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به نام او که دانا و تواناست

از سوی دیگر، شرایط بین المللی ایران به شکلی است که
استقلال ایران به معنای وجود و ادامۀ فشارهای مداوم بین المللی
به کشور است. برای حفظ استقلال، به جای مدیریت فشارهای
بین المللی در شکل فعلی، باید به سمت ایجاد بازدارندگی و
جلوگیری پایدار از این فشارها حرکت کرد. راه آن، علاوه بر
بهبود رابطۀ دولت-ملت، حرکت به سمت تعریف نقش
مشخصی در منطقه و جهان است. این دوره های سرد و گرم
شدن اقتصاد ایران ناشی از سینوسی بودن «دوره های فشارهای
بین المللی و کاهش فشارها» در حال مستهلک کردن سریع و از
بین بردن مقاومت فلز ایران است. تصور ما این است که
هم اکنون، به جز اصلاحات اساسی در حوزۀ اقتصاد کشور هیچ
راه دیگری برای بهبود رابطۀ دولت-ملت، به عنوان مهمترین
اصل بازدارندگی خارجی برای ایران وجود ندارد. از سوی دیگر،
این اصلاحات اقتصادی باید به نحوی سامان یابد که هدف دوم،
یعنی «باز تعریف نقش ایران در منطقه و جهان» را هم محقق

سازد.

اقتصاد ایران در شرایط بسیار سخت و ویژه ای قرار دارد. شاید
بتوان گفت این شرایط حتی از بسیاری از سال های جنگ تحمیلی
نیز سخت تر و حساس تر است. از یک سو، ایران، 17 سال از
فرصت بزرگ پنجرۀ جمعیتی خود را از دست داده و برخی
پیش بینی ها، حکایت از بسته شدن پنجرۀ جمعیتی تا 6 سال آینده
دارد. با بسته شدن پنجرۀ جمعیتی، حرکت ایران به سمت
کهن سالی تشدید شده و امکان توسعۀ کشور به جهت عدم وجود
زیرساخت های جمعیتی که نیاز به دهه ها زمان دارد، عملًا
غیرممکن می شود. این امتناع توسعه، برای یک کشور درحال
توسعه، به معنای پذیرفتن سرنوشت محتوم «عقب ماندگی» برای

ایران است.

 رشد اشتغال زای 6 درصدی سالانه و 3 الی 5 میلیون
شغل در 4 سال؛

 مهار پایدار تورم و رساندن تورم به میانگین تورم
کشورهای خاورمیانه؛

 فقرزدایی غیرتورمی و تضمین درآمد پایدار 30 دلار در
ماه؛

مقابله با فساد و رساندن رتبۀ شاخص ادراک فساد ایران
به میانگین کشورهای خاورمیانه؛

 ارتقای جایگاه بین المللی اقتصاد کشور و رشد 100
درصدی نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی

در 4 سال.

پنج هدف قابل سنجش و امکان پذیر برای 4 سال آیندۀ اقتصاد
کشور تعریف شده است:

.1

.2

.3

.4

.5

این شرایط سخت و ویژه، نیاز به برنامه ای منسجم، قابل سنجش 
و امکان پذیر دارد. این چنین برنامه ای هم، به یک مجری
باورمند به برنامه، توانمند در اجرا و توسعه گرا و دلسوز نیاز

دارد که دغدغۀ ایران برایش اولویت و هدف اصلی باشد.
در بستۀ نجات اقتصاد ایران، «بنا» سعی شده اهدافی قابل
سنجش و امکان پذیر تعریف شده و گام های اجرایی زمان مند و

مشخص برای اجرای هرکدام تعریف شود.

برای تحقق این اهداف به صورت خلاصه، باید چند گام کلیدی
و چند گام تکمیلی مشخص و زمان مند برداشته شود. تقدم و
تأخر و زمان اجرای هرکدام از این گام ها، حائز اهمیت بسیار

است.  این گام ها را می توان به این صورت خلاصه کرد:
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خلاصۀ مدیریتی
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گام بعدی که در سال 1400 باید برداشته شود، شروع اصلاح
نظام مالیاتی است. در سال 1400 باید سازمان امور مالیاتی از
زیرمجموعۀ وزارت اقتصاد خارج شده و با تجمیع سازمان
تأمین اجتماعی در آن، به عنوان یک معاونت رئیس جمهور
طراحی شود. به این ترتیب، فشارهای سیاسی روی سازمان
مالیاتی برداشته شده و شروع اصلاح کلیدی برقراری نظام
جامع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص باید کلید بخورد.
پیش بینی ما این  است که این نظام جدید مالیاتی، در نیمۀ دوم
سال 1403 قابل راه انداری است و از آن سال، می توان به
افزایش شدید درآمدهای مالیاتی که بخش عمدۀ آن از بخش
غیررسمی اقتصاد گرفته می شود برای تأمین مالی غیرتورمی

بودجۀ کشور امیدوار بود.

برای کاهش تورم در کوتاه مدت، باید کسری بودجۀ دولت به
نحو غیرتورمی تامین شود. به نظر می رسد تنها راه تأمین مالی
غیرتورمی کسری بودجه در کوتاه مدت که در عین حال، در
جهت هدف رشد اشتغال زا هم هست، ایجاد 50 تا 70 شهر
جدید خصوصًا در حاشیۀ خلیج فارس در سال 1400 و فروش
یا واگذاری زمین های این شهرهای جدید در همین سال و سال
1401 به مردم است. پیش بینی ما این ست که در صورت
اجرای این گام، در دو سال اول می توان بخش عمدۀ کسری
بودجۀ بیش از 1000 هزار میلیاردی دولت در دو سال را از
این محل تأمین کرد. در صورت عدم تأمین از این محل، باید
نسبت به تأمین مالی غیرتورمی شکاف تأمین نشده از محل
فروش اوراق و سپس واگذاری شرکت های دولتی در بازار

سهام اقدام نمود.
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گام تکمیلی که هم زمان با این گام کلیدی باید برداشته شود،
عبارت است از تفکیک دلارهای نفتی از بودجه و عدم
خرج کرد دلارهای نفتی در بودجۀ دولت. این گام به منظور
جلوگیری از بیماری هلندی و یا ایجاد تورم های بالا در اقتصاد
کشور ضروری است چرا که اتکای به ارزهای نفتی در بودجه

دولت حدود 50 سال است اقتصاد کشور را بیمار کرده است.

در کنار این گام کلیدی در سال 1400 و گام های تکمیلی آن
نیاز است تا سایر گام های مهم برداشته شود. 

گام بعدی، شروع اصلاح نظام بانکی کشور است که از
1400 باید آغاز شده و تا 1408 احتمال به طول
خواهد انجامید. این گام شرح و تفصیل بسیاری دارد
که در بستۀ مربوط به اصلاح نظام بانکی ارائه شده

است.

گام دیگری که در ابتدای دولت در سال 1400 باید
برداشته شود، مذاکرات گستردۀ طرح دیپلماسی راه و
بیش از 170 پروژه ای است که در این بستۀ نجات
برای راه، راه آهن، بندر و فرودگاه پیش بینی شده با
چین، هند، روسیه، عراق، سوریه، لبنان و برخی

کشورهای اروپایی است.

بخش بزرگی از منابع این پروژه ها از سرمایه گذاری
خارجی و در صورت عدم تأمین از این محل، بخش
عمدۀ منابع مورد نیاز از فروش اوراق یا افزایش تعداد

شهرهای جدید به دست خواهد آمد.

گام بعدی شروع اقناع افکار عمومی و اقدامات فنی و
مطالعاتی و قانونی مورد نیاز در زمینۀ عادلانه سازی
یارانه های انرژی است که از 1400 باید آغاز شود تا
در سال 1403 بتوانیم شروع فرآیند عادلانه سازی
یارانه ها و برقراری درآمد جامع همگانی برای هر

ایرانی به میزان 30 دلار را رسمًا آغاز کنیم. 

ب
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گام کلیدی سال 1403، شروع پروژۀ «بازار متشکل انرژی و
اعطای 30 دلار به هر ایرانی» است. در این طرح به صورت
خلاصه، به هر ایرانی، به اندازۀ مصرف هر اروپایی از 6 حامل
اصلی بنزین، گازوئیل، برق، گاز، نفت کوره و نفت سفید که
بیشترین میزان یارانه را دریافت می کنند، به  صورت رایگان،
تخصیص پیدا می کند. این در حالی  است که فرد اروپایی
برای خرید این میزان انرژی بخش بزرگی از درآمد خود را
پرداخت می کند. این حجم از انرژی در قالب توکن انرژی به
هر فرد به صورت رایگان تخصیص پیدا کرده که مطابق
محاسبات، حداقل معادل 30 دلار در ماه به هر ایرانی
می شود. این مقدار ثابت نبوده و با توجه به تغییرات
قیمت های جهانی انرژی و نرخ دلار در کشور تغییر می کند.
یعنی هرچه قیمت های جهانی افزایش یابد یا نرخ دلار بالاتر
رود میزان ریالی آن نیز برای مردم بیشتر خواهد شد که این،
در جهت عدم سرکوب دلار توسط دولت ها که به صنعت
زدایی و بیماری هلندی منجر می شود نیز، ذی نفعانی ایجاد
می کند. با این طرح عملًا فقر مطلق در ایران به صورت پایدار
ریشه کن شده و بسیاری از سیاست های رفاهی که اثربخشی

بسیار پایینی دارند نیز باید برچیده شوند.

دیپلماسی تجاری و حرکت به سمت همسایگان در کنار
تنش زدایی با غرب و استفاده از شرق در جهت منافع ملی
کشور نیز مسیر اصلی سیاست خارجی کشور در این زمان
باید باشد که می تواند در کنار دیپلماسی راه سبب ساز ایجاد

بازدارندگی امنیتی برای کشور نیز باشد.

این بسته، تلاشی است برای بازگرداندن ایران به جایگاهی
که مردم ایران شایستۀ آن هستند. حتمًا ایرادات زیادی بر
بسته وارد است که خوشحال خواهیم شد صاحب نظران
مختلف نسبت به ارسال نقطه نظرات خود، به آدرس ایمیل
spri@sharif.ir و یا شماره تلفن های 66065139 و

 66065140 اقدام نمایند.

هرکدام از نامزدهای انتخاباتی که بخواهند، می توانند از هر
بخش از این بسته استفاده کنند. همچنین پژوهشکدۀ
سیاست گذاری دانشگاه شریف آمادگی دارد نسبت به ارائۀ
حضوری بسته برای هرکدام از نامزدهای انتخابات اقدام

نماید.

با انجام گام های گفته شده می توان امیدوار بود که در سال
1402، تورم را به زیر 15 درصد رسانده باشیم و گام کلیدی
سال 1402 حذف کلیۀ قیمت گذاری های دولتی برای کالاها و
خدمات خصوصی است. با حذف قیمت گذاری ها، سازمان های
عریض و طویل متولی نظیر تعزیرات و... نیز حذف شده و
وظیفۀ دولت صرفًا نظارت بر عدم ایجاد موانع ورود به بازارها
و کنترل اثرات خارجی اقدامات بنگاه هاست؛ نه دخالت در
فرآیند قیمت گذاری که سبب شده شاخص سهولت کسب وکار

در ایران به نحو غیرقابل باوری پایین باشد.

در حالی که زمان بندی هریک از گام ها در این طرح پیش بینی
شده و این گام ها در سال 1401 هم ادامه می یابند، گام کلیدی
سال 1401، حذف انحصارات و امضاهای طلایی به صورت
گسترده است. این مهم که سبب آزادی کسب وکارها در
اقتصاد کشور می شود، یکی از مهمترین قدم ها در افزایش

سریع اشتغال است.

