
 

 

 

 

 
 

 نقشه راه اقتصادی 

 دولت مردمی برای ایران قوی
  



 

 
 

 
 

ثباتی، رشد منفی یا اندک اقتصادی، تورم باال و  های زیادی داشته است. بی اخیر فراز و نشیب   هایدهه اقتصاد ایران در  

ملی  شرطی شدن اقتصاد    ، اقتصاد ایران دارند؛ عالوه بر اینبیکاری گسترده، مسائلی هستند که ریشه در ساختار معیوب  

  ها، که پیامد آن به تعویق انداختن فعالیت ه است  به تحوالت سیاسی، دورنمای مبهمی برای فعاالن اقتصادی پدید آورد

 گذاری و تولید است.کاهش سرمایه 

های  نعتی، زیرساخت واحدهای صمانند  های فیزیکی )منابع طبیعی سرشار و زیرساخت نعمت  برخورداری از    با وجود 

تقریباحمل  حکمرانی   ،مناسب  ونقل(  شیوه  در  و  »ضعف  شده  «  اقتصادی  ضعیف  عملکرد  باعث  کالن  مدیریت  سوء 

وکار و  هایی مانند سهولت کسبهای پایین در شاخص بنیان، رتبهپایین اقتصاد دانش وری، سهم  پایین بودن بهره  است.

  پذیری همگی گویای مسائل مدیریتی هستند. رقابت

  1404های چشم انداز  برخی از عقب ماندگی   ، به پشتوانه اراده مردماقتصادی »دولت مردمی، ایران قوی«  های  برنامه

   رقم خواهد زد.  اسالمی«  نوین »تمدن تحقق اسالمی را در راستای را جبران کرده و گام دوم انقالب 

ها گره زده  تحقق اهداف، به رفع تحریم  ؛ اما استردمی کی از راهبردهای دولت میها رفع و خنثی سازی کامل تحریم

 ها مانع اجرایی شدن آنها نشود. اند که تحریم ای طراحی شده ها به گونه برنامه  نشده و

بیان شده  اقتصادی دولت مردمی هستند،  گر نقشه راه  که نمایان ها  برنامه هایی از مقاصد و اقدامات  در این سند، نمونه 

 کارها و دولت هستند: وخانوارها، کسبهای بیان شده شامل مقاصد مهم اقتصادی و برخی از موضوعات مهم  است. نمونه 

ترین مسائل کالن اقتصاد کشور هستند  نرخ رشد اقتصادی، تورم و صادرات غیر نفتی از مهماقتصاد کالن:   •

   دقیقی انجام شده است. هماهنگ و  گذاری  که در این برنامه برای آنها هدف

ها  های معیشتی خانواده ترین دغدغه مهم گذاری، مسکن و سالمت ازخانواده: قدرت خرید، اشتغال، سرمایه  •

 بینی شده است. ها پیش هستند که در این برنامه اقدامات موثری برای رفع آن 

ثبات اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار برای دستیابی به اهداف تولید و اشتغال ضروری     : کسب و کارها •

بهبود محیط کسب و کار هستند.  های  ویتیاتی و حذف قاچاق، در صدر اول است. اصالح نظام بانکی و مال

این موارد نیز  بخش  نیاز به توجه باالیی دارند که در  هایی مانند کشاورزی و غذا، خودروسازی و معادن 

 نکاتی در نقشه راه بیان شده است.  
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و شفافیت مهم : شایسته دولت • بودجه  اصالح  ساالری،  باید  از  امور،  ترین موضوعات دولت هستند. دولت 

دولت متوازن نباشد؛     را به عهده نگیرند و تا دخل و خرج ها  خودش شروع کند؛ تا مدیرانی شایسته مسئولیت 

 یابد. اقتصاد کشور سامان نمی 

 ایش پیشرفت و اطالع عموم مردم منتشر خواهد شد. ای برای پ روند تحقق مقاصد و اقدامات در سامانه 

شود و ارتقای تراز  محقق می «  ثبات اقتصادی » ؛ در این سال  نقطه عطف اقتصاد ایران خواهد بود  1402انشااهلل سال  

 اقتصاد ایران آغاز می شود 
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 اقتصاد کالن 

درصد    5ری به باالی  وهره با تاکید بر ارتقای ببدون نفت و  میانگین نرخ رشد اقتصادی    1401از سال   .1

 خواهد رسید.

