
انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري، 
بي شك، اقتصادي ترين انتخابات ايران پس 
از انقالب اس�ت. همه كانديداها بيش از آنكه روي مسائل 
سياس�ي، فرهنگي يا اجتماعي تمركز داش�ته باش�ند، 
هم و غم خود را بر مسائل و وعده هاي اقتصادي گذاشتند. 
وعده هايي كه گاه ضد و نقيض يكديگر هستند و گاه از نظر 
علمي هيچ مبناي واقعي ندارند، با اين وجود مردمي كه راي 
مي دهند لزوما به پايه هاي منطقي هر بحث راي نمي دهند 
بلكه مطالب�ات و وعده ها مي تواند آنها را س�مت نامزدي 
متمايل كند. تجربه اي كه در انتخابات رياس�ت جمهوري 
اخير اياالت متحده هم خود را نشان داد و مردم امريكا نه به 
وعده هاي عملي بلكه به مطالبات خود راي دادند. اين مهم، 
سبب شده تا عالوه بر كارشناس�ان اقتصادي، مسووالن 
نظام را هم به موضع گيري وا دارد. پس از رهبري كه معيشت 
مردم را مساله محوري اين دوره اعالم كرد، حسن روحاني 
رييس جمهوري فعلي و كانديداي دوره دوازدهم اين سمت 
هم با انتشار بيانيه اي به مردم اميدواري داد كه مشكالت 
اقتصادي ناشي از سياستگذاري هاي گذشته در چهار سال 
بعدي مرتفع خواهند شد و از مردم خواست به وعده هايي 
كه امكان عملي ش�دن ندارند يا درصورت عملي ش�دن 
هزينه هاي گزافي را بر دوش كشور مي گذارد، توجه نكنند. 
در بخشي از اين بيانيه آمده: »اينك شما در آستانه انتخابي 
تعيين كننده براي رقم زدن آينده خود و فرزندان تان قرار 
گرفته ايد. دو مس�ير كامال متمايز پيش روي ش�ما وجود 
دارد. يك طرف راه حل همه مسائل را توزيع پول مي داند. 
حاصل اين رويكرد حتي اگر ميسر باشد، شكل گيري تورم 
افسارگسيخته به ميزاني بسيار بيشتر از تورم سال هاي 
پاياني دولت دهم، بروز تالطم مج�دد در بازار ارز و ايجاد 
آشفتگي اقتصادي ناشي از تشخيص نادرست خواهد بود. 
اما رويكرد دوم اتكايش به وعده هاي دست يافتني است. 
در رويكرد دوم، مسير علمي و كارشناسي مد نظر است و 
هدفش آن است كه مشكالت را ريشه اي حل كند. از آنجا 
كه برداش�ت قرين به صحت ش�ما از رويكرد دوم نقشي 
سرنوشت س�از براي آينده كش�ور دارد، اينجانب تالش 
كرده ام تا به اختص�ار مهم ترين رئوس برنامه خود را براي 

دولت دوازدهم به آگاهي شما مردم عزيز و آگاه برسانم.«

ملت بزرگوار و شايسته ايران
اينجان��ب ب��ا توكل ب��ه خداون��د منان، ات��كا ب��ر حمايت و 
توانمندي هاي شما ملت رشيد و شايسته ايران و با همكاري 
مردان و زناني سختكوش در دولت تدبير و اميد، در چهار سال 
گذشته تمام توان خود را صرف كردم تا با همراهي شما ميهن 
عزيزمان ايران را از وضعيت  خطرناكي كه در آن قرار داش��ت 
برهانيم و زمينه هاي مس��اعدتري براي توس��عه همه جانبه 
اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور فراهم سازيم. 
طي اين چهار سال، همگي سختي هاي زيادي را تحمل كرديم. 
آثار زخم هايي كه در نتيجه ركود تورمي بي س��ابقه سال هاي 
1391 و 1392، بحران ارزي سال هاي 1390 و1391 و عدم 
اشتغالزايي س��ال هاي 1384 تا 1391 بر پيكر اقتصاد ايران 
وارد شده بود، به تدريج از س��ال 1393 به بعد خود را نمايان 
ساخت. عالوه بر آن، به محض آنكه تالش شد تا اقتصاد كشور 
زير فشار مش��كالت متعدد كمر راس��ت كند، كاهش شديد 
قيمت نفت ضربه اي سنگين به اقتصادي وارد كرد كه در دوره 
وفور درآمدهاي نفتي، به ش��دت به واردات وابسته شده بود. 
كوشش هاي بسيارِ يك يك شما ملت عزيز و سختي هايي كه 
همگي در كنار يكديگر تحمل كرديم به موفقيت هايي انجاميده 
كه عمده آن، خارج كردن اقتصاد از زير آوار است. اكنون اگرچه 
همچنان س��ختي هايي پيش روي ما است اما چشم اندازهاي 
اميدواركننده  و فرداي روشن نيز نمايان شده است. مردم عزيز 
ايران، من آگاهم كه مش��كالت اقتصادي نظير بيكاري و نبود 
رونق در بخش هايي از اقتصاد، مشكالت نظام بانكي؛ مشكالت 
اجتماعي نظير اعتياد، طالق و س��اير آسيب هاي اجتماعي؛ 
مشكالت محيط زيس��تي نظير ريزگردها، تخريب منابع آب 
و خاك، خش��كي تاالب ها و آلودگي هوا؛ مشكالت در روابط 
خارجي نظير تنش با كشورهاي منطقه، اجرايي كردن برجام، 
مبارزه با تروريسم و افراطي گري؛ و شماري ديگر از مشكالت 
به عنوان انباش��تي غم انگيز از سياست هاي نادرست گذشته 
هنوز وجود دارند. اما به شما مردم فهيم و دور انديش اطمينان 
مي دهم كه در چهار سال گذشته گام هاي بزرگي در راستاي 
حل آنها و زمينه س��ازي براي بهبودهاي بيشتر برداشته ايم. 
مردم عزيز ايران، اينك شما در آستانه انتخابي تعيين كننده 
براي رقم زدن آينده خود و فرزندان تان قرار گرفته ايد. دو مسير 
كامال متمايز پيش روي شما وجود دارد. يك طرف راه حل همه 
مسائل را توزيع پول مي داند. راه حل فقر را افزايش يارانه بدون 
تامين منابع مالي آن، حل مش��كل بيكاري را توزيع مقداري 
ديگر پول و ايجاد رونق و تقويت توليد را فعال كردن نقدينگي 