پ



کاهش پایدار تورم به میانگین  خاورمیانه (6 الی 8 درصد)
مهار پایدار تورم
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تورممهار پایدار

مقابله با فساد

رشد
اشتغال زا

یی
زدا

فقر
می

تور
غیر

گاه بین المللی
ارتقای جای

ر      
اقتصادکشو

افزایش 100 درصدی نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی طی 4 سال 
 

ارتقای جایگاه بین المللی اقتصاد کشور

ایجاد سالانه 1.100.000 شغل به صورت خالص، از طریق ایجاد رشد اقتصادی سالانه 6 درصدی 
 

رشد و اشتغال

رساندن شاخص ادراک فساد کشور به میانگین شاخص ادراک فساد کشورهای خاورمیانه
مقابله با فساد

محورهای اصلی بستۀ نجات
اقتصاد ایران 

تضمین درآمد پایۀ همگانی به میزان ماهانه معادل 30 دلار برای هر ایرانی با منابع مالی پایدار
فقرزدایی غیرتورمی
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اقدامات اصلی در یک نگاه

ث
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پنجرۀ جمعیتی در آستانۀ بسته شدن است. هنگامی که نسبت جمعیت
در سن کار به جمعیت وابسته در یک کشور از یک و نیم فراتر رود،
پنجرۀ جمعیتی آن کشور باز شده است. بازشدن پنجرۀ جمعیتی
فرصتی کم نظیر برای جهش کشور به گروه اقتصادهای پیشرفته ایجاد
می کند. با این حال، فرصت پنجرۀ جمعیتی که از اواخر دهۀ هفتاد به
روی کشورمان باز شده، نه تنها مورد استفادۀ سیاست گذاران و
دولت ها قرار نگرفته است؛ بلکه با اصرار بر سیاست ها و اقدامات غلط
و اجرانکردن برنامه ای منسجم برای توسعۀ کشور، در عمل، تبدیل به

تهدیدی جدی برای امنیت ملی و موجودیت کل کشور شده است. 
 

برای این که شهودی واقعی نسبت به این قضیه داشته باشیم،
کافی ست توجه کنیم که طی ١۶ سال گذشته حدود ١٧ میلیون
نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده است؛ اما خالص ایجاد
شغل در این مدت کمتر از ٣ میلیون شغل بوده است. متأسفانه
فرصت پنجرۀ جمعیتی در آستانه بسته شدن است. وضعیت
پنجره جمعیتی کشور و سناریوهای مختلف بسته شدن آن در
نمودار شماره ١ نشان داده شده است. در حالت خوشبینانه حدود
یک و نیم دهه و در حالت بدبینانه کمتر از 5 سال دیگر این
فرصت از بین خواهد رفت. بنابراین، دورۀ ریاست جمهوری آتی
تنها زمان باقی مانده برای بهره گیری از این فرصت ارزنده و

انداختن کشور در ریل توسعه است.

فرصت اندکی داریم...

بنای ایران (بستۀ نجات اقتصاد ایران)

نمودار 1: پنجرۀ جمعیتی ایران
نسبت جمعیت در سن کار به جمعیت وابسته
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متأسفانه، علی رغم باز بودن پنجرۀ جمعیتی و در اختیار داشتن
نیروی کار جوان و با انرژی، دولت ها زمینه های اشتغال آن ها را
ایجاد نکرده و حتی در مواردی از بین برده اند. نمودار 2 نشان
می دهد دولت ها، نه تنها در ایجاد شغل و رشد اقتصادی متناسب
با پنجرۀ جمعیتی موفق نبوده اند؛ بلکه با تخریب محیط کسب وکار
و از کار انداختن سازوکارهای طبیعی ایجاد شغل، این فرصت
بزرگ را به تهدید تبدیل کرده اند. همان گونه که از نمودار 2
روشن است، متأسفانه کشور ایران یکی از پایین ترین نرخ های
مشارکت جوانان در بازار کار را دارد و دردناک تر اینکه علی رغم
پایین بودن نرخ مشارکت جوانان، نرخ بیکاری آنان نیز به شدت
بالاست. این نیز شاهد دیگری بر ادعای تبدیل فرصت وجود

پنجرۀ جمعیتی به تهدید امنیت ملی است.
 

بنای ایران (بستۀ نجات اقتصاد ایران)

نمودار شمارۀ 2: نرخ مشارکت و بیکاری جوانان

نتیجۀ این وضعیت، بالابودن بار 
تکفل ایران حتی در مقایسه با کشورهایی است که

جمعیت آنها سال هاست وارد میان سالی و پیری شده  است.
نمودار 3، نرخ تکفل ایران را با برخی کشورهای منتخب مقایسه
کرده است. از این نمودار مشخص است که کشور ایران بار تکفل
بیش از دو و نیم دارد. به بیان دیگر، در کشور، هر یک نفر
شاغل باید معیشت دو و نیم نفر دیگر را نیز تأمین کند؛ این
یعنی بار تکفل کشور از کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه و
آمریکا نیز بالاتر است. این واقعیت تلخ در حالی رخ داده که

نزدیک به دو دهه از فرصت پنجره جمعیتی می  گذرد.

نمودار 3: نرخ تکفل در سال 1398
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مشکل دیگری که فرصت  سعی و خطاکردن در اقتصاد کشور
را از ما گرفته، وقوع تورم های بالا و رکودهای عمیق در
سالیان گذشته است. متأسفانه کشور، دهه های متمادی است
که درگیر تورم های مزمن و دورقمی است. علاوه بر این
سالیان زیادی درگیر رکودهای عمیق و فرسایشی بوده ایم.
دهۀ گذشته یا همان دهۀ ٩٠ شمسی را می توانیم دهۀ گمشدۀ
اقتصاد کشور نام گذاری کنیم؛ چرا که در این دهه، هم شاهد
تورم های بالا بوده ایم و هم رکودهای عمیقی را تجربه کرده ایم.
نمودار ۴ وضعیت تورم و رشد اقتصادی کشور را با دیگر
کشورها طی بازۀ زمانی ٢٠٠٩ تا ٢٠١٨ مقایسه می کند. این
نمودار نشان می دهد کشور ما علی رغم اینکه به صورت
میانگین، تورم سالیانۀ ١٨ درصدی را تجربه کرده، میانگین
نرخ رشد سالانۀ این دورۀ زمانی نیز نزدیک صفر بوده است.
وضعیت به شدت بغرنجی داریم. نمودار 5 متوسط رشد
اقتصادی هر دهه را نشان می دهد. همانطور که مشخص
است، رفتار اقتصاد ایران متناسب با یک اقتصاد در حال
توسعه نبوده و ایران در حال عقب افتادن جدی و غیرقابل
جبران از قافله توسعه است. تورم های بالا و رکودهای عمیق
سرمایۀ اجتماعی کشور را به شدت کاهش داده و امنیت کشور
را به خطر انداخته است. مولفۀ اصلی تضمین کنندۀ امنیت
پایدار در کشور تحکیم رابطۀ حکومت و ملت است که
متأسفانه، متأثر از این عملکرد غیرقابل قبول اقتصادی

به شدت آسیب دیده است.
نمودار 5 روند رشد اقتصادی و نمودار 6 روند فقر را نشان
می دهند و هر دو گواه دیگری بر وخامت شدید وضعیت

اقتصادی کشور هستند. 

اما نکتۀ دیگر در خصوص مهلت زمان اندکی است که برای
کشور جهت استفاده از فرصت های اثرگذار بین المللی باقی
مانده است. پروژۀ تکمیل و توسعۀ «یک کمربند یک راه»
(جادۀ ابریشم) از سال ٢٠١٣ به صورت کاملًا جدی، توسط
کشور چین شروع شده است و به دلیل تعلل سیاست مداران
ایرانی در احیای نقش کلیدی ایران در این پروژه، تاکنون
بارها احتمال کنار گذاشته شدن ایران جدی شده است.
خوشبختانه به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص کشور از یک
سو و عدم تکمیل جادۀ ابریشم از مسیر چین به پاکستان و
سپس از مسیر دریای عمان به عربستان به دلیل اختلافات
داخلی پاکستان، هنوز فرصت باقی ست. استفادۀ سریع و
فوری از این فرصت، شرط لازم برای احیای جایگاه ترانزیتی
کشور در منطقۀ خاورمیانه و حتی دنیاست. تعلل ما نمی تواند
بیش از این ادامه داشته باشد و باید کشورمان طی 4 سال
آتی دیپلماسی هوشمندانه و کارآمدی دربارۀ این پروژۀ مهم
بین المللی در پیش گیرد. جادۀ ابریشم می تواند نقش پیشران
توسعۀ ملی و منطقه ای کشور، از طریق احیای جایگاه ترانزیتی
ایران و توسعۀ ارتباطات بین المللی کشور فراهم کند. فرصت
مهم دیگری که باید در اسرع وقت آن را بالفعل کنیم، تبدیل
برتری ژئوکالچر و نظامی کشور در کشورهای همسایه و به
خصوص کشورهای مقاومت، به ژئواکونومی و دستاوردهای
اقتصادی است. پایداری برتری مذکور در میان مدت، مستلزم
این اقدام است. مشاهدۀ حضور فعالانه و موثر کشورهایی
مانند ترکیه، روسیه و امارات در فرآیند بازسازی کشورهای
مقاومت و نظاره گر بودن کشور ایران دردناک و غم انگیز

است. دولت آتی باید این تعادل دردناک را برهم زند.

بنای ایران (بستۀ نجات اقتصاد ایران)

نمودار4: متوسط تورم و رشد اقتصادی کشورها در بازۀ 2009 تا 2018
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نمودار6: روند نرخ فقر به تفکیک شهری و روستایی در دو دهه اخیر

نمودار 5: رشد اقتصادی کشور در 5 دهۀ اخیر

هدفمندی یارانه ها



بنابراین، نامزدهای ریاست جمهوری باید «کلی گویی» و «شعارزدگی» را کنار بگذارد و برنامه ای «قابل سنجش» و
«امکان پذیر» برای ادارۀ اقتصاد کشور ارائه کنند. بسته نجات اقتصاد ایران با هدف ارائۀ چنین برنامه ای تهیه شده است.
عمومی سازی این برنامه و ایجاد مطالبۀ اجتماعی برای تحقق محورهای کلیدی آن، به رهایی از شرایط فعلی کمک

خواهد کرد.

جای خالی «تعهدات شفاف و سنجش پذیر» در انتخابات ها

یکی از نقدهای زیربنایی به کیفیت رقابت های انتخاباتی ما این
است که بخش عمدۀ انرژی کاندیداها بر «کلی گویی» و
«انشانویسی» و «مقصریابی» متمرکز است و به ندرت دیده
شده کاندیداها «تعهدات سنجش پذیر» برای حل مشکلات
کشور مطرح کنند. هر قدر هم دایرۀ کاندیداهای انتخاباتی
وسیع تر شود و گروه های متنوع تری بتوانند کاندیدا معرفی
کنند، تا وقتی این نقص بزرگ در انتخابات های ما برقرار
باشد، بعید است انتخابات ها بتوانند نقش پررنگی در بهبود

شیوۀ مدیریت کلان کشور ایفا کنند. 

برای مثال در 30 سال اخیر، اکثر کاندیداهای انتخابات های
ریاست جمهوری، نطق های پرشوری دربارۀ «ضرورت کاهش
تورم» داشته اند؛ اما در چند دهۀ اخیر، حتی یک کاندیدا هم
ندیده ایم که «تعهد سنجش پذیری» در این زمینه ارائه کند و
برای مثال تعهدی برای «رساندن تورم ایران به میانگین
کشورهای خاورمیانه» مطرح کند. درضمن، بد نیست بدانیم
در همین چند دهه ای که ما سرگرم خطابه های آتشین در
زمینۀ «فوریت کنترل تورم» بوده ایم، اکثر کشورهای جهان
تورم خود را به حدود صفر رسانده اند و هم اکنون از هر 3

کشور جهان، 2 کشور، تورم سالانه «زیر 3 درصد» دارند! 

اما در انتخابات ریاست جمهوری 1400، اهمیت طرح
«تعهدات اقتصادی سنجش پذیر»، بسیار بالاست؛ چرا که از
یک طرف ایران ما، یکی از بحرانی ترین شرایط اقتصادی،
اجتماعی، سیاسی و دیپلماتیک خود را سپری می کند؛ و از
سوی دیگر، بحران فعلی در ترکیب با سقوط «امید اجتماعی»

در 2 سال اخیر، بسیار پیچیده تر شده است. 

