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1یییگاه وزارت امور اقتصادي و داراماموریت و جا

در  یگهماهن یجادکشور، ا یو مال ياقتصاد هايیاستس یمتنظ یی،و دارا يوزارت امور اقتصاد یل) قانون تشک1براساس ماده (

مشترك  يهايگذار یهو سرما ياقتصاد يهايبرنامه همکار يو اجرا یمو تنظ یمال هايیاستس يهابرنامه يو اجرا یامور مال

ائمی ی از جمله قانون احکام دو اسناد باالدست ینقوان یگردر د ین. همچنباشدمی رتخانهوزا ینا یفجزو وظا یخارج يبا کشورها

هاي کلی حاکم بر آن، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و هاي توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه و سیاستبرنامه

ن الحاق برخی ، قانووکارکسب یطقانون بهبود مستمر مح ،کشور ینظام مال يو ارتقا یرپذرقابت یدقانون رفع موانع تولبودجه، 

ها ماموریتو ...  ی) قانون اساس44اصل ( یکل هايیاستس ياجرا )، قانون2مالی دولت(مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 

هی مدیریت بدکل کشور،  يدارو خزانه ینظارت مالهاي در حزوهدستگاه ازجمله  ینبر عهده ا یگريمتنوع دمتعدد و  یفوظاو 

 یرجخا گذاريیهسرما ی،امور گمرک یاتی،امور مال ي،ساز یخصوص یه،بازار سرما اي،یمهو ب یامور بانکهاي عمومی، و دارایی

 وزارتخانه ترینکلیدي سازمان و شرکت تابعه از جمله 21با  ییو دارا يامور اقتصاد الزم به ذکر است وزارت .نهاده شده است... و

پرداخت اعتبارات درصد منابع عمومی دولت و  75باشد که با در اختیار داشتن مسئولیت وصول حدود دولت می بدنه در

هاي اجرایی نقش بسزایی در مدیریت مالیه عمومی و به تبع آن استمرار وظایف حاکمیتی دولت بویژه در شرایط مواجه دستگاه

  باشد:ها و تبعات مالی مترتب بر شیوع ویروس کرونا میبا تنگناهاي مالی ناشی از تحریم

  تواند مدنظر قرار گیرد:یاهم وظایف و اختیارات این وزارتخانه به شرح ذیل م

 هاي خزانه نزد داري کل کشور (اعم از وصول و دریافت منابع عمومی دولت و تمرکز آن در حساباجراي وظایف خزانه

هاي مالی در سقف اعتبارات تخصیص یافته، انجام هاي جاري، عمرانی و تملک داراییبانک مرکزي و پرداخت هزینه

 صورتحساب تنظیم و اجرایی، تهیه هايدستگاه در حسابذي معاون و ذیحساب صابامور نظارت مالی از طریق انت

اه دستگ( - هاي عمومی، انتشار اوراق مالی دولتی و ...)ها و بدهیکشور، مدیریت دارایی کل ساالنه بودجه عملکرد

 )داري کل کشورستادي: خزانه

 زدایی و بهبود محیط کسب وکار از طریق دبیرخانه مستقر در وزارت (در راستاي مدیریت مجوزها راهبري هیئت مقررات

المللی هاي بینعملیاتی ارتقاي رتبه ایران در شاخص -کسب و کار و تصویب برنامه اجرایی و حذف مجوزهاي مخل 

 )سب و کاردستگاه ستادي مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط ک( - کسب و کار و ....)

 ) دستگاه ستادي: سازمان امور مالیاتی کشورراهبري چارچوبهاي قانونی و حقوقی نظام مالیاتی کشور( 

 هاي ) قانون اساسی و ارائه گزارش عملکرد مفاد قانون سیاست44هاي کلی اصل (رصد و پایش تحقق اهداف سیاست

ن اساسی مستقر ) قانو44هاي کلی اصل (اجراي سیاست) قانون اساسی از طریق دبیرخانه شوراي عالی 44کلی اصل (

 )قانون اساسی 44هاي کلی اصل دبیرخانه شوراي عالی اجراي سیاست( -در ستاد وزارتخانه 

                                                 
  ، پیشنهاد گردد.در حوزه وظایف و اختیارات واقعی وزارت مربوطهنامه پیشنهادي رود برانتظار می -1



6 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

٢ 
 

 هاي دولتی از طریق تصمیمات اتخاذ شده در هیئت واگذاري و سازي و واگذاري سهام شرکتاجراي برنامه خصوصی

 )دستگاه مجري: سازمان خصوصی سازي( - يسازاجراي آن توسط سازمان خصوصی

  و  کنترل، انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کاال(اعم از اعمال حاکمیت دولت در اجراي قانون امورگمرکی

و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کاال و...)  نظارت بر امر عبور کاال از قلمرو کشور

دستگاه تجارت و ... ( هاي مربوطه و الزامات فنی و تسهیلحقوق ورودي و عوارض گمرکی و مالیات و وصول

 )ستادي: گمرك ج.ا.ا

 دستگاه مجري: ( آید.تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت در می اموالی که به موجب قانون به تملک، مدیریت

 )آوري و فروش اموال تملیکیسازمان جمع

  اي و پایش و نظارت امور بانکی و بیمه ریزيها و برنامهو تبیین سیاست مدیریت مجامع شرکتهاي دولتیراهبري و

 )هاي دولتیدستگاه ستادي: معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتبینی شده (مداوم براي تحقق اهداف پیش

   اقتصادي و فنی در کشور و همچنین ارائه هاي خارجی و کمک گذارياز سرمایه یتجلب و حماانجام امور مربوط به

گذاري خارجی و دستگاه ستادي: سازمان سرمایهگذاري در کشورهاي دیگر (وام و تسهیالت و سرمایه

 )هاي اقتصادي و فنی ایرانکمک

 دستکاه مجري: شوراي عالی سرمایه (هاي کلی و نظارت عالیه براي ساماندهی و توسعه بازار تعیین سیاست

 )بورس

  

  مبانی تحلیلی تدوین برنامه وزارتخانه شامل:. 1

  المللی)هاي اقتصادي کشور در حوزه وزارت مربوطه (با نگاه به مسائل داخلی و آخرین تحوالت بینها و ظرفیت. فرصت1-1

  تیرماه سال جاري و افزایش نقدینگی  24درصد تا تاریخ  18,31استفاده از ظرفیت کاهش نرخ سود بین بانکی تا مرز

 از طریق انتشار اوراق مالی کوتاه مدت و تامین مالی غیرتورمی بودجه 

 تجربه تامین مالی  میلیون کد بورسی فعال در بازار سرمایه و 50تر شدن بازارهاي مالی کشور با توجه به حدود عمیق

 تر شدن عملیات بازار بازمرحله حراج هفتگی و فعال 42هزار میلیارد تومان در سال گذشته از طریق  200حدود 

  پررنگ شدن نقش درآمدهاي مالیاتی در تامین مالی دولت با توجه به کاهش سهم نفت و جایگزینی درآمدهاي پایدار

ر هاي مالیاتی جدید و تشدید مقابله با منافذ فرار مالیاتی و بازنگري دن پایهدر تامین مالی دولت و با تاکید بر تبیی

 هاي غیر کاراي مالیاتیمعافیت
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 هايمشوق و هامعافیت محورکلی ساماندهی سه قالب هاي مستقیم درنویس الیحه اصالح قانون مالیاتتدوین پیش 

 ایديع بر مالیات( هادارایی بر مالیات برقراري و یحقیق اشخاص درآمد مجموع بر مالیات سیستم اجراي مالیاتی،

 )خودرو ساالنه مالیات و امالك ساالنه مالیات امالك،

 هاي صنفی و..) براي کاهش فرار هاي نهادهاي مدنی و واسط اقتصادي (اتاق بازرگانی، اتحادیهگیري از ظرفیتبهره

 .مالیاتی

 ها در راستاي حمایت موثر از تولید همچنین هدفمند نمودن آنهاي تشویقی مالیاتی و شفافیت در اعمال سیاست

  داخلی کشور

 هاي اجرایی و استفاده از ظرفیت مذکور براي تامین مالی بودجه هاي مازاد در دستگاهحجم باالي اموال و دارایی 

 کوتاه مدت  تامین مالی ضرورت پرهیز از تامین مالی ناترازي بودجه با اتکا به منابع پایه پولی و تبیین سازوکارهاي

 بودجه جهت بهبود مدیریت نقدینگی خزانه در شرایط اضطراري

 هاي مریوط به انجام امور حاکمیتی از طریق ارتقاي ضرورت ارتقاي کارایی تخصیص منابع و به تبع آن کاهش هزینه

 نساالر دولت هاي پاسخگویی و همچنین بازنگري در ساختار و تشکیالت عریض و طویل نظام دیواچارچوب

 ها با استفاده از بهبود فرآیندها،سازي تشریفات ترخیص براي فعاالن تجارت خارجی کشور باالخص تولیديساده 

هاي خدماتی/تسهیالتی با استفاده از هاي مکانیزاسیون و هوشمندسازي و همچنین اجراي طرحسازي پروژهپیاده

  ی در طی سنوات گذشتههاي سازمانهاي قانونی از جمله استراتژيظرفیت

 اطالعات از طریق  تبادل امن بستر در همجوار و همکار يهاسازمان و نفعانذي کلیه با اطالعات و تبادل اتصال

 فرامرزي تجارت واحد ایجاد پنجره

  لف و انتقال مخت ايیمهب هايیومکنسرس یجادمشترك بازار، ا یتظرف یجاداتقویت بازار بیمه اتکایی کشور از طریق

 یقایی و آفر یاییآس يبه بازارها هایسکاز ر یبخش

 مرتبط هايسامانه و قبلی ظرفیت برابر 3 تا معامالت اصلی هسته ظرفیت سازي بازار سرمایه از طریق ارتقاءعمیق 

 ها، امکانات و تسهیالت بخش عمومیسازي امور بخش عمومی به ویژه امور مربوط به توزیع فرصتشفاف.  

