه اصالح حساب 

  های در شرف واگذاری  پروژه اصالح ساختار مالی سازمان

 ها به شهرداری 
1400/8/6 1401/2/14 
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 بخش منابع مالی و دارایی دولتی ی استقرار سازکارهاها: پروژه 3جدول ادامه 

عنوان برنامه، پروژه     تاریخ پایان  تاریخ شروع  

 1403/8/23 1400/6/24 برنامه مدیریت مالی دولت   -

  1401/5/26 1400/8/6 های دولتی پروژه اصالح ساختار مالی سازمان 

   1401/8/18 1400/8/6 پروژه بودجه بندی عملیاتی 

 1401/12/10 1400/8/6 دولتی و عمومی    هایهای سازمانپروژه اصالح دارایی 

  1402/7/19 1400/8/6 پروژه ساماندهی تعهدات 

  1403/8/23 1400/8/6 های زیرساختی  پروژه واگذاری و تامین مالی پروژه 

   1400/12/24 1400/6/24 1401پروژه تدوین برنامه و بودجه 

 1401/5/26 1400/8/6 برنامه شفافیت مالی دولت  -

 1401/1/10 1400/8/6 های دولت پروژه شفافیت دارایی 

 1401/1/10 1400/8/6 پروژه شفافیت معامالت دولتی 

  1401/1/10 1400/8/6 های دولتی پروژه راه اندازی سامانه کدال سازمان 

  1401/5/26 1400/8/6 پروژه تدوین و انتشار ترازنامه منابع طبیعی 

بخش منابع مالی و   -اجتماعی   هایبرنامه حمایت -

 دارایی دولت  
1400/8/6 1401/8/11 

   1400/11/20 1400/8/6 پروژه آماده سازی سبد حمایتی جامع 

  1401/4/22 1400/11/21 پروژه انتقال به سبد حمایتی جامع 

  پروژه پاالیش متقاضیان یارانه نقدی و تعیین تکلیف

 کنندگان یارانه دریافت
1401/4/9 1401/8/11 

پروژه  این  اجرای  اهرم  ها،با  با  حاکمیت  و  شده  حل  ساختاری  دارد  مسائل  که  هایی 
در  می شوند؛  حل  نیز  رفتاری  مسائل  تا  نماید  راهبری  را  مقاصد  سمت  به  حرکت  تواند 

حاصل   ها(ثباتی شاخص قیمت بینی شده )مانند کاهش تورم و کاهش بی پیش مقاصد   نتیجه
 شوند. می
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 ها عبارتند از:نکات مهم در طراحی و اجرای پروژه

هایی  یابد و فعالیتها پایان نمیها با تحقق خروجیمدیریت منافع پروژه: پروژه •

به عنوان  پروژه طراحی شده است.  منافع  پیامدها و کسب  اجرایی شدن  برای 

انتقال   و  سازمان  این  تاسیس  با  دولت«  اموال  سازمان  تشکیل  »پروژه  مثال 

نمیهامدیریت شرکت پایان  آن  به  دولتی  آیین ی  اجرای  و  ابالغ  و شامل  یابد 

برنامه هانامه تصویب  و  طراحی  و  سازمانی  نیز  هاشرکت  تحول  های  دولتی  ی 

  هست.

بر مرحله: پروژه • شوند؛ تصویب آغاز  ها در چند مرحله اجرا میمدیریت مبتنی 

نیاز و مهیا  های پیشپروژه در هر مرحله، پس از اطمینان از اجرایی شدن پروژه

زمانی   شوند. به عنوان »پروژه انتقال به سبد حمایتی جامع«بودن شرایط اجرا می

نیاز  های پیشخواهد شد که عالوه بر ایجاد مطالبه مردمی، پروژه  تصویب و آغاز

 )به شرح زیر( به طور کامل اجرا شده باشند:  

بد حمایتی جامع: در این پروژه عالوه بر هماهنگی بین پروژه آماده .1 ازی ـس ـس

ی بیمه ایجاد ـشده  هاو ـشرکت  های حمایتی، آمادگی الزم در بانک هاـسازمان

 شوند.زم مهیا میو منابع مالی ال

شـناسـایی و سـاماندهی افراد فاقد مدارک هویتی )برنامه مردم(: تعداد قابل   .2

ای از مردم فاقد مدارک هویتی هســتند، برای پوشــش کامل ســبد  مالحظه

  حمایتی همه افراد باید احراز هویت شوند.