تشخيص مي دهد. حاصل اين رويكرد حتي اگر ميسر باشد، 
شكل گيري تورم افسار گس��يخته به ميزاني بسيار بيشتر از 
تورم سال هاي پاياني دولت دهم، بروز تالطم مجدد در بازار ارز 
و ايجاد آشفتگي اقتصادي ناشي از تشخيص نادرست خواهد 
بود. تشخيص نادرستي كه به دليل توجه صرف به جلب آراي 
ش��ما مردمي كه چشم اميد به حل مش��كالت خود از طريق 
سياستمداران دوخته ايد برآمده است. اين رويكرد به سرعت 
فقر و بيكاري را گسترش مي دهد. تجربه كشور هايي كه در دوره 
وفور نفتي براي ما الگو بوده اند و امروز عميقا با بحران دست و 
پنجه نرم مي كنند پيش روي همه ما اس��ت. اما رويكرد دوم 
اتكايش به وعده هاي دست يافتني است. در رويكرد دوم، مسير 
علمي و كارشناسي مد نظر است و هدفش آن است كه مشكالت 
را ريش��ه اي حل كند. از آنجا كه برداشت قرين به صحت شما 
از رويكرد دوم نقشي سرنوشت س��از براي آينده كشور دارد، 
اينجانب تالش كرده ام تا ب��ه اختصار مهم ترين رئوس برنامه 
خود را براي دولت دوازدهم به آگاهي ش��ما مردم عزيز و آگاه 
برسانم. آنچه مي تواند معيار راستي آزمايي مطالب ارايه شده 
باشد چگونگي تحقق قول هايي است كه طي اين چهار سال به 
شما داده ام. از ابتداي دولت اعالم كردم كه مناقشه هسته اي 
راه حل ديپلماتيك دارد و دستيابي به آن را در گرو آن دانستم 
كه تيمي ماهر با مديريتي حرفه اي و رويكردي نتيجه گرا اين 
كار را عهده دار ش��ود. ويژگي هايي كه تيم قبلي به طور كامل 
فاقد آن بود. در گزارش 100 روزه براي نخستين بار به عنوان 
رييس جمهور به ش��ما ق��ول دادم كه تورم را ت��ا پايان دولت 
يازدهم تك رقمي خواهم كرد كه اينچنين شد. ايجاد شغل را 
بزرگ ترين چالش اقتصاد كشور اعالم كردم هرچند مي دانستم 
انباشت جمعيت در سن كار سال ها زمان مي خواهد تا جبران 
شود اما دستيابي به ارقام تجربه نشده قبلي را اجتناب ناپذير 
مي دانستم. خوشبختانه موفق ش��ديم ركورد خوبي از ايجاد 
ش��غل در اقتصاد ايران به جا گذاريم. در زمينه بيمه همگاني و 
طرح سالمت خوشبختانه پيش روي مردم عزيز روسفيد شديم 
و توانستيم از هزينه هاي سنگين شما در فرآيند درمان مقادير 
قابل توجهي را بكاهيم. توليد گندم را بصورت جهشي افزايش 
داديم. بحران تامين دارو را به سرعت برطرف كرديم، اينترنت 
را در ابعاد بسيار بزرگ توسعه داديم، گازرساني و برق رساني به 
روستا ها را به درجه اي مطلوب رسانديم و در نهايت، رشد منفي 
6/8 درصدي را به رشد دو رقمي تبديل كرديم. اينك اين شما 
و اين تصميم مهمي كه در پيش روي تان قرار گرفته است. در 
خطوط ذيل، رئوس برنامه به همراه شرح مختصري از هر يك 
از سرفصل هاي آن در اختيار شما قرار مي گيرد تا با مطالعه آن، 
از آنچه اينجانب در نظر دارم ظرف 4 سال آينده با نصب العين 
قرار دادن سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و اتكاي به برنامه 
ششم به اجرا درآورم آشنايي پيدا كنيد. من مي آيم تا با ادامه 
رويكرد »تدبير و اميد« و گفتمان »آزادي و امنيت؛ آرامش و 
پيشرفت« مسيري را كه تاكنون با همراهي شما طي كرده ام 
كامل كنم و با كمك شما، ايراني شايسته مردمانش بسازم تا 
در نيمه راه نمانيم. ما با تداوم مسير عقالنيت مي توانيم فردايي 
بهتر براي يك يك شما و آينده اي بسيار بهتر براي فرزندان مان 
رقم بزنيم. در اينجا رئوس مهم ترين برنامه هاي اقتصادي خود 
را براي دولت دوازدهم بيان مي كنم. البته شما مردم گرانقدر 
مي توانيد براي اطالع جامع تر و دقيق تر و نيز ساير برنامه ها به 
كتاب برنامه دولت دوازدهم كه منتش��ر شده است، مراجعه 
كنيد. در اين كت��اب كليات برنامه هايي ك��ه در نظر دارم در 
دولت دوازدهم پيگيري كنم در قالب شش بخش اقتصادي، 
محيط زيستي، سياس��ت داخلي، سياست خارجي، فرهنگي 
و اجتماعي به پيش��گاه ملت ايران تقديم ش��ده است. اما در 
اينجا اهم برنامه هاي اقتصادي دولت دوازدهم را در دو بخش 
برنامه هاي حمايتي و برنامه هاي توسعه اي توضيح خواهم داد. 
برنامه هاي حمايتي ناظر به سياس��ت ها و اقداماتي است كه 
بهبود وضعيت گروه هايي خاص از جامعه، مانند فقرا، بيكاران، 
روس��تاييان و غيره را مدنظر قرار داده و برنامه هاي توسعه اي 
رويكردهايي را شامل مي شود كه افزايش درآمد در كل اقتصاد 