خلاصه که هر کاندیدایی که «تعهدات شفاف و
سنجش پذیر» مطرح نکرده و صرفًا بر نطق های آتشینی
شامل «کلی گویی» و «انشانویسی» و «مقصریابی» تمرکز
کند، از هر گروه و جریان سیاسی که باشد، قطعًا شایستۀ

اعتماد مردم نخواهد بود. 

بنای ایران (بستۀ نجات اقتصاد ایران) www.banayeiran.ir5



تعهدات پنجگانۀ دولت آتی

دولت آینده باید بر دستیابی به اهداف اقتصادی محدود اما
مهم تمرکز کند. اول از همه، با توجه به دهۀ گمشدۀ 1390-
1399 و افت شدید سرمایۀ اجتماعی حاکمیت، مهار پایدار
تورم و ایجاد رشد و اشتغال، باید در اولویت اصلی باشد.
فرصت اندک باقیمانده برای پنجرۀ جمعیتی و کهن سالی
شدیدی که در انتظار ماست، اهمیت این محورها را مضاعف
می کند. تورم های بالای سال های اخیر در کنار افت شدید (به
خصوص در شرایط کرونایی) فشار زیادی به معیشت
خانوارهای پایین درآمدی وارد کرده و در حال گسترش فقر
خشن در کشور است. بر این اساس، باید فقرزدایی غیرتورمی
نیز در اولویت سیاست گذار قرار گیرد. محرومیت زدایی، اگر
به شیوۀ اصولی و مبتنی بر منابع پایدار ایجاد نشود، کشور را
در مسیر ابرتورم قرار خواهد داد که ضرر اصلی آن در وهلۀ
اول به خود محرومان و فقرا اصابت می کند؛ چرا که فاقد

دارایی کافی برای محافظت از خود در برابر تورم هستند. 

رواج فساد در لایه های میانی و پایینی دستگاه های دولتی از یک سو و
اخذ تصمیم ها و سیاست های فسادآفرین در سطوح بالای دولت ها، از
سوی دیگر، باعث وضعیت نامساعد درک عمومی از میزان فساد در
کشور شده است. گذشته از غیرقابل قبول بودن وقوع فساد، وضعیت
نامساعد ادراک فساد نیز باعث افت بیشتر سرمایۀ اجتماعی کشور
شده است. نیک می دانیم که همراهی اجتماعی شرط لازم هر گونه
اقدام اصلاحی و همچنین تأمین پایدار امنیت در کشور است.
بنابراین، باید مقابله با فساد نیز در اولویت اقدامات دولت آتی باشد.
نهایتًا اینکه، دسترسی به اهداف تعیین شده در رشد اقتصادی و ایجاد
اشتغال، بدون ارتقای جایگاه بین المللی اقتصاد کشور اگر ناممکن
نباشد بسیار سخت و زمان بر است. ضمن اینکه، تقویت جایگاه
بین المللی کشور نیز شرط لازم تأمین پایدار امنیت در کشور است.
امری که شرط لازم توسعه و حذف تسلط رویکرد امنیتی به ادارۀ

اقتصاد کشور است.

اهداف پنج گانۀ
سیاستی در بنای

ایران

بنای ایران
بستۀ نجات اقتصاد ایران

1

مقابله با
فساد

4

ارتقای جایگاه
بین المللی اقتصاد

کشور

5

مهار پایدار
تورم

2

فقرزدایی
غیرتورمی

3

ایجاد رشد
واشتغال
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ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال

7



www.banayeiran.irبنای ایران (بستۀ نجات اقتصاد ایران)

ایجاد رشد اقتصادی
با هدف ایجاد سالانه 1.100.000 شغل

رقم 1.100.000 شغل در سال، حدودا معادل دو برابر رقمی است که در دهۀ 10 -1400، در هر سال به
جمعیت 25 تا 65 سالۀ کشور اضافه خواهد شد.  

در 16 سال اخیر، جمعا 3 میلیون «شغل خالص» در کشور ایجاد شده؛ در حالی که در این مدت حدود 17
میلیون نفر به جمعیت 25 تا 65 ساله کشور اضافه شده است! 

پیش بینی می شود در 2 دهۀ آینده، از یک طرف به دلیل رقابت اقتصادی خردکننده در سطح بین المللی و از
طرف دیگر به دلیل جهش های تکنولوژیک شدید، اکثر کشورها تلاطم شدیدی در زمینۀ «پایداری مشاغل»

تجربه کنند.

جوانانبیکارینرخ مشارکت و نمودار 7: 
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رشد اشتغال زا برای نجات اقتصاد ایران ضروری  است؟  چرا
اقتصاد ما در 16 سال اخیر در زمینۀ زایش شغل، عقیم بوده
است. در این مدت، حدود 17 میلیون نفر به جمعیت 25 تا 65
سالۀ کشور اضافه شده، اما فقط حدود 3 میلیون شغل جدید (به
صورت خالص) ایجاد شده است. نمودار 8، وضعیت رشد
اقتصادی کشور در 5 دهۀ گذشته را نشان می دهد. متأسفانه در
دهۀ 90، میانگین سالانۀ رشد اقتصادی 0.25- درصد بوده است.
دهۀ پیش از آن نیز، گرچه میانگین سالانۀ رشد اقتصادی 4.45
درصد را تجربه کرده است؛ اما متأسفانه رشد آن دهه، رشد بدون
اشتغال بوده است. در واقع، بخش قابل توجه این رشد مدیون
درآمدهای بالای نفتی است که با عرضۀ ارزهای نفتی در بازار و

سرکوب نرخ ارز منجر به سرکوب تولید و اشتغال شد.

متأسفانه، علی رغم فرصت باز بودن پنجرۀ جمعیتی، وضعیت
فعلی بازار کار کشور فرصت مذکور را به تهدید تبدیل خواهد
کرد. همان گونه که از نمودار 9 مشخص است، نسبت اشتغال در
سال 98 برابر 35.7 درصد بوده است. به بیان دیگر، از هر 100
نفر در سن کار، تنها 35.7 نفر شاغل هستند. این وضعیت بازار
کار، در صورت تداوم، موتور تبدیل فرصت باز بودن پنجرۀ
جمعیتی به تهدید امنیت ملی خواهد بود. بر این اساس، ایجاد

رشد اقتصادی اشتغال زا باید اولویت اول دولت آینده باشد.

نمودار 8: رشد اقتصادی در 5 دهۀ گذشته

نمودار 9: روند نامناسب نسبت اشتغال در کشور
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ناامیدی عده ای از عقیم شدن اقتصاد ما در زایش شغل، در شرایطی اتفاق افتاده که هر سال هزاران شغل توسط سرمایه گذاران
ایرانی در کشورهای دیگر ایجاد می شود؛ از امارات و ترکیه و آذربایجان گرفته تا فرانسه و آلمان و کانادا و امریکا. عقیم ماندن
اقتصاد کشور در زایش شغل که برای دوره ای 16 ساله ادامه پیدا کرده است، از یک طرف موتور محرکۀ نابرابری و تبعیض
بوده و از طرف دیگر، انبوهی از ناهنجاری ها و جرائم را به دنبال آورده است. در سطح بین المللی، درمان نازایی اقتصادها در
زایش شغل، روزبه روز مشکل تر می شود. به ویژه آنکه پیش بینی می شود در 2 دهۀ آینده، از یک طرف به دلیل رقابت
اقتصادی خردکننده در سطح بین المللی و از طرف دیگر به دلیل جهش های تکنولوژیک شدید، اکثر کشورهای دنیا تلاطم

شدیدی را در زمینۀ «پایداری مشاغل» تجربه خواهند کرد. 

 اصلاح محیط کسب و کار
 اصلاح سیاست های ارزی و تجاری

 ارتقای سرمایه گذاری
فعال سازی توسعۀ منطقه ای

توسعه اقتصاد بخشی
 رفع مؤثر و هوشمندانۀ تحریم ها

برای ایجاد سالانه 1.100.000 شغل (معادل دو برابر رقم
سالانه ای که به جمعیت 25 تا 65 ساله کشور اضافه
می شود)، باید اقدامات زیر در دستور کار دولت آتی قرار

گیرد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اصلاح محیط کسب وکار این امکان را به دولت بعد خواهد
داد که بدون نیاز به صرف هزینه و فشار به بودجۀ دولت،
سازوکارهای طبیعی ایجاد اشتغال در اقتصاد را فعال کند.
به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از وضعیت نامساعد
بازار کار کشور را می توان به موانع دولتی نسبت داد که
مخل کسب وکار و فعالیت اقتصادی مردم هستند. برای
 رفع این موانع و بهبود مستمر محیط کسب وکار، با هدف
ایجاد سالانه 1.100.000 شغل، باید این اقدامات انجام

شوند:

حذف نظام قیمت گذاری دستوری از کالاها و
خدمات تولیدشده توسط بخش خصوصی همزمان با

ملاحظۀ افزایش رقابت در اقتصاد؛
استقرار گواهی محوری به جای مجوزمحوری؛ 

 حذف مداخلۀ مستقیم دولت در فرایند تولید و
توزیع کالا و خدمات و محدود کردن حوزۀ عملکرد
دولت در بازارها به تنظیم گری، نظارت، توسعۀ
زیرساخت ها، رفع انحصار و رفع سایر مصادیق

شکست بازار؛
سیستمی کردن مالیات ستانی و حذف ممیزمحوری
رفع انحصار از تأمین اجتماعی برای بیمۀ کارکنان
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چگونهرشد اشتغال زا را محقق کنیم؟ 
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 سیاست ارزی صادرات محور با حذف سرکوب نرخ
ارز؛

کاهش حداکثری تعرفه ها و تشریفات گمرکی؛
فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و تجاری جهت انعقاد

توافقنامه های تجاری دو یا چندجانبه با دیگر کشورها.

 توسعۀ ظرفیت تأمین مالی سرمایه  در گردش بنگاه های
تولیدی از طریق ابزارها و زیرساخت های تأمین مالی
زنجیره ای، توسعۀ ظرفیت تأمین مالی طرح های زیربنایی
از طریق تشکیل بانک توسعه، توسعۀ ظرفیت تأمین
مالی طرح های تولیدی از طریق تشکیل بانک های
سرمایه گذاری تخصصی، توسعۀ ابزار بدهی و
صندوق های سرمایه گذاری و سایر ابزارها و نهادهای

بازار سرمایه؛
استفاده از ظرفیت الگوهای مشارکت عمومی و خصوصی
برای توسعۀ زیرساخت های اقتصادی با استفاده از منابع

بخش خصوصی؛
 اصلاح قوانین و مقررات جاری و هدایت منابع اقتصاد

در جهت توسعه و تکمیل زنجیره های یکپارچۀ تولید.

 
برای «ارتقای سرمایه گذاری» با هدف ایجاد سالانه
1.100.000 شغل، باید اقدامات زیر در دستور کار قرار

گیرند:

 

 ایجاد «قانون کار» استان محور؛ 
 رفع انحصار از امتیازات منطقه ای و بهره برداری از

معادن؛ 
 اجرای کلان پروژه های ریلی و راه سازی مبتنی بر تصویر

کلان کسب جایگاه قطب ترانزیتی منطقه و راه ابریشم؛ 
 توسعۀ شهرهای جدید مبتنی بر برنامۀ توسعه کشور

(مشتمل بر توسعۀ راه ها)؛
پیاده سازی الگوی توسعه دهندگی و رگولاتوری توسعۀ
منطقه ای با محوریت صنایع بزرگ و بخش های صنعتی

فعال هر منطقه؛ 
 تمرکز بر توسعۀ صنعتی و منطقه ای استان های جنوبی

کنارۀ آب های آزاد، با همکاری با شرکای بین المللی؛ 
ایجاد قطب های ترانزیتی، صنعتی و بازرگانی منطقه ای در
استان های محروم مرزی، پس از رفع زیربنایی امکان

قاچاق. 