امانه اطالعات ایرانیان .3 ازی و ایجاد  )برنامه مردم(: یکپارچه پروژه تکمیل ـس ـس

ــی به  هاجریان داده ــترس ی باکیفیت در این پروژه هاهنگام به دادهبرای دس

  شود.فراهم می
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 الزامات ❖
فعالیت بر  عالوه  دولت«  دارایی  و  مالی  »منابع  بخش  مقاصد  به  دستیابی  های  برای 

اهم  ها نیز فرهایی( در سایر بخشمشیدرونی این بخش، باید الزاماتی )کارکردها و خط

 ارائه شده است. 3باشند که در جدول 

 : الزامات دستیابی به مقاصد منابع مالی و دارایی دولت  3جدول 

 واحد متغیر 
 مقدار 

1400 1401 1402 1403 1404 

 1845 1453 1030 653 251 )همت( درآمد مالیاتی )سهم دولت(  

اعمال مالیات بر خالص جمع  

 درآمد خانوار 
   * * * * 

ی  هاکاهش کارکنان سازمان

 حاکمیتی  
   * * *  

    * *   اصالح ساختار قیمت 

  هاها و یارانههای خدمات حاکمیتی، کمک درآمد مالیاتی مورد نیاز برای تامین هزینه

افزایش یابد. این    1404تومان در سال  هزار    1845هزار میلیارد تومان به    251باید از  

 بینی شده و قابل تحقق است. افزایش درآمد در برنامه مالیات پیش

پرداخت    1402از سال   برای  منابع صندوق هدفمندی  مالیاتی جایگزین  درآمدهای 

به صندوق ثروت عمومی واریز  ها مییارانه از فروش منابع طبیعی  شود و منابع حاصل 

 گذاری خواهد شد. هشده و صرف سرمای

برای اجرای سبد حمایتی جامع، باید خانوارهای نیازمند از طریق سازکار مالیات بر  

الحساب و  های علیخالص جمع درآمد خانوار شناسایی شوند؛ تا امکان بازپرداخت مالیات

 پرداخت یارانه به صورت هدفمند فراهم شود.  
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ی دولت دارد. برای کاهش این هزینه  هادستمزد کارکنان دولت سهم باالیی در هزینه

 دو کار باید انجام شود: 

با  هاسازمان .1 به لحاظ مالی مستقل شده و  باید  انتفاعی  ی دولتی غیرحاکمیتی 

به عنوان مثال پرداخت یارانه به  هاروش مناسب تامین مالی شوند؛  ی سالمت 

دولهابیمارستان کارکنان  ی  دستمزد  و  شده  یکسان  غیردولتی  و  تی 

این روش  هابیمارستان پرداخت شود.  بیمارستان  درآمدهای  از محل  دولتی  ی 

ی دولتی را نیز افزایش  هاوری بیمارستانعالوه بر اصالح ساختار مالی دولت، بهره

ی  هاخواهد داد. شایان ذکر است تغییر روش تامین مالی هیچ تاثیری بر هزینه 

و   بیمه  از  مردم  همه  جامع،  حمایتی  سبد  اجرای  با  و  نداشته  مردم  درمانی 

 درصد( برخوردار خواهند بود. 100تسهیالت درمان )با پوشش 

سازمانهاماموریت .2 ساختار  و  شده  اصالح  دولت  با  های  متناسب  دولتی  ی 

ی فعلی  های جدید طراحی شوند؛ بدین ترتیب بخش زیادی از فعالیتهاماموریت

سازمان به  یا  حذف  غیرهادولت  کارکنان  ی  تعداد  و  شد  خواهد  واگذار  دولتی 

  ی حاکمیتی کاهش خواهد یافت.هاسازمان

ی  های پنهان و اقتصادی شدن پروژههااصالح ساختار قیمت در راستای کاهش یارانه

 ضروری است.   زیرساختی 
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 هاویژگی  ❖
ده و بر مبانی نظری کامل و دقیقی استوار  برنامه »منابع مالی و دارایی دولت« جامع بو