را هدف قرار مي دهد. 
برنامه هاي حمايتي

برنامه هاي حمايتي دولت دوازدهم مواردي را شامل مي شود 
كه برمبناي مطالعات كارشناسي و با به كارگيري تجارب موفق 
جهاني طراحي شده  است. اين برنامه ها متفاوت از وعده هاي 
غيردقيقي است كه صرفا براي جذب آراي ملت ايران و بدون 
پشتوانه علمي و كارشناسي مطرح  شده است؛ وعده هايي كه 
ميزان و مح��ل منابع مورد نياز براي اج��راي آن توضيح داده 
نمي ش��ود. در ادامه به پن��ج عنوان از مهم تري��ن برنامه هاي 
حمايتي دولت دوازدهم اشاره مي كنم كه در تداوم روندهاي 
مثبت آغاز شده در اقتصاد ايران مي تواند سبب از ميان برداشتن 

تمام جلوه ها و مظاهر فقر در كشور شود. 
1- تحقق عدالت درآمدي و زدودن چهره فقر از كشور

هرچند دس��تيابي به رش��د باالي اقتصادي به افزايش سطح 
درآمد در كل اقتصاد كمك مي كند اما در صورتي كه بهره مندي 
گروه هاي كم درآمد در چارچ��وب نظام موجود توزيع درآمد 

صورت گيرد، فرآيند بهبود وضعيت اقشار كم درآمد بسيار كند 
خواهد بود. لذا ضروري است همزمان با اجراي سياست هاي 
توسعه اي كه منجر به دستيابي به رشد باالتر اقتصادي خواهد 
ش��د، برنامه هاي حمايت��ي )فراتر از يارانه( ب��ه منظور بهبود 
 شرايط زندگي و توانمند سازي گروه هاي فقير به اجرا درآيند. 
در همين راستا، در مرحله سوم نيز استاندارد زندگي تعريف 
شده متناسب با رش��د اقتصادي و و بهبود وضعيت اقتصادي 
كشور افزايش پيدا مي كند. آهنگ افزايش ها به گونه اي خواهد 
بود كه در پايان سال 1399 سطح متوسط معيشت حدود 10 
ميليون نفر از فقيرترين افراد جامعه حداقل به ميزان پنج برابر 
وضع موجود ارتقا خواهد ياف��ت. اين برنامه در چارچوب يك 
نظام جام��ع تامين اجتماعي با شناس��ايي دقيق خانوارهاي 
فقيري كه حتي در فرآيند ايجاد رش��د اقتصادي نتوانسته اند 
به سطوح باالتر درآمدي دست يابند، به بهبود وضعيت آنها از 
طريق منابع عموم��ي كمك خواهد كرد. منابع محدود فعلي 
با اين روش به شكل كاراتري به سمت خانوارهاي فقير سوق 
داده خواهد شد و با توانمندسازي آنان، سبب ارتقاي كيفيت 
زندگي آنان در سطوحي استاندارد مي شود. با اجراي اين برنامه 
در دولت دوازدهم، در ايران اسالمي فقر مطلق نخواهيم داشت. 