 افزایش درآمد دولت از محل بهره برداری از معادن و
منابع زیرزمینی با وضع حقوق دولتی مناسب به منظور

سرمایه گذاری مجدد؛ 
توسعۀ زیرساخت های ریلی و راه سازی و توسعۀ خطوط
انتقال آب و برق و گاز و میعانات در مسیر برنامه های

توسعه؛ 
اصلاح مسیر صنایع موجود در جهت اعمال سیاست های
افقی و بنیان گذاری صنایع جدید بر محور توسعه منطقه؛ 
 توسعۀ ظرفیت پیمانکاری و قطعه سازی صنایع در جهت

تکمیل زنجیره و صادرات به کشورهای منطقه. 

برای «فعال سازی توسعۀ منطقه ای با هدف
 ایجاد سالانه 1.100.000 شغل، برخی ضروری ترین اقدامات

عبارتند از: 

برای «توسعۀ اقتصاد بخشی» با هدف ایجاد سالانه
1.100.000 شغل، باید اقدامات زیر در دستور کار قرار

گیرند: 
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در محور «اصلاح سیاست های ارزی و تجاری» با هدف
ایجاد سالانه 1.100.000 شغل، مهمترین اقدام، خروج ارز
نفتی از بودجه دولت است که منجر به کنار گذاشتن
سرکوب نرخ ارز و تقویت ذخایر ارزی کشور خواهد شد.
با این اقدام، هم محصول و هم نیروی کار ایرانی در خارج
از ایران ارزان تر شده و مزیت رقابتی برای ایفای نقش در
پروژه های پیمانکاری بین المللی و همچنین نفوذ در
بازارهای بین المللی ایجاد خواهد شد. ضمن اینکه، فضا
برای استفاده از ظرفیت بازار داخل برای چانه زنی جهت
کسب سهم بازار از کشورهای دیگر فراهم خواهد شد. به
طور خلاصه، مهمترین اقدامات ذیل این محور عبارتند از: 
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برای «رفع موثر و هوشمندانۀ تحریم ها» باید توجه داشت که در بعد
خارجی، یکی از اصلی ترین گلوگاه های کشور نظام پرداخت ها است. در واقع در شرایطی

که بخش عمدۀ تولید بین مراحل مختلف زنجیرۀ تولید تقسیم شده و ارزش افزودۀ هر مرحله از زنجیرۀ تولید
تنها درصد کمی (معمولًا زیر ده درصد)  از بهای تمام شدۀ آن کالا را شامل می شود، توسعۀ پایدار برون نگر چه در بخش
صنعت و چه در بخش خدمات بدون کاهش هزینه های جابجایی مالی به زیر 3 درصد تقریبًا غیر ممکن است. بنابراین،
یکی از اهداف هرگونه دیپلماسی مقابله با تحریم، باید کاهش هزینۀ مبادلات مالی باشد. با توجه به ماهیت فنی و
پیچیدگی های زیاد مربوط به بحث تحریم ها، پیشنهادات مربوط به این محور به صورت مستقل و مجزا ارائه خواهد شد.

در ادامه اقدامات مرتبط با ایجاد رشد اشتغال زا به صورت خلاصه بیان شده است:

اصلاح محیط
کسب و کار

حذف نظام قیمت گذاری دستوری از کالاها و خدمات تولیدشده توسط بخش خصوصی همزمان با
ملاحظۀ افزایش رقابت در اقتصاد؛

استقرار پارادایم گواهی محوری  به جای مجوزمحوری؛ 
حذف مداخلۀ مستقیم دولت در فرایند تولید و توزیع کالا و خدمات و محدود کردن حوزۀ عملکرد
دولت در بازارها به تنظیم گری، نظارت، توسعۀ زیرساخت ها، رفع انحصار و رفع سایر مصادیق

شکست بازار؛
 سیستمی کردن مالیات ستانی و حذف ممیزمحوری؛

رفع انحصار از تأمین اجتماعی برای بیمۀ کارکنان.

اصلاح
سیاست های

ارزی و تجاری

سیاست ارزی صادرات محور با حذف سرکوب نرخ ارز؛
کاهش حداکثری تعرفه ها و تشریفات گمرکی؛

فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و تجاری جهت انعقاد توافقنامه های تجاری دو یا چندجانبه با دیگر
کشورها.

ارتقای
سرمایه گذاری

توسعۀ ظرفیت تأمین مالی سرمایه  در گردش بنگاه های تولیدی؛
توسعۀ ظرفیت تأمین مالی طرح های زیربنایی؛

استفاده از ظرفیت الگوهای مشارکت عمومی و خصوصی برای توسعۀ زیرساخت های اقتصادی با استفاده
از منابع بخش خصوصی؛

اصلاح قوانین و مقررات جاری و هدایت منابع اقتصاد در جهت توسعه و تکمیل زنجیره های یکپارچۀ
تولید.
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فعال سازی
توسعۀ منطقه ای

ایجاد «قانون کار» استان محور؛ 
رفع انحصار از امتیازات منطقه ای و بهره برداری از معادن؛ 

اجرای کلان پروژه های ریلی و راه سازی مبتنی بر تصویر کلان کسب جایگاه قطب ترانزیتی
منطقه و راه ابریشم؛ 

توسعۀ شهرهای جدید مبتنی بر برنامۀ توسعۀ کشور (مشتمل بر توسعۀ راه ها)؛
پیاده سازی الگوی توسعه دهندگی و رگولاتوری توسعۀ منطقه ای با محوریت صنایع بزرگ و

بخش های صنعتی فعال هر منطقه؛ 
تمرکز بر توسعۀ صنعتی و منطقه ای استان های جنوبی کنارۀ آب های آزاد، با همکاری شرکای

بین المللی؛ 
ایجاد قطب های ترانزیتی، صنعتی و بازرگانی منطقه ای در استان های محروم مرزی، پس از

رفع زیربنایی امکان قاچاق. 

توسعۀ اقتصاد
 بخشی

افزایش درآمد دولت از محل بهره برداری از معادن و منابع زیرزمینی با وضع حقوق دولتی
مناسب به منظور سرمایه گذاری مجدد؛ 

توسعۀ زیرساخت های ریلی و راه سازی و توسعۀ خطوط انتقال آب و برق و گاز و میعانات در
مسیر برنامه های توسعه؛ 

اصلاح مسیر صنایع موجود در جهت اعمال سیاست های افقی و بنیان گذاری صنایع جدید بر
محور توسعۀ منطقه؛ 

توسعۀ ظرفیت پیمانکاری و قطعه سازی صنایع در جهت تکمیل زنجیره و صادرات به
کشورهای منطقه. 

رفع موثر و
هوشمندانۀ
تحریم ها

کاهش هزینۀ مبادلات مالی
هدایت همزمان مذاکرات با بقیه کشورهای مهم مانند چین، روسیه و هند و استفاده از برگ

برندۀ آن ها به عنوان ابزار چانه زنی با آمریکا
تقویت برگ برنده های مذاکرات کشور با آمریکا (کاهش زمان گریز هسته ای و...)
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اقدامات مهار
پایدار تورم

ساختاریکوتاه مدت

خارج کردن ارزهای نفتی از بودجۀ دولت
 کاهش هزینه های دولت
  فروش شرکت های بزرگ دولتی 
فروش زمین ها و ساختمان های دولتی
  اصلاحات مالیاتی غیرساختاری
فروش اوراق

عادلانه سازی یارانۀ حامل های انرژی
اصلاح نظام مالیاتی
 اصلاح نظام بانکی 
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کاهش پایدار تورم 
به میانگین خاورمیانه (6 الی 8 درصد) 

ما شعار «تورم تک رقمی» را زمانی طرح کردیم که کشورهای محدودی تورم تک رقمی داشتند.
اما امروز از هر 3 کشور دنیا، 2 کشور «فناوری تورم زیر 3 درصد» دارند! 

در بین کشورهای منطقۀ ما، 14 کشور تورم زیر 3 درصد دارند:
عراق، اردن، غزه (فلسطین اشغالی)، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، قطر، کویت، امارات،

عربستان، عمان، بحرین، مراکش و الجزایر. 

نمودار 10: تورم برخی کشورهای منتخب و کشورهای خاورمیانه در سال 2019
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چرا مهار پایدار تورم برای نجات اقتصاد ایران ضروری  است؟ 
تورم، افزایش مداوم سطح عمومی قیمت هاست.
به عبارت دیگر، تورم همان کاهش مستمر قدرت
خرید پول (در ایران ریال) است. تفاوت تورم با
گرانی نیز در این است که گرانی بالا بودن سطح
قیمت ها نسبت به درآمد یک فرد را نشان می دهد.
بر این اساس، گرانی در سطح فرد مفهوم پیدا
می کند. ممکن است سطح قیمت ها برای یک فرد
بالا و از نظر وی، کالاها و خدمات گران باشد اما
برای فرد دیگری چنین نباشد. البته استمرار
تورم های بالا و هم زمان رکودهای عمیق، منجر به
گسترش دایرۀ افرادی می شود که کالاها و خدمات

برای شان گران است.

تورم در واقع مالیاتی بدون پشتوانۀ قانونی است که
بدون اجازۀ افراد و در قالب کاهش قدرت خرید
پول آن ها وصول می شود. مالیاتی که به شدت
ظالمانه است؛ چراکه اصابت آن به دهک های پایین
درآمدی بالاتر است. کسانی که فاقد دارایی های
کافی برای محافظت خود در برابر آن هستند. برخی
آسیب های دیگر این  پدیده را می توان این گونه

برشمرد:

• تورم تقاضای اجتماعی برای سرکوب قیمتی ایجاد
می کند.

• تورم بازار طلا، ارز و مسکن را رونق می دهد و بازار
سرمایه را عقب نگه می دارد. به بیان دیگر، «تورم»
سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری های تولیدی و
بلندمدت و اشتغال زا به سرمایه گذاری های

سفته بازانه و دلال محور هدایت می کند. 
• سرمایه گذاری های تولیدمحور و اشتغال زا نیاز به
برنامه ریزی بلندمدت دارند و برنامه ریزی بلندمدت
فقط در شرایطی امکان پذیر است که تورم زیر 3
درصد باشد. بنابراین حتی اگر همین فردا همۀ
تحریم ها قطع شوند، در دنیایی که 122 کشور تورم
زیر 3 درصد دارند و ما تورمی چندین برابر میانگین
جهان داریم، مهاجرت سرمایه گذاری های اشتغال زا
از ایران به کشورهای دارای تورم زیر 3 درصد قطع

نخواهد شد. 

تورم بزرگترین مشکل اقتصادی و مهمترین مشکلی
است که علم اقتصاد قادر به حل آن بوده است. در
حال حاضر 122 کشور دنیا تورم خود را به حدود
صفر (زیر 3 درصد در سال) رسانده اند. یعنی از هر 3
کشور دنیا، 2 کشور «فناوری تورم زیر 3 درصد»
دارند. در شرایطی ما همچنان بر شعار «تورم
تک رقمی» پافشاری می کنیم که اگر همین امروز تورم
ما تک رقمی شود و به سالانه 9 درصد برسد، ما
18مین تورم بالا در دنیا خواهیم بود! طی 52 سال
اخیر، در اکثر سال ها تورم ایران بالاتر از میانگین
خاورمیانه بوده است. نمودار 5 گواهی بر این

مدعاست.