تاب کارا،  اثربخش،  »یکپارچه،  دولت  دارایی  و  مالی  منابع  سازکارهای  و  است؛  آور 

شده طراحی  بازگشتکاربردپذیر«  نیز  سازکارها  استقرار  عملیاتی  برنامه  در  پذیری  اند؛ 

 لحاظ شده است. 

  ها عبارتند از:مصادیق این ویژگی

 مبانی نظری ✓

های مفهومی کامل و دقیقی طراحی شده است؛  ها و الگویمبتنی بر نظریه  برنامه •

و   کرده  فراهم  را  اجماع  و  مشترک  فهم  و  زبان  ایجاد  امکان  نتیجه  در 

  اشتراک و انباشت دانش را دارد. ظرفیت

 جامعیت  ✓

جامع و پوشش همه مسائل، محاسبات متغیرها )مقاصد و    حلعالوه بر ارایه راه •

های عملیاتی و تدوین قوانین و مقررات نیز انجام شده  برنامه ها(، طراحیشاخص

  است.

 هماهنگی و پیوستگی درونی و محیطییکپارچگی؛  ✓

ها با سازکارهای مالیاتی )شناسایی خانوارهای نیازمند و  های مالی: یارانهحمایت •

 الحساب( و مقادیر حداقل دستمزد هماهنگ شده است. های علییاتبازگشت مال 

با هزینه • مالیاتی  های دولت متناسب شده و همه مصارف »خدمات  درآمدهای 

ها« از محل مالیات  حاکمیتی، تامین محصوالت عمومی )مانند امنیت( و یارانه

 شوند. تامین می

های مرتبط )به ویژه بخش  سازکارهای منابع مالی و دارایی دولت با سایر بخش •

 پذیر است.  سرمایه انسانی و سازمانی دولت(، تعامل
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قوانین و مقررات پیشنهادی منابع مالی و دارایی دولت با سایر قوانین و مقررات   •

 )پیشنهادی( تعارض و تداخل ندارد.  