2- طرح توانمندسازي روستاييان
در خصوص توسعه روستايي كشور و حمايت از روستاييان دو 
سرفصل مسكن و درآمد و اشتغال روستاييان بسيار مهم است. 
زيرا بدون توجه به اين دو ركن، ساير حمايت ها نخواهد توانست 
سبب توانمندسازي روس��تاها و عدم مهاجرت آنها به شهرها 
شود. بر اين اس��اس طرح هاي حمايت از روستاييان در دولت 
دوازدهم عمدتا بر اين دو ركن استوار است. يكي از مولفه هاي 
اصلي افزايش سطح درآمد روستاييان تقويت و توسعه صنايع 
روستايي است. براي دستيابي به اين هدف مناطق روستايي 

كشور را به دو دسته تقسيم مي كنيم: 

1- روستاهاي مرزي و محروم
2- ساير روستاها و شهرهاي زير 20 هزار نفر

دول��ت بنا دارد معادل ريالي 3 ميلي��ارد دالر از منابع ارزي به 
دس��ت آمده در نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي را طي چهار 
سال در جهت بهبود ش��رايط درآمدزايي روستاها با نرخ هاي 
ترجيحي س��رمايه گذاري كند. كاري كه دولت انجام خواهد 
داد اين است كه در روستاهاي گروه يك به نسبت يك به سه 
و در گروه دو به نس��بت يك ب��ه دو حمايت كند. بدين معني 
كه به ازاي هر يك واحد كه روس��تاييان در صنايع روس��تايي 
سرمايه گذاري كنند دولت در روستاهاي گروه يك، سه واحد 
براي س��رمايه گذاري هزينه خواهد كرد. مولفه ديگر افزايش 
درآمد روستاييان افزايش درآمدزايي بخش كشاورزي است. 
دول��ت در اين زمينه همان طور ك��ه در دولت يازدهم تحولي 
بزرگ در معيش��ت گندمكاران ب��ه وج��ود آورد در ادامه نيز 
برنامه مش��خصي براي خريد تضميني گندم و همچنين به 
حداقل رساندن سهم واسطه ها از فعاليت هاي توليد و توزيع 
كشاورزي تهيه كرده اس��ت. به طوري كه سهم اصلي سود به 
خود كش��اورزان بازگردانده شود. در زمينه تسهيل در تامين 
و تجهيز مسكن روس��تاييان نيز دولت در سال  گذشته ارايه 
تسهيالت با نرخ تك رقمي را در دستور كار خود قرار داده است 
كه با تداوم روند كاهش��ي ميزان تورم نرخ اين تسهيالت نيز 

متناسب با آن كاهش خواهد يافت. 
3- طرح كارورزي: ط��رح كارورزي يكي ديگر از طرح هاي 
مدنظر براي ايجاد اشتغال و حمايت از جوانان است كه در سال 
گذشته در سه اس��تان كشور اجرا شده است. دولت به منظور 
افزايش انگيزه براي به كارگيري جوانان در مش��اغل مختلف، 
مشوق هايي براي شركت ها و كارخانجاتي كه جوانان شغل اولي 
را استخدام كنند در نظر گرفته است. در واقع در اين طرح دولت 
به كارخانه ها و مراكز توليدي كمك مي كند تا نيروي انساني 
بيشتري را استخدام كنند. دولت اين كار را از طريق پذيرفتن 

بخشي از هزينه استخدام نيروي كار جديد انجام مي دهد. 
اهداف اين طرح عبارتند از: 

- افزايش مهارت و اشتغال جوانان
- افزايش جذب و به كارگيري جوانان در شركت ها 

- كاهش هزينه هاي ني��روي كار )آموزش، بيم��ه و ماليات( 
براي كارفرمايان

- هدايت هدفمند منابع در جهت توسعه اشتغال جوانان
گروه هدف طرح جوانان جوياي كار فارغ التحصيل دانشگاهي 
گروه سني 32-23 سال و شغل اولي ها هستند. در اين طرح 
فرد متقاضي كار بايد ثبت نام كند و دوره كارورزي را بگذراند. 
دولت هزين��ه دوره آموزش��ي را معادل يك چه��ارم حداقل 

دستمزد مي پردازد. 
4- طرح اصالح ساختار سهام عدالت

در سال هاي قبل برگه هاي سهامي تحت عنوان سهام عدالت 
در جامعه توزيع ش��د كه فاقد ارزش بود. پس از بررس��ي هاي 
بسيار و طرح راهكارهاي كارشناسي مختلف در دولت و با اتكا 
به رهنمودهاي مقام معظم رهبري به سازوكاري رسيديم كه 
با اجراي آن هم مش��كل دارندگان اين سهام حل خواهد شد 
و هم مشكل بنگاه هاي واگذار شده ضمن اينكه اين سازوكار 
در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي براي توانمندسازي 
خانوارها و اعطاي ثروت به آنها است. در سال هاي قبل بررسي ها 
و زيرساخت هاي اين كار انجام ش��ده است و هم اكنون آماده 
اجراي آن هستيم. اخيرا سامانه اصالح سهام عدالت راه اندازي 
شده است. توزيع سهام عدالت، به 50 ميليون ايراني، براي دو 
دهك اول، مع��ادل ارزش 2 ميليون تومان و براي بقيه حدود 
يك ميليون تومان ثروت اوليه ايجاد مي كند كه ارزش آتي آن 
تابع عملكرد اقتصاد است. سهامداران مي توانند اين سهام را نقد 

كرده يا از جريان مستمر سود آتي آن منتفع شوند. 
5- اعمال حماي�ت مالياتي از كارمندان دولت و بخش 