 گیري از رکن چهارم دموکراسیو انتشار اطالعات براي اعمال نظارت عمومی، به ویژه بهره ءطراحی سازوکار افشا.  

 طراحی واستقرار نظام پاسخگویی در بخش عمومی در قالب اصالح قانون محاسبات عمومی کشور.  

 انتشار آنالین اطالعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط الکترونیکی.  
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  ساله آتی) 4(در دوره  شناسی مسائل پیش روي اقتصاد ایران. آسیب1-2

 گذاري خارجی با توجه به استمرار ها و تنگناهاي ناشی از دسترسی به منابع ارزي و ورود سرمایهتشدید محدودیت

 (کارگروه FATF1المللی و همچنین عدم تصویب لوایح مرتبط با ها و تنگناهاي دسترسی به نظام مالی بینمحدودیت

تامین مالی تروریسم) و ( الیحه مقابله با  CFTیعنی الیحه  FATF براي خروج ایران از لیست سیاه) 2اقدام مالی

ها همه تحریم بدیهی است چنانچه .باشدمیپالرمو (الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته) 

وجود هاي دنیا روند عادي هاي بانکی با بانکحل نشود باز هم در فعالیت FATF مشکللیکن هم برداشته شود 

نخواهد داشت. مضافاً اینکه ریسک کشور به واسطه قرار گرفتن در لیست سیاه، موجبات افزایش ریسک کشور و عدم 

 گذاري خارجی به کشور خواهد شد.ورود سرمایه

 در  عمومی دولت و یا به تعبیر دیگر اتکاء به منابع واهی و ناپایدار بینی منابع و مصارفبینی در پیشاستمرار عدم واقع

جهت تعدیل آن با تورم حاصل از ها (به بینی منابع توأم با ماهیت ناکارا، قطعی، چسبنده و فزآینده هزینهپیش

دجه دولت کسري بوها و ... که در مجموع موجبات تشدید بیشتر ناترازي و انضباطی پولی) به انضمام تداوم تحریمبی

وکار و اخالل در اجراي مطلوب وظایف حاکمیتی و و تبعات منفی آن بر متغیرهاي کالن اقتصادي و حوزه کسب

 (میان مدت) دولت را به دنبال خواهد داشت.

 ام بانکی اي به نظاي و غیربودجهبروز سلطه مالی ناشی از استقالل ناکافی بانک مرکزي و تحمیل تکالیف بودجه

 هدات ضمنی و احتمالی) و به تبع آن بروز کسري بودجه پنهان (میان مدت)(تع

 گر از منظر باشد. تأمین کسري اآثار و تبعات ناشی از کسري و ناترازي بودجه بیشتر مربوط به نحوه جبران کسري می

أمین گردد، منابع پولی ت ها و انتشار اوراق مالی یا به عبارت دیگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم ازمعوق نمودن بدهی

ها، ایجاد تورم دائمی و کاهش رفاه عمومی را به دنبال دارد. عالوه بر این فشار بر منابع عالوه بر انباشته شدن بدهی

هاي اخیر نماید. چنانکه در سالگذاري را نیز دچار اخالل میبازارهاي مالی جهت جبران ناترازي بودجه، امر سرمایه

 یه در کشور، منفی بوده است. (کوتاه مدت)خالص تشکیل سرما

 هاي مربوط به توانمندسازي بخش خصوصی به جهت وجود تعارضات منافع در تصمیمات مربوط مشکالت و نارسایی

) قانون اساسی به عنوان بازوي نظارتی شورا. در این ارتباط الزم 44به هیات واگذاري و دبیرخانه شوراي عالی اصل (

امور اقتصادي و دارایی به عنوان رئیس هیات واگذاري و به منظور هماهنگی در اجراي مواد قانون به ذکر است وزیر 

ي هامشیها و خط) قانون اساسی مسئولیت اتخاذ تصمیم در خصوص اجراي برنامه44هاي کلی اصل (اجراي سیاست

                                                 
1 -Financial Action Task Force – (FATF) 

2- FATF  هایی درباره وضعیت قوانین تشکیل شد تا بررسی» 7جی «به ابتکار کشورهاي عضو گروه  1989یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. در سال

ن ساند تا ایشویی در بازارهاي مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطالع کشورهاي عضو برمبارزه با پول

  روند احتیاط کنند.می» کوكکشورهاي مش«گذارانی که به گذاري در بازارهاي مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایهکشورها بتوانند ریسک سرمایه
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خصوص سازوکارهاي اجرایی شیوه  گیري درهاي مشمول واگذاري اعم از تصمیمکلی واگذاري و تعیین تکلیف بنگاه

واگذاري، تعیین قیمت پایه، اهلیت و ... دیگر موارد اجرایی در امور واگذاري بر عهده دارد. این در حالی است که وزیر 

امور اقتصادي و دارایی (به جهت استقرار دبیرخانه شوراي عالی در وزارتخانه مذکور)، وظیفه دبیر شوراي عالی اجراي 

باشد (رئیس هیات واگذاري) از ) و عمالً بر اجراي مفاد قانونی که خود یک رکن آن می44کلی اصل (هاي سیاست

نماید که این امر به جهت وجود تعارضات منافع، از طریق ارائه پیشنهاد جهت تصویب در شوراي مذکور، نظارت می

ورد نیاز براي توانمندسازي بخش خصوصی و تواند الزامات مکارایی و اثربخشی الزم برخوردار نبوده و بالتبع نمی

 هاي اقتصادي را به دنبال داشته باشد. سازي و واگذاري بنگاهاجراي مطلوب برنامه خصوصی

  شرایط رکودي حاکم بر بازار امالك و مستغالت و امکان بروز عدم رعایت صرفه و صالح دولت در تامین مالی بودجه

 هاي اجرایی (کوتاه مدت)تگاههاي مازاد دسبه اتکاء فروش دارایی

 ها در بازه کوتاه مدت، در حالی که با روي کار آمدن دولت جدید رسیدن به هسته سخت اصالحات در کاهش هزینه

ها و بار مالی اضافی بر بودجه دولت از منظر ترمیم وضعیت توقعات و انتظارات عامه جامعه متضمن افزایش هزینه

در  هاي مالیاتی (مولد) فعلی وتحمیل بار مالیاتی اضافی بر پایه نین عدم امکانمعیشتی و اقتصادي بوده و همچ

 مجموع پایدار بودن کسري بودجه حداقل در بازه سال جاري (کوتاه مدت)

 (میان مدت) هاي فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیاتباال بودن حجم اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی و فرصت 

 هاي مالیاتی در شرایط شیوع کرونا توأم با غیر هدفمند ها و مشوقهاي اقتصادي از معافیتبخش تشدید برخورداري

 هاي اخیر (میان مدت)هاي مالیاتی سالها و مشوقو ناکارا بودن معافیت

 د ل بهبوبینی شده از محوري عوامل تولید و از جمله سرمایه و نیروي انسانی جهت تحقق رشد پیشپایین بودن بهره

 وري عوامل تولید در اسناد باالدستی (میان مدت)بهره

 ثانویه از سوي بانک مرکزي (کوتاه  بازار در دولت بدهی اوراق فروش و خرید و نقش جدي بازارگردانی عدم ایفاي

 مدت)

 (میان مدت) هااموال مازاد بانک يواگذاربینی شده در هاي اجرایی پیشناکارایی ضمانتها و بانک يهادارایی انجماد 

 هاي دولتی (میان مدت)ها و بیمهپایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک 

 هاي دولتی باقیمانده در لیست واگذاري (میان مدت)ماهیت زیان ده و لزوم اصالح ساختار عمده شرکت 