 همسویی و دستیابی به انتظارات و الزامات  اثربخشی؛ ✓

تامین مالی دولت از مالیات: تامین مالی دولت از درآمدهای مالیاتی، تالش بیشتر   •

های اقتصادی در پی داشته و منابع مالی  دولت را برای تنظیم و تسهیل فعالیت

 کند.گذاری آزاد میحاصل از منابع طبیعی )نفت و گاز( را برای سرمایه

های  ها و استقالل مالی فعالیتبندی حسابسند برنامه و بودجه: با اصالح طبقه •

شود.  میدانی، سند برنامه و بودجه ساالنه »جامع، مانع، شفاف و دقیق« تنظیم می

و   بودجه  از  خارج  تعهدات  دولت،  مالی  مقررات  و  قوانین  بازنگری  با  همچنین 

  شود.ی جانبی از سند برنامه و بودجه سالیانه حذف میهاگذاریقانون

ها،  و خسارات از منابع درآمدی خزانه دولت و شهرداریبا حذف درآمد جرایم   •

پذیرش غیررسمی و رضایت به انجام تخلفات )به لحاظ درآمدزایی آنها( از بین  

 یابند.  رفته و تخلفات تداوم نمی

ها از محل مالیات(، تمایل و مقاومت  با حذف درآمد صدور مجوز )و تامین هزینه •

 رود.  ن میبرای حفظ مجوزهای غیر ضروری از بی

تمام )به  های نیمههای نیمه تمام: با اصالح ساختار قیمت بسیاری از پروژهپروژه •

پروژه را  ویژه  آنها  تکمیل  انگیزه  اقتصادی شده و بخش خصوصی  های دولتی( 

خواهد داشت، بدین ترتیب عالوه بر کاهش بار مالی دولت، در تسریع زمان اتمام  

 اهد داشت. ها تاثیر به سزایی خواین پروژه

با منفک شدن منابع حاصل از بهره مالکانه منابع   کنترل سیاسی منابع طبیعی: •

و   طبیعی  ثروت  صندوق  قالب  در  آنها  مدیریت  و  دولت  خزانه  از  طبیعی 

سنجی و ضوابط مالی، کنترل سیاسی بر  های پشتیبان بر اساس امکانصندوق

منابع طبیعی پایان  یابد. بدین ترتیب کنترل سیاسی  منابع طبیعی کاهش می
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ها و دریافت  ها برای تعریف پروژهزنیها و چانهیابد، به عنوان مثال، کشمکشمی

 یابد. های عمرانی در محافل سیاسی کاهش میبودجه 

تواند بدهی ایجاد کند؛  بدهی اوراقی دولت: دولت فقط از طریق انتشار اوراق می •

مش تسویه  محل  و  سررسید  نرخ،  اوراق،  انتشار  شود.در  می  افزایش  خص شده 

ضریب نفوذ بیمه: با پوشش بیمه درآمد )بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت( و  

بیمه سالمت )شامل بیمه تکمیلی( برای همه مردم، منابع قابل توجهی جذب  

گذاری و تامین مالی تولید را در پی  های بیمه شده که افزایش سرمایه شرکت

 خواهد داشت. 

بودجه • تخصیص  پنهان   تضمین  بودجه  و   مصوب: کسری  تخلف محسوب شده 

ترتیب سازمان بدین  پرداخت کلیه مصارف مصوب است.  به  های  خزانه متعهد 

بندی مجدد )بعد از تصویب بودجه  دولتی دغدغه تخصیص بودجه نداشته و بودجه

خزانه   نقدینگی  جریان  کسری  شد.  نخواهد  انجام  اسالمی(  شورای  مجلس  در 

های مالی به صورت اوراق(  دولتی )از طریق واگذاری داراییتوسط صندوق اوراق 

 شود.  تامین می

 های غیر اوراقی:  مسدود شدن مجاری ایجاد بدهی •

o ممنوع بوده و در صورت نیاز،    هاهای حاکمیتی از بانک استقراض سازمان

 کند.  صندوق اوراق دولتی، با انتشار اوراق، کسری منابع را تامین می

o های تخصصی بر اساس استانداردهای  های زیرساختی در قالب صندوقپروژه

 تامین مالی آغاز و اجرا شده و بدهی به پیمانکاران ایجاد نخواهد شد.  

o کند. دولت هیچ سازمان دولتی  ن میخزانه دولت فقط اوراق دولت را تضمی

پروژهیا غیر را تضمین نمیدولتی و هیچ  کند، تضمین چنین مواردی  ای 

 شود. های تخصصی )طبق استانداردها( انجام میتوسط صندوق

o   تسهیالت تکلیفی، خرید تضمینی و پرداخت سهم بیمه از مصارف خزانه

 شود. حذف می
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o بدهی پرداخت  به  متعهد  شرکتدولت  و  های  نیست  دولتی  های 

شرکت غیردولتی،  متقاضیان  مانند  باید  را  اعتباردهندگان  دولتی  های 

 اعتبارسنجی کرده و تضامین الزم را اخذ نمایند. 