خصوصي
دولت دوازده��م در تالش خواهد بود براي حمايت كارمندان 
دولت و بخش خصوصي، از طريق معافيت هاي مالياتي حمايت 
كند. معافيت مالياتي حقوق بگيران دولتي در سال 1392 برابر 
833 هزار تومان بود و اگر قرار بود اين معافيت متناسب با تورم 
افزايش يابد مقدار كنوني آن حدود 1170 هزار تومان مي شد. 
در حالي كه در دولت يازدهم اوال سقف اين معافيت به 2 ميليون 
تومان افزايش يافته كه به اين معني است كه حقوق بگيران با 
درآمد پايين تر از 2 ميلي��ون تومان ماهانه به اندازه حدود 83 
هزار تومان ماليات كمتري به نسبت قبل مي پردازند. اين مقدار 
معادل 1/8 برابر يارانه ماهيانه يك فرد است. ثانيا اين معافيت 
ب��ه كارمندان بخش خصوص��ي نيز تعميم پي��دا كرد. دولت 
دوازدهم نيز با ادامه اين مسير و با افزايش سقف معافيت ها به 
حمايت بيشتري از حقوق بگيران خواهد پرداخت. عالوه بر آن 
فعاليت هاي كشاورزي، دامپروري، پرورش ماهي و زنبورعسل 
و طيور، صيادي، مشاغل فرهنگي، هنري، قرآني، مطبوعاتي و 
انتشاراتي نيز معاف از ماليات هستند. الزم به توضيح است كه 
با الكترونيكي كردن حسابرسي در سال 95 بالغ بر 300 هزار 
مودي جديد شناسايي شده و از ميان آنها از 77 مودي پردرآمد 
حدود 990 ميليارد تومان ماليات وصول شده است. در مقابل از 
بيش از يك ميليون و هفتصد هزار مودي طبقه پايين و متوسط 
تنها 880 ميليارد تومان ماليات وصول شد؛ لذا دولت در تالش 
است منابع درآمدهاي مالياتي خود را به سمت عدالت بيشتر 
سوق دهد و به تدريج ماليات ستاني از طبقات پايين و متوسط را 
كاهش داده و از موديان پردرآمد ماليات بيشتري وصول نمايد. 

برنامه هاي توسعه اي
سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي به منزله چتري فراگير و 
منسجم براي هدايت اقتصاد كشور در سال هاي آتي، مي تواند 
مح��ور وفاق و وحدت رويكرد در اعم��ال اصالحات اقتصادي 
باشد. در اين چارچوب 9 برنامه توسعه اي به شرح ذيل با اولويت 

در دستور كار قرار گرفته است. 
  1- اصالح نحوه مديريت درآمدهاي نفتي نخستين گام 
براي پيگيري سياست هاي توسعه اي است. تحقق اين امر 
در چارچوب اجراي بسته اي با عنوان »ارتقاي توانمندي دولت 

براي ارايه خدمات بهتر« به اجرا در خواهد آمد. 

  2- تبديل ثروت نفت به سرمايه اشتغال آفرين )تقويت 
نقش صندوق توسعه ملي(:  بر اين اساس صندوق توسعه 
ملي نقش��ي موثر در ايجاد تحول در س��رمايه گذاري اشتغال 

آفرين ايفا خواهد كرد. 
 3- صيان�ت از كاهش ت�ورم: كاهش قابل توج��ه تورم و 
تك رقمي كردن آن، دستاوردي بزرگ براي كشور محسوب 
مي ش��ود كه حفظ اين دستاورد را به اولويتي مهم براي آينده 

تبديل مي كند. 
4- تامين مالي توليد و اشتغال: تامين مالي توليد و اشتغال 
كه يكي از ضرورت هاي جدي ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري 
است، خود ش��امل دو برنامه اصالح نظام بانكي و توسعه بازار 

سرمايه است. 
1-4-  اصالح نظام بانكي: نقشه راه اصالح نظام بانكي شامل 
دو برنامه »اصالح مقدماتي نظام بانكي« و »اصالحات بنيادين« 
است. برنامه اصالحي در فاز اول مبتني بر پنج محور اصلي است: 

 الف- تقويت نقش نظارتي بانك مركزي
 ب- سياستگذاري پولي

 ج- بهبود محيط كسب وكار بانكي
 د-  انضباط مالي دولت

 ه� . افزاي��ش قدرت وام دهي بانك ها كه با س��ه هدف: بهبود 
وضعيت جريان نقد، كاهش انجماد دارايي ها و افزايش پوشش 

ريسك طراحي شده است. 
 2-4- توس�عه بازار سرمايه : نقش بازار سرمايه در تامين 
مال��ي توليد با توجه ب��ه بانك محور بودن اقتص��اد ايران طي 
سال هاي گذشته بسيار محدود بوده و ضروري است اين بازار 
نقش بيشتري را در تامين منابع براي سرمايه گذاري، به ويژه در 
بنگاه هاي بزرگ، ايفا كنند؛ لذا، سياست قطعي دولت دوازدهم، 
تقويت اين نهاد به منظور نقش آفريني موثرتر در روند توسعه 

اقتصاد ملي است. 
 5- اص�الح محي�ط كس�ب و كار و نظام بن�گاه داري 
)اش�تغال درآمدآفرين( : بررس��ي هاي انجام شده نشان 
مي دهد نمي توان كش��وري را يافت كه در دوره اي بلندمدت 