 ی در و تعاون هاي خصوصیپذیري بخشناکارایی و یا فقدان سازوکارهاي اجرایی الزم براي توسعه و ارتقاي رقابت

 ها و موسسات اقتصادي تابعه و وابسته به نهادهاي عمومی غیر دولتی (میان مدت)مقایسه با شرکت
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  راهبردهاي پیشنهادي براي وزارت مورد نظر . 2

هاي یاستسبا عنایت به وظایف وزارت امور اقتصادي و دارایی در قوانین و اسناد باالدستی به شرح مذکور و بویژه در حوزه تنظیم 

روي اقتصاد ایران از منظر وزارتخانه مذکور از سوي دیگر، رویکردها و شناسی مسائل پیشمالی و اقتصادي از یکسو و آسیب

ور مربوط رسد امتواند به شرح ذیل مدنظر قرار گیرد. مضافاً اینکه به نظر میراهبردهاي زیر در تدوین برنامه این وزارتخانه می

تشریک  بایست باري عوامل تولید و دیپلماسی قدرتمند اقتصادي از جمله وظایف و راهبردهایی است که میوبه ارتقاي بهره

گو)، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور وربط و بخش خصوصی (در قالب شوراي گفتهاي اجرایی ذيمساعی کلیه دستگاه

  خارجه پیگیري گردد: 

 وکار کشوربهبود محیط کسب 

 تولید پایدار، فراگیر و مستمر رفع موانع 

 توانمندسازي بخش خصوصی 

 وري عوامل تولیدارتقاء بهره 

 توسعه صادرات غیرنفتی 

 المللیدیپلماسی قدرتمند همراه با توسعه روابط تجاري بین 

 

 هاي عملیاتی وزارتخانهبه تفکیک حوزه 3ها ذیل راهبردهاي بند اهم اهداف و برنامه. 3

 

 کسب و کار کشوربهبود محیط . 3-1

 هاي اقتصادي است و وظیفهبراي رشد فعالیت موثر گذاري و عاملساز سرمایهترین زمینهوکار مناسب مهممحیط کسب

 نرخ فزایشا آفرینی و کارآفرینی است.آفرینی، شغلهاي ثروتدولت فراهم نمودن بستر کارامد براي دستیابی به آرمان

ب، محیطی مناستبیین  مستلزمالملل، هاي شغلی، افزایش سهم ایران در تجارت بینگذاري، افزایش فرصتسرمایه رشد

هاي کلی اجراي سیاست وکار با محوریت قانونمشوق و شفاف براي فعاالن عرصه اقتصادي است. بهبود محیط کسب

وکار و تسهیل شرایط کسب رفع مجوزهاي زایدوکار با تاکید بر بهبود مستمر محیط کسب ) قانون اساسی و قانون44اصل (

داري بخش خصوصی، کاهش کاهش مداخله دولت درامور بنگاهوکار، از طریق هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب

هاي ناشی از تصمیمات دولت بر بخش هاي مبادالتی، تسهیل تامین مالی توسعه بخش غیردولتی، پرداخت هزینههزینه

 هاي دولتگیريها و تصمیمسازيهاي بخش غیردولتی در تصمیمایندگان تشکلغیردولتی و مشارکت دادن موثر نم

هاي پس از تصویب قوانین مذکور و در راستاي تحقق رویکردهاي اصلی آن از منظر باشد. در این ارتباط طی سالمی

در  نبوده و ضروري استوزارت امور اقتصادي و دارایی اقدامات ذیل مورد توجه قرار گرفته است، لیکن کافی به مقصود 

   شود، تکمیل گردد:قالب برنامه و راهبردهاي مشخص که در ادامه به آن اشاره می
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  برخی از اقدامات انجام گرفته: -الف

) قانون اساسی، مصوبات هیات مقررات زدایی 44هاي کلی اصل () قانون اجراي سیاست7ماده () 3(طبق بخشی از تبصره 

هاي هیات ها پس از تایید وزیر امور اقتصادي و دارایی و در مورد تصویبنامهها و آیین نامهدستورالعملها، در مورد بخشنامه

ها و نهادها که در صدور وکار و کلیه دستگاهوزیران پس از تایید هیات وزیران براي کلیه مراجع صدور مجوزهاي کسب

توان به این زدایی را میاین خصوص، مصوبات هیات مقرراتدر د. باشمجوزهاي کسب وکار نقش دارند الزم االجرا می

. 3ها، . مصوبات ناظر بر ایجاد تعامل و هماهنگی بین دستگاه2. مصوبات ناظر بر تعداد مجوزها، 1شرح تفکیک کرد: 

ت ناظر بر لغو . مصوبا5ها به تدوین و اصالح مقررات و . مصوبات ناظر بر الزام دستگاه4ها، مصوبات ناظر بر اصالح رویه

که اموري همچون نشست برگزار شده است  51، تا تیرماه سال جاريطور کلی، در طول دوره فعالیت هیات  که به مقررات

 موارد ذیل را مدنظر قرار داده است:

  .ایجاد احساس امنیت اقتصادي در بخش خصوصی از طریق ایجاد سازوکارهاي گسترش حقوق مالکیت .1

  .هاي اقتصاديکار و ارتقاي شاخصوعوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسبشناسایی و مواجهه با  .2

  .هاي حقوقی و قانونیاي از طریق ایجاد سازوکارهاي مبادلهطراحی سازوکارهاي عملیاتی براي کاهش هزینه .3

  .ديهاي اقتصاکاهش انحصارات دولتی در اقتصاد ایران و ایجاد و توسعه فضاي رقابتی موثر در فعالیت .4

کل از جمله در حل مش ي،از مشکالت فعاالن اقتصاد یگفتگو جهت حل برخ يبا شورا یاتیسازمان امور مال يهمکار .5

قانون  186ماده ) 1( بصرهو اصالح دستورالعمل ت مانکارانیپ يشده برا جادیو مشکالت ا یکارگزاران گمرک

   .هاي مستقیممالیات

  .هاي اجراییها و رویهادي در تدوین یا اصالح مقررات، بخشنامههاي اقتصتامین مشارکت فعال و موثر تشکل .6

  .گوي بخش خصوصی و دولتوهمکاري فعال با شوراي گفت .7

المللی، اعالم هاي اجرایی و نهادهاي بینهاي جهانی کسب و کار با همکاري دستگاهبنديبهبود جایگاه ایران در رتبه .8

  .گذاران خارجیسرمایهوضعیت اقتصادي مناسب کشور به 

هاي سیاسی کشور در هاي روابط خارجی و نمایندگیتدوین و به تصویب رساندن آیین نامه به کارگیري ظرفیت .9

  .ویژه صادرکنندگان کاالها و خدماتگذاران در ایران و بهخارج براي تولیدکنندگان داخلی و سرمایه

 و ... اري و اقتصاديهاي تجهمکاري با وزارت خارجه براي معرفی دیپلمات .10

انجام شده  کاروشناسایی و رفع موانع کلیدي مخل کسبعالوه بر موارد مذکور، اقدامات زیر به منظور ساماندهی مجوزها و 

  است:

 وکاراندازي سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسبراه .11
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 هاي ذیل:شامل سامانه (G4B.ir)اندازي درگاه ملی مجوزهاي کشور راه .12

 (پنجره واحد صدور مجوزها) سامانه سام  

 (دریافت و پیگیري شکایات مرتبط با مجوزها) سامانه دادور 

 وکار)سامانه یاور (میز مشاوره کسب 

 رسانی استعالمات و مجوزهاي کشور)سامانه نما (پایگاه اطالع 

 هاي خارجی).شعب شرکتجمله مجوز گواهی فعالیت نمایندگی (از وکار کاهش کمّی عناوین مجوزهاي حوزه کسب .13

گذاري خارجی با کاهش مدت زمان جمله مجوز سرمایه(از شده در هیأت کاهش زمان صدور مجوزهاي بررسی .14

 صدور آن به یک دوم).

 الحساب چهار درصد واردات کاال.کارها با توجه به اصالح بخشنامه مالیات علیوتقلیل هزینه کسب .15

 (حقیقی یا حقوقی). صادي با شناسه ملی و یا کد ملی اشخاصحذف کد اقتصادي و یکسان نمودن کد اقت .16

 وپاگیر سازمان امور مالیاتی.تنقیح گسترده مقررات دست .17

 روز)،  4روز به کمتر از  30استعالمات بدهی مالیاتی (از  روزه 26کاهش  .18

  .وکار در تهراناندازي پنجره واحد فیزیکی شروع کسبراه .19

ن مراجعه حضوري خدمات مالیات نقل و انتقال امالك در سراسر کشور (کاهش زمان ارایه الکترونیکی، برخط و بدو .20

 ساعت). 1روز به کمتر از  30از میانگین 

 اتخاذ تصمیم براي رفع انحصار از مجوزهاي سردفتري، کارگزاري بورس، داروخانه و وکالت. .21

 عنوان مجوز)، صنعت، 96ن مجوز به عنوا 444هاي جهاد کشاورزي (از کاهش تعداد عناوین مجوزهاي وزارتخانه .22

 15عنوان مجوز به  42عنوان مجوز)، تعاون، کار و رفاه اجتماعی (از  47عنوان مجوز به  89معدن و تجارت (از 

 عنوان مجوز). 31عنوان مجوز به  45عنوان مجوز)، میراث فرهنگی و گردشگري (از 

 حذف مراجعات حضوري به شعب سازمان امور مالیاتی کشور. .23

محاسبه و اعالم برخط مالیات نقل و انتقال قطعی امالك و حذف مراجعات حضوري در شهر تهران و انجام آن از  .24

 طریق دفاتر اسناد رسمی.