 نسبت دستاوردها )نتایج( به منابع  کارایی؛ ✓

با منفک شدن شرکت • از وزارتهافراغت مدیران ملی:  )و مدیریت    های دولتی 

های وزارتی  های کاذب سمتسازمان اموال دولت(، جذابیتای آنها در قالب  حرفه

 یابند.ی کاری کاهش میهاهای خلوت و حاشیهکاهش یافته، حیاط

اهرمی کردن منابع بودجه: مصارف عملیاتی دولت به جایی اینکه به طور مستقیم   •

ی تخصصی تامین مالی شده و  هااز طریق خزانه تامین شود، از طریق صندوق

صندو اثرگذاری  هاقاین  و  کرده  ترکیب  مالی  منابع  سایر  با  را  بودجه  منابع   ،

 بیشتری ایجاد خواهد کرد. 

تراکنش • از  مالیات  با کسر  مالیات:  موقع  به  )مانند  دریافت  بانکی مشمول  های 

ی درون  هاالحساب سود بانکی( عدم تطابقمالیات بر مصرف نهایی و مالیات علی

   یابد.به تامین مالی دولت از طریق بدهی کاهش می  ای کاهش یافته و نیازبودجه 

قیمت تضمینی: با استفاده از سازکار بورس کاال و پرداخت مابه التفاوت قیمت   •

شود، بدین ترتیب،  تضمینی و قیمت بازار توسط دولت، خرید تضمینی منتفی می

)مثال   تضمینی  قمیت  مشموالن  یافته،  کاهش  دولت  نیاز  مورد  مالی  منابع 

رزان( در اسرع وقت پول خود را دریافت خواهند کرد، کیفیت اظهارشده  کشاو

و   شده  واقعی  بورس  نظارت  تحت  انبارهای  به  شده  تحویل  محصوالت  برای 

 بسیاری از تشکیالت دولتی و مفاسد حذف خواهند شد.  

فعالیتاستقالل مالی فعالیت • با استقالل مالی  میدانی )مانند    هایهای میدانی: 

ها و مدارس( پرداخت یارانه شفاف شده و عالوه بر این،  ها، دانشگاهبیمارستان

 کارایی این مراکز افزایش خواهد یافت.
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ها به صورت تسهیالت مالی )با  حمایت مالی به صورت تسهیالت: با اعطای یارانه •

 یابد.  توجه به بازپرداخت اقساط( مصرف منابع مالی کاهش می

   های بیرونیتوانایی حفظ کارکردها پس از تکانهآوری؛ تاب ✓

منفک شدن درآمدهای نفتی از خزانه: با قطع رابطه خزانه دولت با درآمد نفت و   •

گاز و در پی آن حذف ارزهای خارجی از درآمد خزانه، منشأ درآمدهای پایدار  

زا  برون  یهاکدولت فرآیندهای جاری درونزای اقتصاد هستند که تحت تاثیر شو

 گیرند. ی بین المللی قرار نمیهامانند نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم

هموارسازی درآمد: با لحاظ کردن قواعد هموارسازی درآمدهای حاصل از بهره   •

و مصارف صندوق منابع  توازن  منابع طبیعی،  تکانهمالکانه  بروز  با  آسیب  ها  ها 

 بیند.  کمتری می

ها از محل مالیات )مالیات بر مین اکثر منابع شهرداریها: با تا درآمد شهرداری •

 پایدار خواهد شد.  هاارزش زمین و مالیات بر مصرف نهایی( درآمدهای شهرداری

توازن منابع و مصارف خانوارها: با اجرای سبد حمایتی جامع، منابع و مصارف   •

ها خواهد ههمه خانوارها متوازن شده و نوسانات اقتصادی تاثیر اندکی بر خانواد

 گذاشت.  