علی رغم اینکه دهه هاست مردم و به خصوص
دهک های فقیر و کم درآمد، با رنج ناشی از تورم های
بالا و دورقمی زندگی می کنند، دولت ها همواره فارغ از
رویکرد سیاسی شان اقدامات مشابهی برای مقابله با
تورم  انجام داده اند که نه تنها موفق نبوده، بلکه به تولید
و محیط کسب وکار هم آسیب زده و منجر به گسترش
فساد شده است. دولت ها برای مهار تورم به سراغ
معلول رفته اند و سعی کرده اند با اقدامات تعزیراتی و
شبه امنیتی (و با توجیهات بعضًا ظاهر الصلاحی مانند
برخورد با گران فروشی و احتکار) به سرکوب قیمت ها
بپردازند. برخی مواقع نیز با اعطای یارانه به سمت
عرضه، تلاش کرده اند قیمت ها را کنترل کنند. بارها
تجربه شده است که این اقدامات تبعات ناگواری

مانند موارد زیر را به بار آورده است:

• ایجاد اختلال در تخصیص بهینۀ منابع به دلیل
دست  کاری در انگیزه های اقتصادی افراد متأثر از

دست کاری در قیمت  ها؛
• ایجاد چندپارگی در بخش عرضه با قیمت  های

چندگانه و وقوع فساد و رانت؛
• آسیب به زنجیره های تولید به دلیل ایجاد تضاد

منافع بین حلقه های مختلف زنجیره؛
• کاهش کیفیت و کم فروشی؛

• ایجاد اختلال در نوآوری بنگاه   های فعال در بازارهای
مشمول قیمت  گذاری دولتی.
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علی رغم اینکه در دهه های گذشته بارها در عمل ثابت شده است که سرکوب قیمتی علاوه بر تبعات بالا، در
پایین نگه داشتن قیمت ها هم ناموفق بوده است؛ اما کماکان برخی دولت مردان و نمایندگان محترم مجلس، مجددًا
به سراغ همین سیاست می روند. در حالی که برای مقابله با تورم، باید به سراغ ریشۀ اصلی آن، یعنی رشد
بی ضابطۀ حجم نقدینگی رفت. برای این منظور، باید مهار زدن بر هزینه های دولت و کنترل خلق پول بی ضابطۀ
بانک ها در دستور کار قرار گیرد. شایان ذکر است که سرکوب قیمتی، نه تنها در علم اقتصاد رد شده و تجربیات
عملی نیز تبعات خسارت بار آن را نشان داده است، بلکه در اسلام نیز مذموم شمرده شده و به شدت مورد نهی

قرار گرفته است.

بنای ایران (بستۀ نجات اقتصاد ایران)

چگونه می توانیم تورم را به صورت پایدار مهار کنیم؟ 
مهار تورم در کشور مستلزم کنترل رشد نقدینگی و
مهار رشد مازاد آن نسبت به رشد کالاها و خدمات
در اقتصاد است. بر این اساس، اقداماتی که رشد
نقدینگی را ضابطه مند می کنند، در اولویت قرار داد.
دو عامل ریشه ای در ایجاد نقدینگی نقش دارند:
پایۀ پولی (پول پرقدرت) و خلق پول بانکی. ارتباط
این دو عامل به صورت طولی است و مدیریت هر
دو، شرط لازم برای مهار پایدار نقدینگی است.
مهم ترین پیشران پایۀ پولی در کشور، شکاف دخل
و خرج دولت است. بر این اساس، پر کردن این
شکاف باید در اولویت قرار گیرد. خلق پول بانکی
هم متأثر از وضعیت ترازنامه ای بانک ها و کیفیت
تنظیم گری بانک مرکزی است. بنابراین، اصلاح
نظام بانکی نیز از شروط لازم مهار پایدار تورم
است. اقدامات ناظر به تحقق این دو محور را
می توان به دو دسته تقسیم کرد: اقدامات
کوتاه مدت و اقدامات بلندمدت. برای رساندن تورم
ایران به میانگین خاورمیانه، که در سال های اخیر
بین 6 تا 8 درصد بوده، اصلی ترین اقدامات

«کوتاه مدت» عبارتند از: 
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1. خارج کردن ارزهای نفتی از بودجۀ دولت و
جایگزین کردن آن  در 2 سال اول با فروش زمین
و اوراق و از سال سوم با درآمدهای مالیاتی و منابع

حاصل از عادلانه سازی یارانه حامل های انرژی؛
2. مهار افزایش بی رویه هزینه های دولت؛ 

3. فروش شرکت های بزرگ دولتی و استفاده از
درآمد حاصله برای پوشش قسمتی از هزینه های

دولت؛ 
4. فروش زمین ها و ساختمان های دولتی و
اختصاص درآمد حاصل از آن برای پوشش قسمتی

از هزینه های دولت؛
5. اصلاحات مالیاتی غیرساختاری و کوتاه مدت
(پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانۀ

مؤدیان)؛
6. استفاده از اوراق برای تأمین باقی ماندۀ شکاف
درآمدها و هزینه های دولت (کسری تراز عملیاتی

دولت).

اتکای به درآمدهای ارزی نفت برای پوشش شکاف
درآمدهای عملیاتی و هزینه های دولت در دهه های
گذشته، یکی از دلایل اصلی تورم های بالا بوده که
سیاست سرکوب ارزی را نیز به کشور تحمیل کرده
است. این منابع اگر به ذخایر ارزی بانک مرکزی
اضافه شوند، تورم به بار خواهد آمد و اگر به منظور
جمع آوری نقدینگی مورد نیاز دولت، در بازار ارز

عرضه شوند، سرکوب ارزی را رقم خواهند زد. 
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علاوه بر این، استفاده از درآمدهای ارزی توسط دولت در
دوران وفور منابع نفتی، منجر به شکل گیری تعهدات
بلندمدت برای دولت می شود که در دوران کسری
نمی تواند آن ها را کاهش دهد. بنابراین دولت مجبور
می شود آن را از سایر مسیرها که در نهایت به
دست اندازی به منابع بانک مرکزی منتهی می شود،
تأمین کند که این نیز از مسیر رشد پایۀ پولی و به تبع
آن نقدینگی، منجر به تورم خواهد شد. بنابراین برای
رساندن تورم ایران به میانگین خاورمیانه، که در
سال های اخیر بین 6  تا 8 درصد بوده، رفع این مشکل
به عنوان مهم ترین عامل بی ثبات کنندۀ بودجه، باید در
اولویت توجه دولت آینده قرار گیرد و بودجۀ ارزی از
ریالی جدا شود. این امر، مستلزم این است که
درآمدهای نفتی دولت صرف نیازهای جاری نشود و
همان طور که در محور «راهکارهای ارتقای جایگاه
بین المللی اقتصاد کشور» اشاره خواهد شد، صرف
سرمایه گذاری به صورت ارزی شود؛ چرا که ورود
درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، در هر صورت منجر به

تورم یا تولیدزدایی خواهد شد.
 در این مسیر، واگذاری زمین های دولت برای شهرهای
جدید می تواند منابع قابل توجهی در اختیارش قرار دهد.
برای اینکه موارد 3 و 4 در کوتاه مدت قابل تحقق باشند،
باید رئیس دولت بعد، تمرکز ویژه ای بر اجرای بهینۀ
آن ها داشته باشد. خوشبختانه، وضعیت دارایی ها و
زمین های دولت به گونه ای است که بافر زمانی 2 تا 3
ساله برای به ثمر رسیدن اصلاحات ساختاری و اساسی
ایجاد می کند. البته، طبق استانداردهای جهانی، دولت
ایران، هنوز ظرفیت نسبتًا زیادی برای ایجاد بدهی دارد و
می توان برای این بازۀ 2 تا 3 ساله، از ظرفیت اوراق بدهی
نیز برای پوشش کسری تراز عملیاتی دولت بهره برد.
باید توجه شود که استفاده از این ابزارها به معنی رفع
مشکل نیست و صرفًا زمان بیشتری برای حل ساختاری
مشکل در اختیار دولت قرار می دهد و نمی تواند به عنوان
یک راهکار بلندمدت تداوم داشته باشد. با انجام اقدامات
مذکور که منجر به پوشش شکاف دخل و خرج دولت در
کوتاه مدت می شود، تورم، کنترل شده و به میانگین تورم

کشورهای خاورمیانه کاهش خواهد یافت.

برای کاهش شکاف هزینه ها و درآمدهای عملیاتی
دولت، یکی از فوری ترین اقدامات کاهش هزینه ها است.
متأسفانه بودجۀ سال های 99 و 1400 بدون توجه به
وضعیت درآمدهای عملیاتی دولت و با هزینه تراشی های
قابل اجتناب، تدوین و تصویب شده است. دولت بعد
باید، رفع این نابسمانی بودجه ای و کنترل هزینه ها را در
اولویت اول خود قرار دهد. بخشی از هزینه ها را می توان
با سازوکارهای تخصیصی سازمان برنامه و بودجه
صرفه جویی کرد. ضمن اینکه شاید دولت بعد بتواند با
ارائۀ متمم بودجۀ 1400 به مجلس، اصلاحات هزینه ای

دیگر نیز انجام دهد.

بنای ایران (بستۀ نجات اقتصاد ایران)

اقدامات
کوتاه مدت
مهار تورم

فروش زمین برای
شهرهای جدید

2

فروش اوراق
6

مهار افزایش
هزینه های دولت 

3

فروش
شرکت های
بزرگ دولتی

4
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خارج کردن
ارزهای نفتی

از بودجه
دولت

1

جایگزین درآمدهای نفتی در بودجۀ دولت در
کوتاه مدت، موارد 3 تا 6 است. به بیان دیگر، با توجه به
اینکه اصلاحات ساختاری برای افزایش درآمدها زمان بر
است، باید بر استفاده و فروش دارایی های دولتی تمرکز

شود.

اصلاحات
مالیاتی

غیرساختاری

5
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با عادلانه سازی یارانۀ حامل های انرژی از طریق اعطای
سهمیۀ یکسان به کد ملی و راه اندازی بازار متشکل انرژی،
می توان سازوکار قیمت های نسبی را به صورتی هموار و در
دورۀ زمانی 2 تا 3 ساله اصلاح کرد. این کار منجر به اصلاح
الگوی مصرف، حذف قاچاق سوخت ارزان، اصلاح الگوی
توسعۀ صنعت و صرفه جویی در منابع بودجه ای دولت خواهد
شد. ضمن اینکه، برای توسعۀ زیرساخت ها و پروژه های
زیربنایی، منابعی برای دولت آزاد خواهد کرد. این اقدام،
علاوه بر اثراتی که بر کنترل تورم خواهد داشت، با حذف
یارانۀ قیمتی از این حامل ها، منجر به عادلانه تر شدن
تخصیص یارانه نیز می شود؛ چرا که در یارانه های قیمتی، افراد
با مصرف بالاتر که عمدتًا از دهک های بالای درآمدی هستند،
بیش از بقیه منتفع می شوند. همچنین با اصلاح الگوی مصرف
و ایجاد انگیزه برای افزایش تولید، خطر فعلی برهم خوردن

امنیت انرژی کشور در سال های آتی، خنثی خواهد شد. 

این امر باعث می شود که هم بخش غیررسمی زیر چتر
مالیاتی قرار گیرد و هم فشار مالیاتی بر بخش رسمی کمتر
شود. با اجرای این طرح شرایط برای دریافت مالیات
بیشتر از دهک های بالای درآمدی و کاهش نرخ مالیات بر
بنگاه های تولیدی فراهم می شود. اجرای مالیات بر مجموع
درآمد خانوار امکان سیستمی کردن اخذ مالیات (حذف
ممیزمحوری) را نیز فراهم می کند. این امر نیز نقش
به سزایی در افزایش درآمدهای مالیاتی از یک سو و بهبود
محیط کسب وکار از سوی دیگر خواهد داشت. البته باید
جایگاه نظام مالیاتی نیز به ذیل ریاست جمهوری ارتقا یابد
تا اصلاحات نظام مالیاتی و عملکرد آن از مداخلات
نمایندگان مجلس مصون بماند. اصلاحات نظام مالیاتی باید
از همان سال اول ریاست جمهوری شروع شود. نتیجۀ این
اصلاحات طی حداکثر 2 سال محقق شده و تا انتهای
ریاست جمهوری بعد می توان انتظار داشت که بیش از 80

درصد مصارف دولت توسط مالیات تأمین مالی شود.