ها و مدارکی نظیر اسناد سجلی، مدارك تحصیلی، ایثارگري، نظام وظیفه، گواهی عدم صدور برخط پاسخ استعالم .25

اي مجوزهاي صادره از درگاه ملی صدور مجوزهاي کسب و کار و عدم نیاز بدهی مالیاتی، عدم سوء پیشینه و ... بر

 به مراجعه حضوري افراد به مراجع ذیربط.

 ». هاتأسیس داروخانه«هاي مرتبط با مجوز اصالح رویه .26
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 وکار.پیگیري شکایات صدور مجوزها از طریق درگاه ملی صدور مجوزهاي کسب .27

 .هزار مجوز در حال صدور 70روزرسانی اطالعات بیش از تکمیل و به .28

هاي اي و دام و طیور و آبزیان نظیر حذف استعالم اعتبار پروانه چاهکاهش استعالمات صدور مجوز واحدهاي گلخانه .29

ها مانند پاسخ استعالم حریم برق به حداکثر هفت روز کاري، زیست آب و کاهش زمان پاسخگویی به برخی استعالم

 یم خطوط انتقال گاز به ده روز کاري و ...محیطی به ده روز کاري و حرا

  

  بایست در اولویت قرار گیرند:هایی که میبرنامه -ب

کارها به عنوان وهاي تولیدي و صاحبان کسباطمینانی براي بخشگذاري و اجتناب از ناارتقاي ثبات و امنیت سرمایه .1

ها و یا خودداري از مقررات و دستورالعمل ها،وکار از طریق ایجاد ثبات در سیاسترکن اصلی بهبود فضاي کسب

  الساعه هاي خلقها و دستورالعملصدور بخشنامه

وکار ) قانون بهبود مستمر محیط کسب24) و (3( )،2هاي اجرایی الزم براي اجراي مطلوب مواد (بینی ضمانتپیش .2

  وکارسبهاي اقتصادي در اصالح و یا تدوین قوانین و مقررات کمبنی بر اخذ نظر تشکل

 کار و ایجاد ضمانت اجرایی الزم براي اجراي آنواصالحات الزم در قانون بهبود مستمر کسب .3

زدایی از ضمانت اجرایی بیشتر برخوردار گردد و در صورت عدم سازوکاري اندیشیده شود که مصوبات هیأت مقررات .4

 گردند.زدایی، مدیران دولتی مشمول تخلفات اداري اجراي مصوبات هیأت مقررات

وکار و تضمین ضمانت ) قانون بهبود مستمر محیط کسب11گو موضوع ماده (وتقویت نقش و کارکرد شوراي گفت .5

 اجرایی مصوبات آن.

 هاي اقتصاديگري در فعالیتهاي متناظر استانی با هدف تسهیلتفویض اختیارات الزم به رده .6

ها و ها، شهرستانهاي نسبی و رقابتی استانبه مزیت گذاري و اشتغال با توجهطراحی و تنظیم نقشه راه سرمایه .7

  مناطق و با درنظر گرفتن الگوهاي ملی و محلی آمایش سرزمین

هاي اطالعاتی کارجویان، ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار به منظور پاسخگویی سریع و برخط نیازمندي .8

  ان بازار کاروکار و کلیه ذینفعگذاران، صاحبان کسبکارفرمایان، سرمایه

...، وضع عوارض، تغییر مقررات گمرکی وهاي مالیاتی جدید، هاي اقتصادي از جمله وضع پایهگذاريدر همه سیاست .9

هدف سیاستگذاري باید تقویت بخش رسمی باشد (تجربه وضع مالیات بر ارزش افزوده که عالوه بر درآمدزایی یکی 

 اما به نتیجه نرسید باید مد نظر قرار گیرد). از اهداف مهم آن توسعه بخش رسمی در کشور بود

 کارهاي خرد و کوچکوضرورت اصالح الگوي اعتبارسنجی براي کسب .10
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هاي اجراي سیستم کامل پنجره واحد الکترونیکی و ایجاد سیستم یکپارچه قوي صدور مجوزها مبتنی بر زیرساخت .11

GIS وکارو تعیین زمان حداکثر یک ماه براي صدور مجوزهاي شروع کسب 

 يهاهیگسترش پا يدر راستا بر درآمد دوگانه اتیمال ستمیاستقرار س قیاز طر "بر مجموع درآمد اتیمال"نظام  .12

 گذاريهیرماس يهاتیبه فعال یبخش تیمولد و جذاب یبه بخش خصوص هیرویاز فشار ب يریجلوگ د،یجد یاتیمال

  شود. سازيادهیپ

ز ا خانوارها درآمد و هاشرکت سود یاتیمال محاسباتي در زمحوریمم ستمیسی و حذف اتینظام مال يهوشمندساز .13

 پر افراد زا یکوچک درصد تنهای که صورت بهی به یکدیگر اجرایی شود، اطالعات ي مختلفهابانک طریق اتصال

در  هاياظهار خود موارد عدم صداقت در جریمه بالقوه باال جهتمالیاتی گردند و  يزیمم یبررس مشمول سکیر

 نظر گرفته شود.

هاي صوري) در پورتال وزارت امور اقتصادي و دارایی المعامله (شرکتهاي ممنوع ی لیست شرکتروزرسانبهامکان  .14

هاي زمانی معقول فراهم شود و از هرگونه عطف به ماسبق شدن اجرائیات و اخذ جریمه از فعاالن اقتصادي در بازه

 شوند، ممانعت به عمل آید.می عداً به لیست سیاه اداره دارایی اضافههایی که بواسطه معامله با شرکتبه

مورد  شده ینیبشینصف مدت استهالك پ ایبا دو برابر نرخ  دیجد يهاياستهالك، در تکنولوژ یاضاف نهیهز .15

 .ردیقرار گ رشیپذ

 

 رفع موانع تولید پایدار، فراگیر و مستمر. 3-2

 هايبه تصویب رسید. تعیین تکلیف بدهی 1393و ارتقاي نظام مالی کشور در مردادماه پذیر قانون رفع موانع تولید رقابت

ا، تسهیل هجویی، افزایش سرمایه بانکهاي منجر به صرفهگذاري در فعالیتدولت به بخش خصوصی، تشویق سرمایه

ی از تولیدي، بخش شرایط بازپرداخت تسهیالت بدهکاران بانکی بخش خصوصی و تأمین سرمایه در گردش واحدهاي

هاي اخیر در وزارت امور اقتصادي و دارایی و در راستاي محورهاي با اهمیت این قانون است. اهم اقداماتی که در سال

  تواند مدنظر قرار بگیرد:رفع موانع تولید انجام شده است به شرح ذیل می

 

  برخی از اقدامات انجام گرفته: -الف

فقره گزارش  26ها و مطالبات دولت و شرکتهاي دولتی از طریق تهیه و توزیع بدهیارائه تصویري روشن از وضعیت  .1

 صالح؛هاي دولتی در مقاطع فصلی و ساالنه و ارسال به مراجع ذيجامع بدهی و مطالبات دولت و شرکت

 و ..؛ یهو ثانو یهبازار اول یابزار، شکل ده یطراح ي،اعتمادساز یراز مس یبازار اوراق دولت یقتوسعه و تعم .2

 بهادارسازيهاي دولت به پیمانکاران و طلبکاران بخش خصوصی از دولت از طریق اوراقسازي انباره بدهیسیال .3

 هاي اقتصاديبدهی دولت به آنها در راستاي ارتقاي نقدینگی بنگاه
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ها و ناامکان تسویه مطابات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی این اشخاص به سازم .4

 هاي دولتی در قالب انتشار اسناد تسویه خزانهدستگاه

تسهیل تسویه مطالبات بنگاههاي اقتصادي از دولت با بدهی آنها به سیستم بانکی از طریق سازوکار انتشار اسناد  .5

 تسویه خزانه چهارضلعی (اسناد تسویه خزانه نوع دوم) 

اموال مازاد  يواگذارنظام تسهیالت دهی به بخش تولید از طریق ها در راستاي ارتقاي انجمادزدایی از منابع بانک .6