رش��د اقتصادي باال داشته باش��د اما اين مهم با درون گرايي 
اقتصادي يا دولتي بودن اقتصاد حاصل شده باشد. بنابراين يكي 
از مهم ترين برنامه ها در زمينه افزايش توليد و اشتغال افزايش 
سرمايه گذاري و بهره وري با استفاده از دو استراتژي »توسعه 

بخش خصوصي« و »برون گرايي« است. 
5-1- توسعه بخش خصوصي

رفع موانع توسعه بخش خصوصي از جمله مهم ترين الزامات 
دستيابي اقتصاد ايران به رشد اقتصادي باال و پايدار است. موانع 

توسعه بخش خصوصي در اين برنامه در چهار محور: 
1- وضعيت محيط كسب و كار

2- خصوصي سازي هاي انجام شده در دهه 80 و شكل گيري 
نظامات جديدي از بنگاه داري
3- گسترش بخش غيررسمي

4- ضعف هاي نظام حقوقي كشور
اين��ك كه تحقق رش��د اقتص��ادي ب��اال از اهمي��ت ويژه اي 
برخوردار است، در كنار اتخاذ سياست هاي الزم براي افزايش 
س��رمايه گذاري، بهره برداري با بهره وري باال از س��رمايه هاي 
موجود داراي اهميت زياد اس��ت، و ايجاد تغييرات مورد نياز 
براي بهب��ود بهره ب��رداري از بنگاه هاي متعلق ب��ه نهادهاي 
عمومي غيردولتي ضرورت زيادي پي��دا مي كند. باز تعريف 
نقش و ماموريت بنگاه هاي عمومي غيردولتي، شامل نهادهاي 
نظامي كه فعالي��ت اقتصادي دارن��د و بنگاه هاي غيرنظامي 
عموم��ي غيردولتي به منظور فراهم آوردن محيط مناس��ب 
و قابل رقابت ب��راي بخش خصوصي از ي��ك طرف و تبعيت 
از سياس��ت ها و استراتژي هاي صنعتي كش��ور از طرف ديگر 
 در همي��ن چارچوب اهميت زياد پيدا مي كند. ش��ركت هاي 
واگذار ش��ده در قال��ب رد ديون و بنگاه ه��اي تحت مالكيت 
يا مديري��ت دول��ت نيز باي��د در مس��ير اصالح س��اختار و 
خصوصي سازي واقعي حركت كنند. دولت يازدهم از ابتداي 
فعالي��ت، هيچ گونه واگذاري به بخ��ش خصوصي غيرواقعي 
را انجام نداده اس��ت. همچنين، با تاكيد دول��ت بر صيانت از 
كاهش تورم، محيط كسب و كار در جهت آرامش و بهره مندي 

مصرف كننده از اين آرامش حركت كرده است. 
  5-2- برونگرايي و تعام�ل با اقتصاد جهاني و اقتصاد 
منطقه )بازارها و شغل هاي مان را پس مي گيريم( : اين 
برنامه مي تواند اقتصاد ايران را از يك اقتصاد درون گرا به يك 
اقتصاد برون گرا تبديل كند كه نقش آفريني قابل توجهي در 
س��طح اقتصاد جهاني و منطقه اي خواهد داشت. اين برنامه 

شامل 4 محور زير است: 
1- ترسيم نقشه تعامل با كشورهاي مختلف و انتخاب شركاي 

تجاري پايدار
2- اصالح سياست هاي تجاري و تسهيل در تجارت 

3- حضور در زنجيره ارزش توليد جهاني 
4- جذب سرمايه گذاري خارجي با محوريت صرفه جويي انرژي

اقتصادهاي چين، هند، ژاپن و اندونزي طي دو دهه آينده در 
گروه پنج اقتصاد بزرگ دنيا قرار خواهند گرفت. لذا جغرافياي 
برون گرايي با محوريت مشاركت در زنجيره توليد صادرات گرا از 
طريق همكاري با بنگاه هاي بزرگ كشورهاي ذكرشده به اضافه 
كشورهاي منتخب اروپايي مي تواند به تحقق رشد اقتصادي 
صادرات گرا كه با افزايش قابل توجه اشتغال همراه خواهد بود 
كمك موثر كند. برون گرايي منطقه اي نيز مي تواند استان هاي 
مرزي كشور را كه اتفاقا از محروم ترين ها هستند به رفاه مطلوب 
برساند. تعيين ماموريت هاي محوري مشخص براي استان هاي 
مرزي در توسعه تبادل با كشورهاي همجوار و نيز مشاركت در 
برقراري ارتباطات شرق با غرب و شمال با جنوب با نقطه اتصال 
ايران، مي تواند توسعه استان هاي محروم مرزي را تسهيل كند 
و نظام مبادله سالم را جايگزين شكل آزاردهنده موجود قاچاق 
كاال كند. ما با اين اجراي دقيق برنامه  برون گرايي و تعامل بيشتر 
با دنيا مي خواهيم شغل هاي از دست رفته خود را پس بگيريم، 
بازار گردشگري ما به وسيله تركيه بازار گاز ما تا سال گذشته به 
وسيله قطر، صنعت هوايي ما و اينكه قطب هواپيمايي باشيم 
به وسيله امارات، همچنين، مسيرهاي بازرگاني و تجاري ما به 
وسيله امارات، س��رمايه گذاري صنعتي به وسيله تركيه، بازار 
نفت ما به وسيله عراق و عربستان محدود شد. اينها سبب شد 
طي8 سال شغل هاي جوانان مان را به كشورهاي ديگر بدهيم 
و با ماجراجويي در سياست خارجي سرمايه ها را از كشور فراري 
دهيم و سبب توسعه همسايگان شويم. با اجراي اين برنامه و 
با استفاده از ظرفيت برجام ما مي خواهيم شغل هايي را كه از 
دست داده و تقديم كشورهاي همسايه كرده ايم پس بگيريم، 