عادلانه سازی یارانۀ حامل های انرژی؛
اصلاح نظام مالیاتی؛

 اصلاح نظام بانکی و ارتقای تنظیم گری بانک مرکزی
بر شبکۀ بانکی؛

 اختصاص بخشی از خلق نقدینگی جدید به
ابرپروژه هایی که به دلیل معضل شکست هماهنگی،

بازار قادر به تأمین مالی آن ها نیست.

همان گونه که خاطرنشان شد، کاهش پایدار تورم مستلزم
اصلاحات اساسی و ساختاری در اقتصاد کشور است. این

اصلاحات عبارتند از: 
.1
.2
.3

.4

اصلاحات
ساختاری
برای مهار

تورم

عادلانه سازی یارانۀ
حامل های انرژی

1

اختصاص بخشی
از نقدینگی جدید

به ابرپروژه ها

4

اقدام ساختاری میان مدت دیگری که منجر به ترازشدن
پایدار دخل و خرج دولت می شود، اصلاح نظام مالیاتی است.
در شرایط حاضر، فشار مالیاتی بسیار زیادی بر بخش رسمی
اقتصاد وارد می شود، در حالی که درآمدهای مالیاتی سهم
کوچکی از مصارف بودجه را تأمین می کنند. بنابراین، باید در
گام اول، مالیات بر مجموع درآمد فرد وضع شده و همزمان

با آن نرخ مالیات بر سود شرکت ها کاهش یابد. 

منشأ دیگر عدم تعادل در اقتصاد کشور که نهایتًا خود را در
ترازنامۀ بانک مرکزی نشان می دهد، ناترازی نظام بانکی
است. اصلاحات نظام بانکی به منظور سالم سازی و کنترل
رشد نقدینگی، اقدام دیگری است که منجر به کنترل موتور
محرک تولید تورم در کشور می شود. این اصلاحات باید از
ابتدای دولت بعد شروع و طی زمانی 4 ساله جمع بندی

شود.

بنای ایران (بستۀ نجات اقتصاد ایران)
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این اصلاحات باید در همان سال اول دولت بعد شروع شوند
اما ثمردهی آن ها به زمانی 2 تا4 ساله نیاز خواهد داشت. 

اصلاح نظام
مالیاتی

2

اصلاح نظام بانکی و
ارتقای تنظیم گری

بانک مرکزی

3
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بنای ایران (بستۀ نجات اقتصاد ایران)

اعطای سهمیۀ رایگان انرژی به
هر کدملی متناسب با مصرف

استاندارد اروپا
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راه اندازی بازار متشکل انرژی
کمک به خروج کامل ارزهای

نفتی از بودجه

فقرزدایی غیرتورمی



بنای ایران (بستۀ نجات اقتصاد ایران)

فقرزدایی غیرتورمی از طریق تضمین «درآمد پایۀ همگانی» 
به میزان ماهیانه معادل 30 دلار برای هر ایرانی

اجرای «غیر تورمی» این برنامه، نیازمند آن است که منابع مالی شفاف و پایدار برای هر ریال هزینۀ آن تأمین شود.
این منابع مالی از محل نقدی سازی یارانه های کالایی، اعطای سهمیۀ انرژی به کد ملی و تشکیل بازار متشکل انرژی

تأمین خواهد شد.

این برنامه ایران را به اولین کشوری در دنیا تبدیل می کند که هیچ یک از شهروندان ش، هرگز زیر خط فقر نمی روند
(حتی برای یک ماه). 

نمودار 11: سهم گروه های مختلف درآمدی از کل جمعیت
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همانطور که در نمودار شماره 11 مشاهده  می کنید، متاسفانه در دهه گذشته فقر افزایش جدی داشته و از طبقه
متوسط کاسته شده است. این اتفاق خطری بزرگ برای آینده کشور است.



آوار «تورم های مزمن و بالا»، «بیکاری»، «تحریم» و «کرونا»،
بیش از همه، بر سر خانوارهای متوسط و فقیر فرو ریخته است.
این امر باعث شده است طی سال های اخیر، نسبت جمعیت با
درآمد متوسط نزولی و نرخ فقر مطلق در کشور روندی صعودی
به خود بگیرد (نمودار6). این مسأله که تقاضای اجتماعی بالایی
برای رفع محرومیت توسط دولت ایجاد کرده است، در غیاب
برنامه ای مناسب و غیرتورمی برای فقرزدایی، بیم آن می رود که
سیاست گذار اقتصادی به وضع حمایت های تورم زا بپردازد و
کشور را در مسیر ابرتورم قرار دهد. اتفاقی که از زمان شروع به
کار مجلس یازدهم رخ داده است. متأسفانه، گرچه منابع زیادی
توسط دولت صرف مقابله با این روند و به خصوص کاهش فقر
مطلق شده است، اما اثربخشی آن ها مورد تردید جدی قرار
دارد. سیاست غیرمنطقی و ناعادلانۀ توزیع انواع «یارانۀ سیاه»
(یارانه های مخرب و فساد آفرین)، از «دلار دولتی» و «سیمان
دولتی» و «فولاد دولتی» گرفته تا «انرژی و خوراک ارزان برای
صنایع انرژی بر» و «لاتاری خودرویی» و «قیر رایگان»، فقط
باعث کسب انبوهی از ثروت های بادآورده توسط افراد و
گروه های ذی نفوذ شده است؛ بدون آنکه کمک چندانی به

کنترل تورم کند.

بنای ایران (بستۀ نجات اقتصاد ایران)

چرا فقرزدایی غیرتورمی برای نجات اقتصاد ایران ضروری  است؟ 

حجم رانت توزیع شده در قالب 6 قلم اصلی قیمت گذاری با
توجیه حمایت از مصرف یا تولید، چندین برابر یارانۀ نقدی
است؛ در حالی  که تقریبًا هیچ اثری بر تورم نداشته و فقط
«کارخانه سلطان سازی» ایجاد کرده اند. برای مثال از ابتدای 97

تا پایان 99: 

 یارانه سیاه توزیع شده در قالب «انرژی و خوراک ارزان
برای صنایع انرژی بر»، بیش از 30 برابر کل «یارانۀ

نقدی سالانه» 
یارانۀ سیاه توزیع شده در قالب «دلار دولتی»، بیش از 15

برابر کل «یارانۀ نقدی سالانه» 
فولاد دولتی: بیش از 5 برابر «یارانۀ نقدی سالانه» 

 لاتاری خودرویی: بیش از 5 برابر «یارانۀ نقدی سالانه» 
 سیمان دولتی: بیش از 3 برابر «یارانۀ نقدی سالانه» 
 قیر رایگان: بیش از 1.5 برابر «یارانۀ نقدی سالانه» 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

این در حالی است که اقلام مذکور، نسبت به یارانۀ 4
حامل اصلی انرژی (گاز، برق، بنزین و گازوئیل) ناچیز
هستند؛ چرا که سالانه، بیش از 2000 هزار میلیارد تومان
صرف یارانۀ این 4 حامل می شود. شکل 10، محاسبات

مربوط به یارانۀ این 4 حامل انرژی را نشان داده است.

متأسفانه، درآمد عظیم «مخازن» (نفت و گاز) «معادن»
(سنگ آهن و مس و امثالهم)، هم بسیار غیرشفاف است و
هم بخش عمدۀ آن به صورت کاملًا تبعیض آمیز و در
قالب انواع «یارانه های سیاه» هزینه می شود که نوعًا به
نفع ساکنان ثروتمندتر و پرمصرف تر شهرهای بزرگ
است. با وجود آنکه قسمت اعظم درآمد «مخازن +
معادن» ذیل پروژه هایی با برچسب کاهش فقر و نابرابری
هزینه می شود، اما بخش اعظم این پول در بوروکراسی

عظیم دولتی هدر می رود. 
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ایلان ماسک (مدیر و سهام دار اصلی «تسلا») 
 مارک زاکربرگ (مدیر و سهام دار اصلی «فیس بوک») 

 جک دورسی (مدیر و سهامدار اصلی «توییتر») 

براساس برآوردهای آینده پژوهانه، در 2 دهه آینده، هم
تحولات سریع تکنولوژیک و هم رقابت اقتصادی بین المللی، به
اندازه ای سنگین خواهد بود که بدون وجود «درآمد پایۀ
همگانی»، خانوارهای فقیر و متوسط، لطمات سنگینی خواهند
دید. به همین دلیل، در سال های اخیر، تعدا زیادی از مدیران
شرکت های تکنولوژیک پیشرو جهان، به جمع حامیان درآمد

پایۀ همگانی پیوسته اند، برای مثال:

 

اگرچه ایران یکی از پیشگامان «یارانه نقدی» در جهان
بود، اما با ذوب شدن قدرت خرید «یارانۀ نقدی»، در
عمل، در حال حذف آن هستیم. میزان «یارانۀ نقدی»
در آغاز اجرا، ماهانه 45 دلار به ازای هر ایرانی بود و با
ثابت ماندن آن در سال های اخیر، امروزه به حدود
ماهانه 2 دلار رسیده است. همان گو نه که نمودار 12
نشان می دهد، روند فقر مطلق در کشور نیز بلافاصله بعد
از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کاهش یافت اما به
دلیل تورم های بالا و عدم به روزرسانی رقم یارانۀ نقدی
و قیمت حامل های انرژی (برخلاف قانون هدفمندی

یارانه ها)، اثربخشی آن به مرور از بین رفت.

بنای ایران (بستۀ نجات اقتصاد ایران)

این مسأله باعث شده است در سال های اخیر، جمعیت
روزافزونی از اقتصاددانان و سیاست مداران، حامی «یکپارچه
شدن و نقدی شدن یارانه ها» و ایجاد «درآمد پایه همگانی»

 شوند. 

هدفمندی یارانه ها

نمودار 12: درصد خانوارهای فقیر

برقراری «درآمد پایه همگانی» به میزان حداقل ماهانه
30 دلار برای هر ایرانی از محل تخصیص مجموع
حامل های انرژی به هر فرد، ایران را به اولین کشوری
در دنیا تبدیل خواهد کرد که هیچ شهروندی، حتی به

طور موقت، زیر خط فقر نمی رود. 
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 نکته بسیار مهمی که در این رابطه باید توجه شود، تورم زا
نبودن منابع این طرح است. با توجه به ناکارامدی
یارانه های قیمتی و لزوم برچیده شدن آنها، منابع مورد نیاز
این طرح از این طریق تأمین خواهد شد. برای اجرای «غیر
تورمی» این برنامه، باید به ازای هر ریال هزینه، منابع مالی
شفاف و پایدار طراحی شود. برای تامین منابع مالی پایدار
جهت برقراری «درآمد پایه همگانی» به مقدار حداقل
ماهانه معادل 30 دلار برای هر ایرانی، هیچ نیازی به
دریافت مالیات جدید وجود ندارد و صرفا با توزیع
«عادلانه» انرژی و استفاده از بازار متشکل انرژی می توانیم

به این هدف برسیم.

بنای ایران (بستۀ نجات اقتصاد ایران)

چگونه می توانیم فقرزدایی غیرتورمی را محقق کنیم؟ 

از آنجایی که در حال حاضر اطمینان کافی نسبت به
شناسایی بدون خطای نیازمندان وجود ندارد، پیشنهاد
می شود در کوتاه مدت یارانۀ نقدی ماهیانه 30دلار به هر
ایرانی پرداخت تا از تأمین معیشت حداقلی کل جامعه
اطمینان حاصل شود. این سیاست ایران را به اولین
کشوری در دنیا تبدیل خواهد کرد که هیچ شهروندی،

حتی به طور موقت، زیر خط فقر نمی رود. 
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اختصاص سهمیۀ انرژی از محل 6 حامل انرژی به
«تک تک ایرانیان»، به نحوی که هر ایرانی در صورت
مصرف نکردن این سهمیه، بتواند آن را به «قیمت بازار»
به دیگران بفروشد، محل تامین منابع این طرح است. در
این شکل، به هر ایرانی به اندازه مصرف سبد انرژی هر
اروپایی سهمیه رایگان انرژی داده می شود. این میزان
سهمیه بسته به نوع انرژی تقریبا یک سوم تا یک دوم
مصرف فعلی است. نصف انرژی باقیمانده در اختیار دولت
جهت بازارسازی و تسهیل خروج ارزهای نفتی از بودجه
دولت، قرار خواهد گرفت. نصف دیگر نیز صرفا برای
صادرات در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. محل مصرف
ارزهای ناشی از این صادرات، بهینه سازی صنعت کشور و
واردات تکنولوژی برای تطبیق با افزایش قیمت حامل های

انرژی خواهد بود.