 کشور  ینظام مال يو ارتقا یرپذرقابت ید) قانون رفع موانع تول16ها بر اساس ماده (بانک

به منظور مراجعه فعاالن اقتصادي به یک سامانه براي پرداخت مالیات بر درآمد حقوق و خدمات ایجاد پنجره واحد  .7

 .ین اجتماعیسهم بیمه تأم

ساماندهی  و مالیاتی هايپایه گسترش با هدف مستقیم هايمالیات قانونی هايچارچوب و بازنگري اصالح و .8

 هاي مولدهاي مالیاتی و کاهش فشار مالیاتی از بخشمعافیت

 هاي اقتصادي در شرایط کرونا در قالب استمهال و تعویق پرداخت مالیات و جرائم مالیاتیحمایت از بنگاه .9

 

  بایست در اولویت قرار گیرند:هایی که میبرنامه -ب 

قانون اساسی  44هاي کلی اصل قانون اجراي سیاست 59گر بخشی موضوع ماده تسریع در ایجاد نهادهاي تنظیم .1

 هاي مختلف اقتصادي در راستاي اعمال نظارت و تنظیم مقررات فعالیت در بخش

) قانون اساسی و 44هاي کلی اصل (دبیرخانه شوراي عالی اجراي سیاستبازنگري در ساختار و تشکیالت سازمانی  .2

بازآرایی حقوقی آن در قالب موسسه و یا نهاد عمومی غیردولتی و انتقال آن از وزارت امور اقتصادي و دارایی به ذیل 

نافع در فع تعارضات منهاد ریاست جمهوري با حضور نمایندگان سه قوه و نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در راستاي ر

 ) قانون اساسی و قانون اجراي آن44هاي کلی اصل (نظارت بر سیاست

هاي کلی ) قانون اجراي سیاست6هاي اجرایی موضوع ماده (بازنگري در وظایف شوراي رقابت و ارتقاي ضمانت .3

هاي ها و شرکتا بنگاههاي خصوصی و تعاونی بپذیري بخش) قانون اساسی با هدف توسعه و ارتقاي رقابت44اصل (

 تابعه و وابسته به نهادهاي عمومی غیردولتی

 استقالل بانک مرکزي و ساماندهی نظام بانکی کشور با هدف اجتناب از سلطه مالی دولت  .4

 تمشکال و رفع یلتسه یکردبا رو هاي اقتصادي با سازمان امور مالیاتییاتی بنگاهمالاختالفات حل هاي ایجاد تشکل .5

  یديتول يواحدها

 يدر راستا و مقررات ینقوان سازيشفاف و يسازبا هدف ساده یاتیو مقررات مال ینقوان یحپروژه تنقتکمیل توسعه و  .6

 یانمود تمکین هايینهکاهش هز
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دار و شناسنامه یانکاهش فشار بر مود راستاي در یاتیاز فرار مال یريو جلوگ یاتیمال یدجد یانمود ییرکز بر شناسامت .7

 ي تولیديواحدها یژهساب بووش حخو

 ايیبرنامه اح يمشکل منوط به اجرا یدي دارايتول يقابل بخشش واحدها یاتیمال یمجرا يصد درصد یبخشودگ .8

 هاي مالیاتی آنهاها و یا امهال بدهیهاي مالیاتی این بنگاهید و افزایش دوره تقسیط بدهیتول

 باشندیم یدتول یاياح ي برنامهکه دارا دارمشکل یديتول يواحدها ییاجراعملیات رفع و توقف  .9

هاي مشخص جهت اجتناب از انحراف ها به سمت تولید از طریق تبیین رویکردها و سیاستدهی منابع بانکجهت .10

 هاي سوداگرانه و مخربنقدینگی به سمت فعالیت

 یبر تهاتر بده تیکه اولو يبه نحو 1400قانون بودجه سال  5تبصره » و«بند  ییاجرا نامهنآیی بیو تصو میتنظ .11

 یعهداتتنیز  یبوده و از طرف یدولت يهااز شرکت یمطالبات يکه دارا یخصوص یو حقوق یقیاشخاص حق هیکل

  عامل دارند يهاو بانک یدولت ییاجرا يهانسبت به دستگاه

نامه تبصره یینایجاد بستر قانونی در خصوص پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز براي فعاالن اقتصادي، با تدوین آ .12

 پذیر ) قانون رفع موانع تولید رقابت20) ماده (3(

 آالت و تجهیزات تولید) به تولیدکنندگان تسهیل واگذاري و فروش اموال تملیکی (مشتمل بر ماشین .13

اي مورد نیاز در زنجیره تامین مواد تولید و ترخیص آن با ضمانت سازي واردات مواد اولیه و کاالهاي واسطهروان .14

 کافی طی مدت زمانی بسیار کوتاه

 ها و کنترل تمامی مبادي ورود کاال توسط گمركهاي مرزي و ساماندهی معافیتاصالح عملکرد بازارچه .15

آن از طریق رصد و پایش کاالهاي وارداتی تا  مقابله با قاچاق و واردات کاالهاي مشابه داخلی و افزایش هزینه .16

 هافروشیسطح خرده

گذاري با کشورهاي همسایه در مناطق هاي سرمایههاي تولید با کشورهاي منطقه و تقویت همکاريایجاد زنجیره .17

 مرزي

 هاي مورد نیاز حمل و نقل، تبادالت بانکی و غیرهاتخاذ تدابیر الزم براي تسهیل نقل و انتقال ارز و ایجاد زیرساخت .18

 گذاري در میان مدتنقشه راه سرمایهسازي بازار ارز به جهت تبیین زدایی و باثباتساماندهی، شوك .19

ها از جمله در نوسانات ارزي و هزینه تولید ناشی از آن گذاريایجاد توسعه ابزارهاي پوشش دهنده ریسک سرمایه .20

 اندازي بازار مشتقات ارزياز طریق راه

هاي یمترفع تبعیض در حمایت از صنایع مختلف و ارتقاي شفافیت در این خصوص با حذف ارز ترجیحی و ق .21

 چندگانه

 هاي سوداگرانه با اخذ مالیات بر عایدي سرمایه و اختصاص این منابع به سمت تولیداجتناب از فعالیت .22
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 ارجیگذاران خیهو به موقع ارز سرما ین مناسبو تام یارجخ گذارانیهسرما ارزي انتقاالت يمناسب برا یطشرا یجادا .23

سازي مسیر نقل و انتقال پول، ها و متنوعا استفاده از انواع روشکم کردن اثرات تحریم بر شرایط تجارت خارجی ب .24

 ارز جایگزین و استفاده از یک واحد پولی دیجیتالی با کشورهاي و بازارهاي هدف

 پذیر در کشورهاي مخاطرهحمایت از ایجاد صندوق .25

 

 توانمندسازي بخش خصوصی. 3-3

 

  برخی از اقدامات انجام گرفته: -الف

هاي اقتصادي علیرغم تنگناهاي ناشی از تحریم اخالل در وظایف حاکمیتی دولت بویژه در ارتقاي ظرفیتاجتناب از  .1

و بیماري کرونا از طریق ارتقاي نظام تامین مالی پیمانکاران و طالبکارن از دولت با استفاده از اوراق مالی دولتی و 

پذیر و ارتقاي نظام مالی ) قانون رفع موانع تولید رقایت2( تسهیل بدهی و مطالبات آنها با استفاده از سازوکارهاي ماده

 کشور

  و ..؛ یهو ثانو یهبازار اول یابزار، شکل ده یطراح ي،اعتمادساز یراز مس یبازار اوراق دولت تعمیق و توسعه .2

 قتصاديهاي بازیگران اهاي غیربازار پذیر و در نتیجه افزایش نقدشوندگی داراییتسویه و تهاتر بخشی از بدهی .3

 ازنشستگیب صندوق و کشوري و لشکري بازنشستگی هايصندوق و اجتماعی تأمین سازمان به دولت بدهی تسویه .4

 هايدارایی تملک هايزیرطرح و هاطرح واگذاري مالکانه، حقوق و سهام واگذاري و االمتیازحق ارایه طریق از فوالد

 دولتی هايشرکت و دولت به متعلق گذاريسرمایه هايطرح و ايسرمایه

) قانون رفع موانع تولید و 16در اجراي ماده ( عیتسر جهت به هابانک مازاد اموال يواگذار ژهیو تهیکمایجاد  .5

 هاانجمادزدایی از اموال و امالك مازاد بانک

  هاي کنترلی و مدیریتیالزام به رعایت اهلیت خریداران در واگذاري .6

فراهم کردن بستر الزم جهت بهره مندي مشمولین این طرح؛ از منافع حاصل ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت و  .7

 از آن و همچنین امکان اداره و خرید و فروش مستقیم این سهام

  

  بایست در اولویت قرار گیرند:هایی که میبرنامه -ب

 هایتفعال یانگیزش مشخص کردن نظام یه برآن با تک ینو تضم یخصوص یتروشن و گسترده حقوق مالک فتعری .1