برای  ؛کاربردپذیری ✓ سازکارها  با  کار  و  یادگیری  سادگی  و  ایمنی  کارآیی،  اثربخشی، 

 کاربران

 نمایندگان مجلس، ناظران، پژوهشگران  •

o طبقه اصالح  به  بندی حساببا  و  شفاف شده  بودجه  مصارف  و  منابع  ها، 

 سادگی قابل ارزیابی خواهد بود.

o  سال بعدی( در الیحه برنامه و  4ساله )مقاصد سال اول و  5با بیان مقاصد

مدت  مدت و بلندبودجه ساالنه، امکان ردیابی و تحلیل تحقق اهداف میان

می پیشفراهم  مقادیر  ذکر  مثال  عنوان  به  مانده  شود.  برای  شده  بینی 
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اد بدهی  های آینده، اطمینان از توجه به آثار ایجهای دولت در سالبدهی

 کند.  را فراهم می

 مردم   •

o گیرند که تمام نیازهای  مردم تحت پوشش سبد حمایتی جامع قرار می همه

پوشش می را  زندگی  از  ضروری  به عنوان مثال همه مخارج درمان  دهد. 

طریق بیمه و تسهیالت درمان )با سود صفر( پرداخت شده و هیچ بیمار و  

نداشتن پول تحت  خانواده به خاطر  فقر  ای  و در ورطه  نگرفته  قرار  فشار 

 افتد.نمی

o   تداوم پرداخت حق بیمه: اگر حقوق و دستمزد توسط کارفرمایان واریز نشود

بیمه کار )درآمد( قابل کسر نباشد، حق بیمه از محل وام حق بیمه  و حق

ی بیمه  هاتوسط صندوق خانواده پرداخت شده و جریان نقدینگی صندوق

  .ماندارها برقرار میو ارایه خدمات به خانو

 ها  بنگاه •

o   تامین بانکی    مالی با  منابع  تزاحم و محدودیت  اثر  اوراق،  از طریق  دولت 

  یابد.ها کاهش میبرای بنگاه

 امکان بازگشت به وضعیت قبلی در صورت عدم موفقیت تغییرات ؛  پذیریبازگشت ✓

شوند، با این روند بندی شده انجام میمدیریت مبتنی بر مرحله: اقدامات مرحله •

بینی نشده،  رفع خطاهای پیش ها، امکان بازخورد گرفتن ومخاطره کاهش  ضمن

 شود.می فراهم

ها  رسانی مستمر به مردم قبل و حین اجرای پروژهجلب همراهی: آموزش و اطالع •

 .شوندها اجرا میانجام شده و در موارد الزم، بعد از اقناع عمومی برنامه

ها،  نظرات آنگیری از  نفعان در هر تغییر شناسایی و ضمن بهرهتعارض منافع: ذی •

 شود.ها انجام میاقدامات مناسب برای کاهش اثرگذاری جانبدارانه آن
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  پیوست ❖

 جایگاه بخش منابع مالی و دارایی دولت  ✓

ی دولت است. دولت  هاشوند؛ »منابع مالی و دارایی دولت« یکی از زیربخشتقسیم می 1تصویر   بخش به شرح  40 موضوعات کشور به

ای  گونهرا باید به  هاشرایط محیطی افراد و سازمان گری«؛گری و تنظیمگذاری، تسهیلی حاکمیتی شامل »اولویتهابا انجام ماموریت

  ی جامعه محقق شوند.هاشکل دهد تا اولویت

ی دولتی )قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه و  های تمام سازمانهامنابع مالی و دارایی دولت شامل منابع و مصارف و دارایی و بدهی

یی که بخشی از  هااست. شرکت ، آب و ..(ها)منابع نفت و گاز، معادن، اراضی، جنگل ی عمومیهانیروهای مسلح( و مدیریت مالی دارایی

 گیرند. ا متعلق به دولت است، به میزان سهام دولت، تحت مدیریت دولت بوده و در محدوده منابع مالی و دارایی دولت قرار میسهام آنه
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 : موضوعات کشور 1تصویر
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 مستندات برنامه منابع مالی و دارایی دولت  ✓

است؛ گزارش حاضر، »چکیده مدیریتی  ( تدوین شده  2تصویر   برنامه منابع مالی و دارایی دولت در چندین سند )به شرح محتوای

 برنامه منابع مالی و دارایی دولت« است.  

 
 مستندات برنامه منابع مالی و دارایی دولت  :2تصویر 
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