ک به خروج کامل
کم

ارزهای نفتی از بودجه

ت
دول

اعطای سهمیه رایگان انرژی 
 به هر کد ملی متناسب با

مصرف استاندارد اروپا

زار
ی با
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ل 
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برای افزایش اثربخشی این برنامه بر کاهش نابرابری، لازم
است زیرساختی حقوقی فراهم شود تا هر شهروند ایرانی
بتواند «گواهی دریافت درآمد پایۀ همگانی» را، درست
مانند گواهی حقوق کارکنان دولت، به عنوان ضمانت
وام های بانکی کوچک ارائه کند (برای خود یا دیگران). با
ایجاد زیرساخت حقوقی «ضمانت وام بانکی» توسط کلیۀ
دریافت کنندگان «درآمد پایۀ همگانی»، می توانیم تبعیض
شدیدی که در دسترسی به وام های بانکی وجود دارد به

حداقل برسانیم.



پس از پیاده سازی این سیاست و اطمینان از تحت پوشش قرار گرفتن همۀ ایرانیان، فرصت کافی برای افزایش کارایی
آن فراهم می شود که این مهم یکی از خروجی های پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار خواهد بود. در
صورت استقرار کامل این نظام، درآمد کل خانوارهای ایرانی شناسایی شده و صرفًا افرادی که درآمد آن ها از حد
معینی پایین تر باشد، مشمول دریافت یارانه های نقدی خواهند بود و این منجر به افزایش کارایی سیاست های حمایتی
دولت می شود. همچنین به عنوان مکمل این برنامه، لازم است ظرف 3 سال بعد از آغاز اجرا، سایر بودجه های دولتی
مربوط به کاهش فقر و نابرابری (بجز در حوزۀ آموزش و درمان) به حداقل رسیده و کارکنان و ملزومات اداری
سازمان های مرتبط با آن ها، به حداقل ممکن برسد. به این ترتیب، در هزینه های دولتی، صرفه جویی قابل توجهی اتفاق
خواهد افتاد که آثار «ضد تورمی» ملموسی خواهد داشت. همچنین با توجه به اینکه برنامۀ «درآمد پایۀ همگانی» به
میزان حداقل ماهانه معادل 30 دلار، قدرت چانه زنی نیروی کار را به طور محسوسی بالا می برد، فضا برای اصلاح قانون

کار نیز مهیا خواهد شد.
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کاهش رتبه ادراک فساد ایران به میانگین
کشورهای خاورمیانه

با حذف قوانین و سیاست های فسادآفرین
در زمینه «امضاهای طلایی» 
و نیز «کالاهای چند قیمتی» 

بخش عمدۀ مجرمان اقتصادی دانه درشت، یا بر «امضاهای طلایی» سوار شده اند و یا بر «کالاهای چند قیمتی». 
 

بخش بزرگی از طرح های 3 دهۀ اخیر که با برچسب «حمایت از فقرا»  یا «حمایت از تولید» اجرا شده اند، از
کانال «امضاهای طلایی»  یا «کالاهای چند قیمتی»، نهایتًا به خط تولید «سلاطین اقتصادی» ختم شده اند. 

 
برای مبارزۀ ریشه ای با فساد، حذف قوانین «سلطان ساز» اولویت بسیار بیشتری نسبت به «اعدام سلطان ها» دارد. 

نمودار 14: وضعیت نامساعد شاخص ادراک فساد (منبع: موسسه بین المللی شفافیت)
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متأسفانه شاخص کنترل فساد کشور نیز وضعیت بسیار بدی
دارد. همان گونه که نمودار 15 نشان می دهد، در سال 2020
رتبۀ ایران 178 است. بر این اساس، باید حتمًا، دولت بعد، مقابله
با فساد را در فهرست اولویت های خود قرار دهد. سرنخ بسیاری
از فسادهای اقتصادی کشور به «امضاهای طلایی» و «کالاهای چند
قیمتی» برمی گردد. ساختار قوانین ما، مجموعۀ وسیعی از
«امضاهای طلایی» را در اختیار مأموران دولتی قرار داده است؛ از
صاحبان امضاهای طلایی که می توانند صدها میلیارد تومان وام
بدون بهره را با یک امضا تخصیص دهند تا آن ها که می توانند در
یک لحظه، انواع مجوزهای انحصاری را برای افراد ذی نفوذ صادر
کنند. از امضاهای طلایی برای انواع معافیت های مالیاتی گرفته تا
امضاهای طلایی برای  معافیت های گمرکی و حتی امضاهای طلایی
برای مجوز دادن به تعویق چند سالۀ پرداخت اقساط وام های

بانکی.
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چرا مقابله با فساد برای نجات اقتصاد ایران ضروری  است؟ 
درک عمومی از وضعیت فساد در کشور به هیچ وجه
وضعیت خوبی ندارد. این امر منجر به سلب اعتماد بخش
زیادی از مردم و کاهش شدید سرمایۀ اجتماعی شده
است. انعکاس این امر را در آمار شاخص ادراک فساد
موسسۀ بین المللی شفافیت برای سال 2020 (نمودار 14)
می توان مشاهده کرد. کشور ما به هیچ وجه وضعیت
خوبی از این حیث ندارد. در بین 180 کشور دنیا، ما در
جایگاه 149 قرار گرفته ایم. گرچه ممکن است بر روش
اندازه گیری و منابع کسب اطلاعات موسسۀ بین المللی
شفافیت ایراداتی وارد باشد؛ اما به هر حال تنها شاخص
قابل مقایسۀ بین المللی همین گزینه است. البته می دانیم
شاخص ادراک فساد دقیقًا بر میزان فساد در کشور
منطبق نیست؛ اما نمی توان منکر وضعیت نامطلوب فساد

در اقتصاد کشور شد.

نمودار 15: وضعیت نامساعد کنترل فساد ایران (منبع: موسسه بین المللی شفافیت)
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در کشور ما بنا به رویۀ رایج در چند دهۀ اخیر، معمولًا یکی از روش های «حمایت از فقرا» یا «حمایت از
تولیدکنندگان» آن است که کالایی را به صورت «چند قیمتی» توزیع کنیم. از «دلار چند قیمتی» گرفته تا «فولاد
چند قیمتی» و «خودروی چند قیمتی» و «سکۀ طلای چند قیمتی» و «قیر چند قیمتی» و «مرغ چند قیمتی» و امثالهم.
واضح است که بخش بزرگی از مفسدان اقتصادی چند دهۀ اخیر، ثروت های بادآوردۀ خود را از سفرۀ چرب و
شیرین «کالاهای چند قیمتی» کسب کرده اند. هم امضاهای طلایی و هم کالاهای چند قیمتی، نمونۀ «قوانین
سلطان سازی و مفسد پرور» هستند. اگر این قوانین در پاک ترین و سالم ترین اقتصاد دنیا هم اجرا شوند، قطعًا به

سرعت شاهد «خط تولید انبوه سلاطین اقتصادی» خواهیم بود. 

می توانیم وضعیت فساد اقتصادی در کشور را بهبود دهیم؟  چگونه

قیمت گذاری: به عنوان مثال می توان به ارز 4200 و
قیمت گذاری سوخت اشاره کرد که منجر به ترویج

فساد و قاچاق شده است. 
 غلبۀ پارادایم مجوزدهی بر استانداردگذاری: این
پارادایم منجر به ایجاد امضاهای طلایی در فرایند اخذ
مجوزهای مختلف شده، برای مرتبطان و گروه های
ذینفع، انحصار و حبس مجوز ایجاد کرده و منجر به
بروز تعارض منافع برای اصناف، کارکنان و
بازنشستگان وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی شده

است.
 قوانین و رویه های منجر به ایجاد فرصت های تعامل
رو در روی مأمور حکومت و مردم: این قوانین و
رویه ها، امضای طلایی ایجاد کرده و احتمال بروز پدیدۀ
رشوه را به شدت افزایش می دهند. ممیزمحوری
مالیاتی، بازرس محوری تأمین اجتماعی، بروکراسی های
اداری برای ارائۀ خدمات ضروری دولتی به شهروندان،
اتکا به کارشناس محوری برای ارزیابی ها و استفاده از
مأموران نیروی انتظامی برای کنترل نظم، از جمله

مواردی هستند که منجر به امضای طلایی شده اند.

مهم ترین علل بروز فساد در اقتصاد کشور را می توان به
صورت زیر خلاصه کرد:

 

قوانین و رویه های منجر به بروز تعارض منافع: برخی از
این رویه ها به اتحاد قاعده گذار و مجری یا ناظر و
نظارت شونده مرتبط هستند. نظام پزشکی و نظام مهندسی،
سهام داری مشترک بانک مرکزی و بانک ها در برخی
شرکت ها و تعیین تعرفه های کارشناسی توسط شوراهای
متشکل از مجریان، مصادیقی از این نوع تعارض منافع
هستند. برخی مواقع اتحاد مجری و داور منجر به بروز
تعارض منافع و متعاقبًا فساد می شود. فرایند حل اختلاف و
دادرسی در نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرک،

مصادیقی از این نوع تعارض منافع هستند. 
 پدیدۀ درب های چرخان/گردان: مانند استفاده از
پزشکان در نظام پزشکی یا استفاده از اعضای هیأت مدیره

و مدیران بانکی در بانک مرکزی و...
 بروز تعارض منافع در تصمیم های سیاستی و کلیدی
نظام حکمرانی کشور: امکان تصمیم گیری متأثر از منافع
فردی یا گروهی یا تحت فشار گروه های ذی نفع و همچنین
سوء استفاده از اطلاعات محرمانه و... برای پیگیری منافع

فردی از جمله تبعات این نوع تعارض منافع هستند.
 ایجاد حیات خلوت برای سیاسیون: این نوع از زمینه های
مربوط به بروز فساد را عمدتًا می توان در شرکت های
دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی (شستا، شرکت های سهام
عدالت و...) و اخیرًا استفاده از صندوق های قابل معامله

 برای واگذاری سهام دولتی یا سهام عدالت مشاهده کرد.
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بر این اساس، لازم است اقدامات زیر برای مقابله با فساد در دستور کار قرار گیرند:
 حذف قیمت گذاری؛

کنارگذاشتن پارادایم مجوزمحوری؛
حذف تعاملات مستقیم مردم و کارکنان دولت (امضای طلایی): حذف ممیزمحوری مالیاتی و بازرس محوری

تأمین اجتماعی؛
حذف/ساماندهی موقعیت های متضمن تعارض منافع: چرخش مدیران شبکۀ بانکی  و بانک مرکزی، تسلط

پزشکان بر وزارت بهداشت و نظام پزشکی و... ؛
 حذف یا تنظیم گری حیات خلوت سیاسیون در شرکت های دولتی و خصولتی؛

ساده سازی قوانین پایه مانند کتاب تعرفه ای.

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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 پیچیدگی قوانین: نهایتًا اینکه، برخی مواقع، پیچیدگی بیش از حد و غیرضروری قوانین، منجر به بروز فساد
می شود. به عنوان نمونه می توان به قانون 272 صفحه ای تعرفه ها  اشاره کرد که زمینۀ سوء و فساد شدیدی

فراهم کرده است،

اقدامات
مقابله با

فساد

حذف
قیمت گذاری

دستوری

1

کنارگذاشتن
پارادایم

مجوزمحوری

2

حذف امضاهای
طلایی

3

حذف
موقعیت های

متضمن
تعارض منافع

4

تنظیم گری
حیات خلوت

سیاسیون

5

ساده سازی قوانین
پایه

6

30



www.banayeiran.irبنای ایران (بستۀ نجات اقتصاد ایران) 31



www.banayeiran.irبنای ایران (بستۀ نجات اقتصاد ایران)

ارتقای جایگاه بین المللی اقتصاد کشور، 
و افزایش 100 درصدی نسبت صادرات غیرنفتی

به تولید ناخالص داخلی

این برنامه با ایجاد شبکه ای وسیع از تعاملات اقتصادی و تجاری برنده برنده با کشورهای منطقه، رونق اقتصادی
پایدار ایجاد می کند، امنیت مرزهای مشترک را ارتقا می دهد و فقر در استان های مرزی را به حداقل می رساند. 