ر عناصر مجدد و دیگ يگذار سرمایه ي تولیدي،کسب سود، تراکم و انباشت سرمایه، ضوابط گسترش واحدها ینهدر زم

 رشد ياپایه
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 يو آزادساز یدولت هايکنترل مدیریت و مقررات و یت،در جهت کاستن از مالک یزدایکردن دولت و مقررات چککو .2

 و تجارت و مبادالت هایمتق

در جهت ایجاد  هاي تولیديیتفعال ینهویژه در زمبه یروابط اجتماع ینهدر زم یو قانون یحقوق ي،نهادهاي ابهامرفع  .3

 خصوصی بخش یتو رشد فعال يگذارمناسب سرمایه يسرمایه و فضا یتامن

صادي گیري اقتشکل اي در جهتهاي بودجههاي دولتی و برقراري انضباط مالی و محدودیتمنطقی کردن حمایت .4

 ايآزاد، غیردولتی و غیر یارانه

 هاسازي براي استقرار یک جریان رشد باثبات و اجتناب از تغییرات پیاپی سیاستزمینه .5

گسترش  بازار پول و بر اصالحات نظام بانکی، ساماندهی ایجاد زیربناهاي الزم براي توسعه بخش خصوصی با تکیه .6

 و تعمیق بازار سرمایه

  کننده کاستن از انحصارها و استقرار نهادهاي تنظیم ایجاد شرایط رقابت و  .7

حفظ و  يو راهکارها یاصالح و بهبود نظام بانک يمشتمل بر ارائه راهکارها یاصالح نظام بانک يبرا يجد پیگیري .8

 یاستمرار ثبات و سالمت نظام بانک

 عموضو ینمرتبط با ا يهاو چالش یبه منظور کاهش معوقات بانک یبر اساس اعتبار سنج یالتپرداخت تسه .9

توسعه  یرانی،ا يو کاالها یديتول ياز واحدها یتحما یقاز طر یکاريجهت کاهش ب يو اقدام جد یزيربرنامه .10

 یدضرور و رفع موانع تول یرلوکس و غ ياز واردات کاالها یريکاال و جلوگ یتصادرات و ترانز

و نقش آن  یگاهجا یتگذاري)، ضرورت تقوسرمایه(سازمان  کشور گذاريیهسرما یقآژانس تشو یگاهدر جا يبازنگر .11

 کشور ییو اجرا یاستگذاري، سیريگیم، تصميسازیمدرنظام تصم

 داري در اجراي عملیات بازار بازبازطراحی نقش خزانه .12

 (MMF) و صندوق بازار پول (MMA) حساب بازار پول یجادا یقاز طر یاوراق بده یهبازار ثانو یتتقو .13

نرخ ارز  يگذاریمتو عدم ق یصادرات يهایتو رفع ممنوع یبورس يهاشرکت ییمحصوالت نها یمتق يسازآزاد .14

 صادرات محور یبورس يهاشرکت

 بازار سهام يجد یبرمز ارز به عنوان بازار رق يمنابع در بازارها یشرصد و پا .15

وط به مشر یمت،ها با حداقل قبنگاه يو رفتن به سمت واگذار سازيیبه خصوص يفاصله گرفتن از نگاه درآمد .16

 و اشتغال در بنگاه واگذار شده يوربهره ی،ارتقاء کارائ

) قانون اساسی در واگذاري 44هاي کلی اصل () قانون اجراي سیاست19هاي ماده (استفاده از سایر ظرفیت .17

 هاي دولتی بویژه روش پیمان مدیریت شرکت
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هاي کنترلی، به صورت موقت و تا زمان اصالح ساختار بنگاه و نگاهبررسی امکان واگذاري مدیریت برخی از ب .18

 آمادگی آن جهت انتقال کامل به بخش غیردولتی.

 گیري یک چارچوب نظارتی قوي پس از واگذاري بنگاه، با هدف حفظ حقوق دولت و عموم مردم شکل .19

مالی و ...) و استقرارتأسیسات معطوف به رشد  ایجاد و ساماندهی بازارها (بازار کار، بازار کاالها و خدمات، بازارهاي .20

 هاي مناسبو نهادسازي و تنظیم فعالیت بخش خصوصی از طریق اصالح قوانین و مقررات

هاي کوچک و متوسط با انجام اقدامات حمایتی براي یکی از ابعاد توانمندسازي بخش خصوصی، تمرکز بر بنگاه .21

در ایجاد اشتغال و کاهش  (SMEs)هاي کوچک و متوسطبنگاهتوانمندسازي آنهاست. با توجه به نقش موثر 

هاي اقتصادي بین مناطق شهري و روستایی، رونق تولید، افزایش صادرات کشور و دستیابی به رشد و نابرابري

ها با تمرکز بر اقدامات سیاستگذاري یا قانونگذاري، دستیابی به توان با حمایت از این بنگاهتوسعه اقتصادي، می

 اهداف توانمندسازي بخش خصوصی و تعاونی و مردمی کردن اقتصاد را تسریع نمود.

گیري استانی و اهلیت محوري به هاي کوچک و متوسط با سیستم تصمیمایجاد بانک تامین مالی مخصوص بنگاه .22

 محوريجاي وثیقه

تبط با تجمیع ظرفیت هاي اجرایی مرهاي کوچک و متوسط با همکاري سایر دستگاهتقویت حمایت از بنگاه .23

ها و موسسات مالی و اعتباري به هنگام اعطاي هاي تضمین کننده اعتبار در تامین وثایق درخواستی بانکصندوق

 تسهیالت

هاي بزرگ و صاحب بازار و نام تجاري در سطح ملی هاي کوچک و متوسط با بنگاهتقویت و گسترش ارتباط بنگاه .24

 المللیو بین

هاي کسب و کارهاي کوچک و متوسط در بازارهاي سیستم جامع توزیع محصوالت بنگاهگیري حمایت از شکل .25

 هدف صادراتی

 هاي کوچک و متوسط و آشنا نمودن آنها با قوانین و مقرراتآموزش اصول مدیریت اقتصادي به بنگاه .26

د و تمام یتی محدود کنهاي خود را به امور حاکمسازي اقتصاد باید بپذیرد که دامنه فعالیتدولت در فضاي خصوصی .27

تالش و توان خود را صرفاً بر روي سیاستگذاري، هدایت، نظارت و پشتیبانی بخش خصوصی و تعاونی متمرکز کند. 

اجرایی.  هاي نظارت باشد نه یک نظارتحتی نظارت نیز باید نظارتی راهبردي و منحصر به تدوین و تعیین استراتژي

 .یردهاي بخش خصوصی صورت گمبناي همان استراتژي نظارتی توسط تشکل کنترل و نظارت در اجرا نیز باید بر

وکار مهمترین بستر براي باال بردن توان رقابت بخش خصوصی بهبود فضاي کسب و کار است. بهبود فضاي کسب .28

هنگ رکند تا فعاالن اقتصادي به شرایطی برابر با رقباي خود دست پیدا کنند. در این مسیر الزم است در فکمک می
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باید تولید و تالش و کسب مشروع ثروت در باور عمومی جامعه و در  .عمومی کشور نیز اصالحاتی صورت گیرد

 .ها بخصوص رسانه ملی به یک ارزش تبدیل شده و بیکاري به عنوان یک عیب تلقی شودسطح رسانه

ار مؤثر توان بخش خصوصی بسیاي و جهانی در افزایش المللی و عضویت در مناسبات منطقهتوسعه مناسبات بین .29

و امکانات  هااست چراکه ضمن تسهیل شرایط حضور فعاالن اقتصادي در بازارهاي خارجی، آنها را از برخی پشتیبانی

هاي کشورمان باید با کند. بر این مبنا تعامالت ما در روابط خارجی از طریق سفارتخانهمند میخارجی نیز بهره

 .ها بر مبناي همین اصل بازنگري شودها و روشو حتی دستورالعمل اولویت اقتصاد صورت بگیرد

منظور برگزاري جلسات مداوم توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با حضور نمایندگانی از طراحی سازوکار الزم به .30

ينحوبههاي صادراتی، اتاق ایران، گمرك، وزارت صمت و بانک مرکزي، براي اصالح روش محاسبه قیمت پایه

 هاي هدف صادراتی باشد.هاي بازارهاي جهانی و قیمتقیمت بر اساس که

در فرآیند افزایش نقش بخش خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصاد، باید یک نظام قضایی کارآمد، عادالنه، سریع و  .31

 النهدچابک، شفاف، منضبط و به دور از هرگونه فساد حاکم شود. بخش خصوصی و تعاونی اگر نگرانی از غیرعا

دازد. بخش تواند به فعالیت بپرکند، نمیبودن قضاوت داشته باشد، بویژه در موردي که با دولت اختالف نظر پیدا می