مي خواهيم سرمايه هاي رفته را به كشور بازگردانيم. 
 6- بهبود عدم توازن هاي منطقه اي )عدالت منطقه اي(: 
ايران كشوري با اقليم گسترده و تنوع باالي فرهنگي است. اداره 
متمركز و سياستگذاري مركزي و ابالغ بخشنامه هاي فراگير 
براي اين حد از تفاوت ميان اس��تان ها، اثربخشي سياست ها 
را به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد. مس��ائل استان هاي 
مختلف كشور بعضا با يكديگر بسيار متفاوتند. تفكيك كشور به 
پنج منطقه نسبتا همگن و نصب دستياران ويژه رييس جمهور 
منطقه اي با حداقل تش��كيالت و جابه جاي��ي متناوب مركز 
استقرار در استان هاي هر منطقه، اين امكان را فراهم مي كند 
كه انعطاف الزم در جهت انطباق با شرايط متفاوت هر منطقه 
بتواند شكل بگيرد. متناسب با اين شرايط نظام درآمد- هزينه 
استان ها در راستاي ايجاد انگيزه براي كسب درآمدهاي محلي 
و برقراري ارتباط ملموس ميان درآمدهاي مالياتي و مصارف 

آن، توسعه پيدا مي كند. 
7- مقابله با فساد: مجموع برنامه هايي كه تاكنون تشريح 
شده است، ظرفيت زيادي براي مقابله با فساد ايجاد مي كند. 
اصالح ساختارهاي اقتصادي كه در برنامه ها ارايه شده است، 
فرصت هاي بروز فساد را كاهش مي دهد. دولت دوازدهم اما 
به غير از اجراي برنامه هاي تشريح ش��ده، راهكارهاي زير را 

نيز براي مقابله با فساد دنبال خواهد كرد. 
1- اجراي قانون »ارتقاي سالمت نظام اداري و مبارزه با فساد«

2- اجراي قانون انتشار و دسترسي آزادانه به اطالعات
3- گسترش دولت الكترونيك 

4- چابك سازي دولت 
5- تسهيل مقررات و زمينه سازي براي حذف امضاهاي طاليي

6- شفاف سازي بودجه ريزي و ارزيابي عملكرد بودجه
7- جلوگيري از اعطاي هرگونه امتياز انحصاري در موضوعات 

اقتصادي
8- تقويت زيرس�اخت هاي اينترنت )توسعه اشتغال 
مبتني ب�ر اينترنت( : رساندن سرعت و كيفيت شبكه ملي 
اطالعات و اينترنت همه اس��تان ها به سطح 3 كشور نخست 
خاورميانه، تا سال 1400 با هدف دسترسي آسان به اطالعات و 
گسترش كسب و كارهاي مبتني بر اينترنت، مي تواند در توسعه 
دانش بنيان كشور و ايجاد مشاغلي كه مستقيم يا غيرمستقيم 

بر زيرساخت هاي اينترنتي بنا مي شوند موثر باشد. 
9- تقوي�ت گردش�گري: توس��عه گردش��گري از جمله 
ظرفيت هايي است كه مي تواند به متنوع شدن اقتصاد ايران، 
ايجاد اشتغال – باالخص در مناطق كم برخوردار – و راه اندازي 
زنجيره اي از توليد و خدمات كمك كند. ايران مي تواند تا سال 
1400 به هدف جذب ساالنه 9 ميليون گردشگر خارجي اعم 

از گردشگر مذهبي، تفريحي و سالمت دست يابد. 

برنامه هاي اقتصادي روحاني

اقتصاد 8
تنها  ۸ درصد شركت ها شفاف سازي مالي كردند

پدارم سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران مي گويد: تاكنون هيچ شركتي در بخش عمومي غيردولتي به سه قانون مصوب مجلس مبني بر انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات توجه نكرده و شاهد ناديده گرفتن اين قانون از سوي 
آنان بوده ايم. اقتصاد كشور سال ها از رقابت ناعادالنه به دليل فقدان گردش آزاد اطالعات و آشكار نشدن سوء مديريت ها، ناكارآمدي ها به دليل فقدان ساز و كار ايجاد شفافيت در قوانين كشور رنج برده است. اكنون ايجاد شفافيت هم به 

واسطه قوانين مورد اشاره كه در چند سال اخير از تصويب مجلس گذشته است و هم به دليل نياز بيش از پيش به چنين ساز و كارهايي براي بازيابي و گسترش تعامالت اقتصادي با دنيا بر پايه برجام به ضرورتي امكان ناپذير بدل شده است. 
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دولت بنا دارد 
 معادل ريالي