این برنامه با ایجاد حلقه های اقتصادی و تجاری متعدد بین ایران و کشورهای منطقه، هزینه های تحریم مجدد
ایران را بالا برده و به معنای کاهش «تحریم پذیری» اقتصاد ما خواهد بود. 

نمودار 16: نقشۀ کل راه های بالقوه جاده ابریشم طراحی شده در بنای ایران
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مادامی که توافقات ایران با سایر کشورها پیرامون مسائل
امنیتی است، هرگونه قراردادی، مستقل از کیفیت متن آن
دچار مسئلۀ ناسازگاری زمانی است. این ناسازگاری زمانی
درعمل، باعث چرخه های تحریم بلند مدت و گشایش های
موقت می شود که در طول زمان، تنها منجر به ضعیف تر
شدن اقتصاد ایران می شود. عملکرد بسیار بد اقتصاد ایران
در ده سال گذشته از طرفی باعث کمرنگ شدن نقش
اقتصاد ایران در جهان شده و از طرف دیگر، باعث تنزل
رفاه خانوار شهری و روستایی به سطح رفاهش در سال های
انتهای دهۀ 70 شمسی شده است. این عملکرد اقتصادی
همچنین باعث فعال شدن بسیاری از گسل های اجتماعی
(علی  الخصوص اختلافات مذهبی در جنوب شرق)  در ایران
شده است. نمودار 17 روند نسبت صادرات غیرنفتی به
تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد. این نسبت برای
ایران همواره زیر 10 درصد بوده است. میانگین این عدد
برای دنیا حدود 28.5 درصد است و کشورهای معدودی
هستند که این نسبت برای آن ها پایین تر از 10 درصد

است.
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ارتقای جایگاه بین المللی اقتصاد کشور برای نجات اقتصاد
ایران ضروری  است؟ 

چرا

نمودار 17: روند زمانی نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی

 عراق از طرفی دارای درآمدهای زیاد نفتی است اما از
طرفی به شدت نیازمند انواع سرمایه گذاری ها در
زیرساخت ها و صنایع مختلف است. اقتصاد افغانستان،
پاکستان و یمن نیز در وضع مناسبی قرار ندارند و شاید
از همه مهم تر آن که اقتصاد جهانی در حال گذار از یک
جهان تک قطبی به جهان چند قطبی است. در طول
تاریخ این فرآیند گذار همواره همراه با تهدیدها و

فرصت های مختلف بوده است.

مجموعۀ این عوامل ایجاب می کند که اتخاذ یک
چشم انداز جدید که در آن تعاملات اقتصادی فعال
محور اصلی تعاملات ایران با سایر کشور ها است و
هدف میان مدت ایران در آن توسعۀ اقتصادی خود و
کشورهای منطقه است یک ضرورت و نه یک گزینه
باشد. در این نگاه ایران کشوری مستقل است که به
عنوان عامل توسعه در منطقه  به تعامل فعال اقتصادی با
سایر قدرت های اقتصادی می پردازد. رکن بسیار مهم
دیگر این چشم انداز باید بهبود و مقاوم سازی اتصال
ایران به نظام پرداخت ها و نظام مالی سایر کشورها

باشد. البته وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورهای منطقه هم
چندان خوب نیست. لبنان دچار بحران بانکی و ارزی بسیار
شدیدی است. سوریه مدفون در زیر آوارهای جنگ داخلی

است.
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این چشم انداز باید به نوعی تعبیه شود که اولًا توسعۀ اقتصادی
قدرت های اقتصادی فعلی به نوعی در راستای توسعۀ اقتصادی
ایران شود تا در نتیجه، ایران جایگاه خودش را در پازل اقتصاد
جهانی بیابد. از طرف دیگر این طراحی باید به نوعی باشد که
نقش ایران، نقش یک عامل مستقل و متوازن کننده  در این
فرآیند گذار باشد. در غیر این  صورت همواره بخشی از
بازیگران منطقه ای و اقتصاد جهانی انگیزۀ بسیاری برای

جلوگیری از اجرایی شدن این چشم انداز  دارند. 

از طرف دیگر، تا زمانی که اتصال ایران به اقتصاد کشورهای
دیگر «فقط» از مسیر صادرات «نفت و گاز» باشد، کشور ما به
سادگی می تواند تحریم شود و فقط کافی ست یک صادرکنندۀ
دیگر نفت و گاز، تأمین نفت و گاز مشتریان ما را بر عهده
گیرد. در نقطۀ مقابل، تحریم کردن کشوری مانند مالزی بسیار
پیچیده است؛ چرا که این کشور شبکۀ پیچیده ای از منافع
اقتصادی برنده  برنده با کشورهای اطراف خود دارد که اقتصاد

این کشور را تحریم ناپذیر می کند. 

برای درهم تنیده کردن اقتصادمان با اقتصاد ده ها کشور دیگر
و رسیدن به اقتصادی تحریم ناپذیر که تحریم آن بسیار
سخت و پیچیده باشد، 3 استراتژی میان مدت می توانیم به کار
بریم: اول، تجارت آزاد با همسایگان؛ دوم، تبدیل ایران به
محور ترانزیت کالاهای مختلف و سوم، دیپلماسی فعال
اقتصادی در قبال چین، روسیه و هند که می تواند موضع ما را
در مذاکره با 1 + 5 هم بسیار ارتقا دهد. بسیاری از
اقتصادهای قوی منطقۀ ما مثل امارات یا بحرین، با بیش از
100 کشور جهان پیمان تجارت آزاد دارند. همین یک مسئله
کافی ست که این کشورها بتوانند بخش بزرگی از
سرمایه گذاران ایرانی را به کشور خود جذب کنند. ضمن
اینکه استان های مرزی ما عمومًا دچار فقر اقتصادی شدید و
بحران اشتغال هستند. از طرف دیگر، هم ایران و هم
کشورهای همسایه، هر ساله هزینه های سنگینی برای تأمین
امنیت مرزها اختصاص می دهند. همۀ این مشکلات می تواند با
طراحی پیمان تجارت آزاد در قالبی برنده  برنده، به شکل

زیربنایی حل شود.

توسعۀ اقتصادی چین و هند به قدری سریع است که
پیش بینی می شود ظرف 20 سال آینده، تولید ناخالص ملی
هر دو کشور بالاتر از ایالات متحده باشد. هر 2 کشور برای
رشد سریع صادرات و واردات خود نیازمند شبکۀ حمل ونقل
سریع و ارزانی هستند که ایران مزیت ژئواستراتژیک پررنگی
برای میزبانی از قسمت مهمی از این شبکۀ حمل ونقل کالا را

دارد. 

با توجه به هم سطح بودن توان تولیدکنندگان ایران و
کشورهای همسایه، پتانسیل مناسبی برای طراحی تعامل
اقتصای برنده برنده در قالب «پیمان تجارت آزاد» وجود
دارد. اگر تجارت آزاد با همسایگان داشتیم، شبکه ای پیچیده
از منافع متقابل شکل می گرفت که قدرت چانه زنی ما در
برابر اروپا و امریکا و امثال هم را بسیار بالاتر می برد. پیمان
تجارت آزاد بین ایران و کشورهای همسایه، می تواند امنیت

مرزهای ما را ارتقا دهد؛ آن هم با هزینۀ بسیار کمتر.  

سهم ما از بازار جهانی گردشگری، زیر 0.5 % است. این مسئله،
یعنی محروم شدن از انبوه شغل ها و نیز محروم شدن از یک
ابزار کلیدی در ارتقای امنیت و بهبود قدرت دیپلماسی فرهنگی
کشورمان. فرصت ویژه ای که با جهش قیمت دلار برای توسعۀ
جذب گردشگران خارجی ایجاد شده، اگر اقدامات فوری در این

زمینه انجام نشود، از دست خواهد رفت. 

با وجود مزیت های جغرافیایی کلیدی ایران در حوزۀ حمل ونقل
و ترانزیت، این مزیت ها به سرعت در حال واگذاری به
کشورهای همسایه هستند. توسعۀ سریع تعامل تجاری توریستی
ترانزیتی با کشورهای منطقه، بدون شبکۀ حمل ونقل سریع السیر
و ارزان برای حمل مسافر و بار، پیشرفت بسیار کندی خواهد

داشت. 
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چگونه می توانیم جایگاه بین المللی اقتصاد کشور را ارتقا دهیم؟ 

برای ارتقای جایگاه بین المللی اقتصاد کشور لازم است دولت
آینده، هم در حوزۀ دیپلماسی راه و هم در حوزۀ دیپلماسی
تجاری نقشی فعالانه ایفا کند. در حوزۀ دیپلماسی راه باید

اقدامات زیر در اولویت قرار گیرند:

 احیا و تثبیت جایگاه کلیدی ایران در جادۀ ابریشم؛
 احیا و تثبیت جایگاه ایران در مسیر مائوسام؛

احیای کریدور شمال به جنوب؛
 ساخت پروژه راه خلیج فارس به مدیترانه؛

 تثبیت جایگاه ایران به عنوان قطب ترانزیتی منطقه.

از منظر دیپلماسی تجاری نیز باید محورهای زیر در اولویت قرار
گیرند:

 ایران باید به عنوان عامل پیمانکاری پروژۀ جادۀ ابریشم
در منطقه به رسمیت شناخته شود؛

تعامل با چین در زنجیرۀ تولید پروژۀ جادۀ ابریشم و
استفادۀ بهینه از ظرفیت فولاد، راه آهن و سیمان کشور؛

 مشروط کردن دسترسی به بازار داخلی (تعرفۀ ترجیحی)
به ورود قطعه سازان کشور به زنجیرۀ تأمین جهانی و ایفای

نقش  هاب صادراتی در منطقه؛ 
 آغاز مذاکرات «تجارت آزاد» با 10 کشور منطقه از

ابتدای 1401؛
 هدف گذاری برای میزبانی از 25 میلیون گردشگر خارجی

(1.5 % گردشگران جهان) در سال 1404 با برنامه های: 

حذف متقابل ویزای گردشگری با 18 کشور منطقه از
ابتدای 1401 (لبنان، سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان،
هند، بنگلادش، ترکیه، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان،

تاجیکستان، اردن، امارات، قطر، بحرین، عمان، کویت)؛ 
حذف متقابل ویزای گردشگری با 100 کشور تا 1404 

آزادی کامل سرمایه گذاران خارجی برای ساخت هتل در
ایران (با شرط داشتن شریک ایرانی)؛ 

 صدور مجوزها ظرف 10 روز، برای متقاضیان
سرمایه گذاری گردشگری در شهرهای زیر 50 هزار

نفری و روستاها. 

دیپلماسی
تجاری

تعامل با چین در
زنجیرۀ تولید جادۀ

ابریشم

1

مشروط کردن
دسترسی به
بازار داخلی

2

تثبیت نقش ایران به
عنوان پیمانکار توسعه

در منطقه
 

3

آغاز مذاکرات
تجارت آزاد با 10

کشور منطقه

4

هدفگذاری برای
میزبانی از 25

میلیون گردشگر
خارجی

 

5

دیپلماسی
راه

جادۀ ابریشم
 

1

جادۀ 
مائوسام

 

2

کوریدور
شمال جنوب

 

3

ساخت پروژه راه
خلیج فارس به

مدیترانه
 

4

تثبیت ایران
به عنوان هاب

ترانزیتی منطقه
 

5
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بهار یک هزار و چهارصد

با هم ایران را می سازیم