خیلی زود  گیرد،خصوصی در فضایی که قضاوت، با پارامترهاي غیراقتصادي، کند و زمان بر و غیرشفاف صورت می

 .شوداز حیز انتفاع ساقط می

 یقوقو ح یقیمطالبات اشخاص حق یهتسو يسازامکاناز طریق  خرانه یهتسو اسناد استفاده از سازوکار یمتعم  .32

 یبده یهتسو یقاز طرهاي این اشخاص به نهادهاي عمومی غیر دولتی یاز دولت با بده یتعاون ی وصوصخو

 خزانه یهقالب انتشار اسناد تسو در هامذکور به بانک نهادهاي

اي و سوق هایی همچون کارا نمودن بازارهاي پولی و سرمایهقدینگی کشور با استفاده از روشکمک به مدیریت ن .33

ا سازي کشور براي مقابله بهاي مولد اقتصادي و توانمندگذاري در بخشدادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه

 ها.تحریم

 گذاريالیحه امنیت و تضمین سرمایه ینتدو .34

 سازي شرایط سود و جرائم تسهیالتنظام بانکی براي شففا ضرورت ایجاد سامانه تسهیالت .35

 يگذارمتیمناسب در حوزه تأمین و ق يمنتفع و قدرتمند و با ضمانت اجرا ری) غیبخش گرمی(تنظ ينهاد رگوالتور .36

کنندگان و جذب و مصرف دکنندگانیمنافع تول نیجهت تضم ،یمقررات بخش میو تنظ یمیبرق، نفت و گاز و پتروش

 گردد.  جادیاو  یطراح، گذارهیسرما

خصوصی از طریق همکاري و هماهنگی بیشتر وزارت  بخش و دولت گويوگفت شوراي ضمانت اجراي مصوبات .37

 گو، افزایش یابد. واقتصاد با شوراي گفت
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علنی  صورتاي معین و طی یک قرارداد شفاف که بههاي دولتی (بدون انتقال مالکیت) براي دورهمدیریت شرکت .38

ود. هاي شفاف واگذار شمنتشر خواهد شد، به بخش خصوصی یا یک کنسرسیوم حائز اهلیت در قبال اخذ ضمانت

  هاي فوق پرهیز نماید.در اداره امور بنگاه در مقابل، دولت در قرارداد فوق متعهد شود که از دخالت

 

 وري عوامل تولید ارتقاء بهره. 3-4

 

  گرفته:برخی از اقدامات انجام  -الف

هاي عمومی دولت و عدم نیاز به مراجعه حضوري افزایی هزینههوشمندسازي عملیات مالی دولت (جلوگیري از هم .1

ها) از طریق هاي جاري دستگاهجویی در هزینههاي اداري و صرفهها به خزانه و کاهش بروکراسینمایندگان دستگاه

وجوه عمومی، اختصاصی، سپرده و استرداد از مرحله درخواست  الکترونیکی نمودن کلیه فرآیندهاي مرتبط با پرداخت

 وجه تا پرداخت نهایی

انکی هاي اجرایی قادرند کلیه عملیات بهاي بانکی دولتی (به نحوي که دستگاهاستقرار کامل سامانه مدیریت حساب .2

راجعه به خزانه یا بانک مرکزي حساب و ... را بدون ماز جمله افتتاح، انسداد، تغییر عنوان، تغییر امضا، اخذ صورت

 انجام دهند)

  پروژه 33و اقتصاد هوشمند در قالب  یکتوسعه دولت الکترون یاتینقشه راه و برنامه عمل ینتدو .3

  تک) ین(ف یمال يتوسعه فناور يراهبر یتهنامه کمیینآ ینتدو .4

ور کش یو مال ياطالعات اقتصاد سامانه اندازيو گردش آزاد اطالعات و راه ياز حقوق شهروند یانتص یتهکم یجادا .5

  .يحقوق شهروند يدر راستا

 اقتصاد پس از کرونا احیا و وکارهاکسب يآورتاب یشافزا«سند  یهته .6

  

  بایست در اولویت قرار گیرند:هایی که میبرنامه -ب

قرار گرفتن آن هاي کشور و در دستور کار گذاريعنوان یک سرفصل مستقل، در سیاستوري بههرهدهی به باولویت .1

 عالی کشورگذاري مراجع سیاستدر 

 وريواحد درصدي رشد اقتصادي از محل رشد بهره 3هاي تامین مالی تحقق سهم تامین چارچوب .2

 وري در حوزه خودتبیین نقشه راه و جایگاه هر یک از ذینفعان اجرایی به الزام براي افزایش بهره .3

ها در نظام اداري و اجرایی کشور با هدف ارتقاي هدف بازتعریف نقشایجاد تحول واقعی در نظام اداري کشور با  .4

 شفافیت و پاسخگویی و افزایش کارایی و اثربخشی در نظان اداري بویژه تمرکز بر تکمیل نظام دولت الکترونیک
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کوچک و هاي اي بویژه در سطح بنگاهتوسعه و استفده کارامد از فناوري اطالعات و ارتباطاتگسترش خدمات مشاوره .5

 کار، بازاریابی و ...وهاي مدیریت کسبمتوسط بویژه در حوزه

 وري در جامعه به عنوان یک مطالبه عمومیسازي بهرهترویج و گفتمان .6

  هاي مختلف اقتصادياي در بخشهاي توسعهایجاد، تقویت و بازآفرینی نقش سازمان .7

 

 توسعه صادرات غیرنفتی (گمرك جمهوري اسالمی ایران). 3-5

 

  برخی از اقدامات انجام گرفته: -الف

 .المللیاستقرار گمرك الکترونیک و یکپارچه با تمرکز بر پنجره واحد بین .1

 یسکر یریتمد یريبکارگ یل،گمرك موبا ياندازراه یلاز قب يبه موارد توانیکه م ییاجرا یندهايفرا يهوشمندساز .2

شترك توسعه دروازه م ی،در تجارت خارج یلدخ يهادستگاه یربا سا یستمیتبادل اطالعات برخط و س یا،هوشمند و پو

 ینماب (e-TIR)یکالکترون یرو توسعه پروژه ت یلمللاینو ب ياارتباطات در سطوح منطقه یجاددر جهت ا يمجاز

 یجان اشاره کرد.و کشور آذربا یرانگمرکات ا

کی، حذف مراجعات غیرضرور و تحقق گمرك الکترونیکی به منظور خودکارسازي و هوشمندسازي عملیات گمر .3

تکریم ارباب رجوع، دستیابی به اطالعات تجاري، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیري از تخلفات از طرق توسعه و 

  .)TRS(و زمان سنجی ترخیص کاال  )ICS(استقرار سیستم یکپارچه گمرکی 

  .امورگمرکی با فرماندهی واحد) قانون 12ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاري در اجراي ماده ( .4

  .هاي سازمان جهانی گمرك و اجراي کامل کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتواجراي دقیق بسته .5

  .اجراي برنامه مدیریت هماهنگ مرزي، برنامه استانداردهاي امنیتی، وتوسعه حسابرسی پس از ترخیص .6

  .هاي کنترل غیرمحسوستفاده بیشتر از دستگاههاي پرتونگاري جهت کنترل و ارزیابی و استوسعه کاربرد دستگاه .7

اي هاي منطقهطور خاص با سازمان جهانی گمرك و تقویت همکاريالمللی و بههاي بینگسترش ارتباط با سازمان .8

  .هاهاي مهم گمرکی و الحاق به آنو پذیرش کنوانسیون

  .ايمللی و منطقهالهاي بینهاي سازمانریزي شده در اجالسحضور فعال، موثر و برنامه .9

  .استقرار نماینده دائمی در سازمان جهانی گمرك .10

  .اي)مرزي و ایجاد پنجره واحد تجاري الکترونیکی منطقههاي مشتركمشترك با همسایگان (درب اجراي پروژه .11

  .هاي همکار و همجوارو تبادل الکترونیکی اطالعات با سازمان )Single Window(ایجاد پنجره واحد الکترونیکی  .12



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان23

١٩ 
 

هاي مشارکت بخش ریزي شیوهو قانون آن و طرح 44هاي کلی اصل سپاري ارائه خدمات منطبق بر سیاستبرون .13

  .هاي گمرکیگذاري جهت ارتقاي زیرساختخصوصی در سرمایه

  .، ارزیابان و مدیران آگاه و توانمند در حوزه گمركتوسعه سرمایه انسانی گمرك با آموزش و تربیت کارشناسان .14

هاي رسیدگی به اختالفات گمرکی و تغییر بازمهندسی ساختار و فرآیند رسیدگی به اختالفات گمرکی در کمیسیون .15

نامه اجرایی طرح رسیدگی به نامه اجرایی امورگمرکی و تدوین آییننگاه حاکم بر آن از طریق اصالح قانون و آیین

  .ها و حاکمیت منافع ملی (به جاي منافع گمرك)اختالفات در راستاي افزایش استقالل و اختیارات کمیسیون