 سه ميليارد دالر 
 از منابع ارزي 
 به دست آمده 

در نتيجه افزايش 
درآمدهاي نفتي 

را طي چهار 
سال در جهت 
بهبود شرايط 

درآمدزايي 
روستاها 

با نرخ هاي 
ترجيحي 

سرمايه گذاري 
كند. كاري كه 

دولت انجام 
خواهد داد اين 

است كه در 
روستاهاي گروه 

يك به نسبت 
يك به سه و در 

 گروه دو
 به نسبت يك به 

دو حمايت كند

استاندارد زندگي
استاندارد زندگي تعريف 
ش�ده متناس�ب با رش�د 
اقتصادي و بهبود وضعيت 
اقتصادي كش�ور افزايش 
پي�دا مي كن�د. آهن�گ 
به گون�ه اي  افزايش ه�ا 
خواه�د بود ك�ه در پايان 
سال 1399 سطح متوسط 
معيشت حدود 10 ميليون 
نف�ر از فقيرتري�ن اف�راد 
جامعه حداقل ب�ه ميزان 
پن�ج برابر وض�ع موجود 
ارتق�ا خواهد ياف�ت. اين 
چارچ�وب  در  برنام�ه 
يك نظ�ام جام�ع تامين 
اجتماع�ي با شناس�ايي 
دقيق خانوارهاي فقيري 
ك�ه حت�ي در فرآين�د 
ايج�اد رش�د اقتص�ادي 
نتوانس�ته اند به س�طوح 
باالت�ر درآم�دي دس�ت 
يابند، به بهب�ود وضعيت 
آنها از طريق منابع عمومي 

كمك خواهد كرد. 

برنامه حمايتي
برنامه هاي حمايتي دولت 
دوازدهم مواردي را شامل 
مي ش�ود ك�ه برمبن�اي 
كارشناس�ي  مطالع�ات 
و ب�ا به كارگي�ري تجارب 
موف�ق جهان�ي طراحي 
شده  اس�ت. اين برنامه ها 
از وعده ه�اي  متف�اوت 
غيردقيقي است كه صرفا 
ب�راي ج�ذب آراي ملت 
اي�ران و بدون پش�توانه 
علمي و كارشناسي مطرح 
 شده اس�ت؛ وعده هايي 
ك�ه ميزان و مح�ل منابع 
مورد نياز براي اجراي آن 

توضيح داده نمي شود. 

برنامه رفاهي روحاني
دولت دوازدهم برنامه اي به منظور بهبود وضعيت رفاهي 8 تا 10 ميليون نفر از خانوارهايي كه در پايين ترين سطح زندگي مي كنند 
دارد. ما براي تحقق اين امر طرح س�ه مرحله اي را پيش بيني كرده ايم كه با اجراي آن كه براي نخس�تين بار در كشور خواهد بود 
مفهومي به عنوان اس�تاندارد زندگي يا حداقل س�طح رفاه را تعريف مي كنيم و درآمد هر كس را كه پايين تر از آن بود به س�طح 
اس�تاندارد تعريف شده مي رسانيم. در اين طرح، فرد يا خانواده اي كه ش�رايط درآمدي پايين تر از استاندارد تعريف شده دارد، 
چنانچه توانايي كار كردن داشته باشد منابع را صرف افزايش توانمندسازي و پيداكردن شغل براي آنها خواهيم كرد و اگر توانايي 
انجام كار نداشته باشند، مابه التفاوت درآمد آنها تا سطح استاندارد را به صورت مستمري به آنها پرداخت خواهيم كرد. مرحله اول 
از اين طرح از ابتداي سال 1396 و در چارچوب قانون بودجه سال 1396 در حال اجراست. در اين مرحله ميزان مقرري مددجويان 
كميته امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا كرده است. به طوري كه اگر مستمري يك 
خانوار پنج نفره در س�ال 1395، 100 هزار تومان بود اين مبلغ در قالب بودجه س�ال 1396 به 465 هزار تومان )بيش از 4/6 برابر( 
افزايش يافته و از ابتداي سال اجرا شده است. اين كار گامي بزرگ بود كه با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده در سال قبل و با 
توجه به تامين منابع الزم براي دولت در س�ال 1395 و 1396، با موفقيت برداش�ته شد. در گام دوم اجراي اين طرح از ميانه سال 
1396 و در صد روز اول شروع به كار دولت دوازدهم، ميزان درآمدي را به عنوان حداقل وضعيت رفاه خانوارها متناسب با مناطق 
مختلف جغرافيايي تعريف و اعالم مي كنيم و هر خانوار ايراني كه براس�اس درآمدي كه كسب مي كند خود را مستحق دريافت 
مقرري تعيين شده در اين طرح مي داند با مراجعه به سازمان هاي حمايتي ثبت نام مي كند و پس از بررسي و راستي آزمايي موارد 

ثبت نام شده، مقرري مربوطه را به ميزان مابه التفاوت درآمد فرد و سطح زندگي تعريف شده، دريافت خواهد كرد. 

گروه اقتصادي

محورهاي رشد و توسعه كشور در بيانيه اقتصادي روحاني

بهبود وضعيت فقرا، بيكاران و روستاييان

خبرگزاري ميزان