  .هاي متناقض و تکراريتجارت و بانک مرکزي براي جلوگیري از صدور بخشنامههماهنگی با سازمان توسعه .16

  .گذاري کاالهاي وارداتی و صادراتی در گمركاصالح نظام ارزش .17

  .ارزیابی غیابی کاالهاي وارداتی و اجراي طرح ارزیابی تخصصی در گمرکات تجاري بزرگاجراي طرح  .18

بندي اتاق ایران و اي و برنزي براساس نظام رتبههاي بازرگانی طالیی، نقرهارائه تسهیالت ویژه به دارندگان کارت .19

  .هاي ذیربطها و تشکله نظر سازمانصادرکنندگان ممتاز، نمونه و برتر و تولیدکنندگان و بازرگانان معتبر بر پای

 .کاهش رسوب کاال در اماکن گمرکی و اظهارکاال به محض ورود کاال به بنادر و اماکن گمرك در دو مرحله .20

 یدولت يارزها یصدر تخص ياز اطالعات گمرك در شفاف ساز یريگبهره .21

 

  بایست در اولویت قرار گیرند:هایی که میبرنامه -ب

درصدي در میزان حقوق ورودي کاال براي افرادي  50نقدي همچون تخفیف صادراتی نقدي و غیرهاي ارائه مشوق .1

آالت یا مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدي خود یا سایرین تولیدکنندگان را با استفاده از ارز حاصل از که ماشین

 کنند.صادرات وارد می

 اي مورد نیاز تولیدات صادراتیاي واسهاالت و کاالهمعافیت هدفمند از پرداخت عوارض ماشین .2

 توسعه فضاهاي انبار و نگهداري کاال در مبادي تولید .3

اصالح و بازنگري در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به منظور جلوگیري جدي از قاچاق وارداتی و صادراتی با استفاده  .4

 یکدیگرها به هاي شناسایی و رصد کاال و ارتباط این سامانهاز سامانه

 ساماندهی مبادالت مرزي از طریق اصالح قانون ساماندهی مبادالت مرزي با تاکید بر صادرات در مقابل واردات .5

 سازي و توسعه صادراتاصالح و بازنگري قوانین گمرکی به منظور تسهیل، آسان .6

 یدتول يهانهاده يبرا متقاضی و واردات با ارز ،واردات در مقابل صادرات يهایهرو ياجرا .7

 اظهار ي مرحلهدر انتها یديتول يواحدها يبرا يت حقوق ورودخپردا .8
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توسعه  یرانی،ا يو کاالها یديتول ياز واحدها یتحما یقاز طر یکاريجهت کاهش ب يو اقدام جد یزيربرنامه .9

 یدضرور و رفع موانع تول یرلوکس و غ ياز واردات کاالها یريکاال و جلوگ یتصادرات و ترانز

 در سطوح مختلف دولت یندهاهوشمند نمودن فراو  یکیالکترون .10

 

ارجی و گذاري خالمللی (سازمان سرمایهدیپلماسی قدرتمند همراه با توسعه روابط تجاري بین. 3-6

 )کاروکسب یطو بهبود مح یشمطالعات پا یملهاي اقتصادي و فنی ایران و مرکز کمک

 

  برخی از اقدامات انجام گرفته: -الف

 مختلف يبا کشورها گذاريیهمشترك سرما هايیتهکم برگزاري .1

 گذاريیهسرما يهافرصت یو معرف شناسایی .2

 در پنجره واحد گذاريیهسرما يهافرصت یروزرسانو به ییشناسا یکیالکترون یندفرآ ایجاد .3

 یرانا گذاريیهسرما یقآژانس تشو ینترنتیا یتسا ایجاد .4

 يگذاریهسرما يهافرصت المللیینب بازاریابی .5

 گذاريیهسرما يهافرصت ینآنال یو عرضه بانک اطالعات ایجاد .6

 گذاريیهمرتبط با سرما یو خارج یداخل المللیینب یدادهايدر رو مشارکت .7

 هااستان گذاريیهنقشه راه سرما تدوین .8

 کشور گذاريیهاطلس سرما ایجاد .9

 یخارج گذاريیهو مقررات مرتبط با سرما ینو اصالح قوان یندر تدو همکاري .10

 یو خصوص یمشارکت عموم یحهال یندر تدو مشارکت .11

 استان گذاريیهمرکز خدمات سرما یلتشک نامهیینآ اصالح .12

 گذاریهدر ارتباط با اجازه ورود خودرو به سرما یقانون امور گمرک یینامه اجرا یینآ 142به ماده  3تبصره  الحاق .13

 یخارج

 یع خارجساله به اتبامجوز اقامت پنج ياعطا نامهآیین .14

 خارج از کشور یرانیانقانون جامع ا تدوین .15

 یگذاران خارجیهسرما یناز جمله تهاتر ب یخارج یهمختلف انتقال سود و سرما يهاروش ایجاد .16

 و ... ینفوگرافیبروشور، ا یلم،از جمله ف یخارج يگذاریهسرما یقیتشو يابزارها تهیه.17
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  گیرند: بایست در اولویت قرارهایی که میبرنامه -ب

وکار، شاخص ریسک و سایر هاي توسعه، فضاي کسبالمللی کشور از طریق ارتقاي شاخصارتقاي تصویر بین .1

 ربطهاي ذيشاخص

 گذاران خارجیمقررات زدایی و حذف مقررات زائد و تضمین امنیت براي سرمایه .2

جوامع دانشگاهی و پژوهشی در سطوح مندي از ظرفیت نیروي انسانی و اتخاذ تدابیر و سازوکارهاي الزم براي بهره .3

 یلالملمختلف تجارت با جامعه بین

مندي از منابع مالی و فنی در چارچوب معاهدات تقویت و توانمندسازي بخش خصوصی و فعاالن اقتصادي براي بهره .4

 المللیاتی و بینهاي منطقهو کنوانسیون

 هانیاي و جالمللی و عضویت در مناسبات منطقهبکارگیري و استفاده کارآمد از ظرفیت توسعه مناسبات بین .5

 توسعه روابط تجاري با سایر کشورها در قالب عقد قراردادهاي تجارت ترجیحی با تجارت ازاد .6

(بویژه کشورهاي حوزه خلیج  ساله براي بسط و توسعه روابط تجاري با کشورهاي همسایه 5تدوین برنامه راهبردي  .7

 فارس)

(سازمان سرمایه گذاري)، ضرورت تقویت جایگاه و نقش آن  گذاري کشورتشویق سرمایهبازنگري در جایگاه آژانس  .8

 درنظام تصمیم سازي، تصمیم گیري، سیاستگذاري و اجرایی کشور

 گذاري در کشورهاي هدفایجاد دفاتر معین و اعزام رایزنان سرمایه .9

 ها به اعتباربخشیسایر دستگاهگذاري خارجی و الزام ارتقاي اعتبار و جایگاه قانونی مجوز سرمایه .10

پذیر کردن ترکیب منابع بخش خصوصی داخلی و اصالح الیحه مشارکت عمومی و خصوصی با رویکرد امکان  .11

 هاي بزرگ زیرساختی که بازدهی اقتصادي دارند خارجی، صندوق توسعه ملی و منابع عمومی براي اجراي طرح

  ورگذاري کشگذاري و پرتال سرمایهمحور نظیر اطلس سرمایهانهاي اطالعاتی مکانیزه و مکضرورت ایجاد بانک .12

مان ها به هماهنگی با سازگذاري خارجی در دستگاه تخصصی آن و الزام سایر دستگاهتمرکز امور مربوط به سرمایه .13

 گذاريسرمایه

  گذاري خارجی در کشورهاي اجرایی در تحقق سرمایهتعیین وظایف و نقش هر یک از دستگاه .14

 گذاران داخلی و خارجیهاي اجرائی مرتبط نسبت به رفع مشکالت سرمایهگو نمودن دستگاهپاسخ .15
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  منابع و ماخذ:

 1400سال  -گزارش اهم عملکرد و دستاوردهاي وزارت امور اقتصادي و دارایی هشت ساله دولت تدبیر و امید .1

هاي استراتژیک ریاست مرکز بررسی -وزارت امور اقتصادي و دارایی  -یداقدامات و دستاوردهاي دولت تدبیر و ام .2

 1399سال  - جمهوري

هاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استانهاي ارومیه، آبادان، بندرعباس، بیرجند، بجنورد، هاي اتاقگزارش .3

 ایران ها اتاقخراسان رضوي، شیراز، سمنان، کرمان، همدان و نظرات تجمیعی کمیسیون

وکار، قانون قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب 44هاي کلی اصل مجموعه قوانین (قانون اجراي سیاست .4

پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، قانون برنامه تشکیل وزارت امور اقتصادي و دارایی، قانون رفع موانع تولید رقابت

 ششم توسعه و ...) 

 