به سمت یک رقمی  های بعد  ل درصد کاهش یافته و در سا  15کمتر از  نرخ تورم به    1402در سال   .2

 شدن حرکت خواهد کرد. 

 رشد نرخ ارز متوقف خواهد شد.اثرپذیری معیشت مردم از نوسانات و  1402از سال  .3

 نفتی تامین خواهد شد.از ارزی کشور از طریق صادرات غیرکل نی  1402از سال  .4

  70بیش از    به میلیارد دالر    35برابر خواهد شد. )از حدود    2صادرات غیرنفتی حداقل    1404تا سال   .5

  20)از حدود  .خواهد شد برابر  2صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه حداقل سهم  میلیارد دالر(.

 میلیارد دالر(.  40به بیش از  میلیارد دالر 

 

 ر خانوا

 اشتغال

ان دانشگاهی ایجاد آموختگ میلیون فرصت شغلی جدید با تاکید بر اشتغال دانش  4،  1404تا سال   .6

 خواهد شد. 

 پایین، به طور متوسط هر خانواده یک نفر شاغل خواهد داشت.    ، در سه دهک درآمدی 1404تا سال   .7

 گذاریانداز و سرمایهپس

  ریتمدیبازار سرمایه، نوسانات بورس    ثبیتتصندوق  و اصالح عملکرد  با تقویت منابع    1400در سال   .8

 . شد خواهد 

 ثر برای پوشش مخاطره سهامداران خرد آغاز خواهد شد. مؤانتشار اوراق بهادار به طور    1401از سال   .9

سال .10 )  1401  از  سرمایه  بازار  صندوق ابزارهای  سرمایه مانند  و  های  ارزی  های  صندوقگذاری 

های مردم )متناسب با نرخ ارز و طال(  به منظور حفظ ارزش دارایی  گذاری طالی آب شده( سرمایه

 ایجاد خواهد شد.

 تامین کاالهای اساسی 

مدیریت    1400ماه سال    آذر از   .11 استقرار کامل  اساسیتامین    زنجیرهبا  با    هاینیاز،  کاالهای  مردم 

 قیمت مناسب تامین خواهد شد. اطمینان و  
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 مسکن

  50)از حدود    .هزینه مسکن در سبد خانوار به یک سوم کاهش خواهد یافتسهم    1404تا سال   .12

 درصد(  30حدود درصد به 

  ساخته خواهد شد.میلیون واحد مسکونی جدید   4، 1404تا سال  .13

کاهش    .نیمی از متقاضیان واجد شرایط اعالم خواهد شد   دار شدنانهخبندی زمان  1401در خرداد   .14

 های فرسوده و نوسازی مسکن روستایی در اولویت خواهد بود.نشینی، احیای بافتحاشیه

  70حدود  )از    . ، تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن به نصف کاهش پیدا خواهد کرد1404تا سال   .15

 درصد( 35 درصد به 

 سالمت 

  بود. با سالمت خواهند  سبز  کارت  همه مردم دارای    1402نیمی از مردم و در سال    1401سال  در   .16

ها( از  ها و داروخانه آزمایشگاهها،  از مراکز درمانی )مانند بیمارستاندریافت خدمات   هزینهاین کارت  

بیمار)الحسنه  از طریق بیمه و تسهیالت قرض کننده دریافت نشده و  مراجعه پرداخت    (بابت سهم 

 خواهد شد. 

 دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر کشور فراهم خواهد شد.     1404تا سال  .17

  درصد  43پرداخت از جیب مردم بابت هزینه درمان به نصف کاهش خواهد یافت. )از  1404تا سال  .18

 درصد(.   20به 

 

 کسب و کارها 

 تامین مالی 

 ها اعالم خواهد شد.های دولت به بانک بندی تسویه بدهی زمان 1400در سال  .19

 های کوچک و متوسط به تسهیالت بانکی افزایش خواهد یافت.دسترسی مردم و بنگاه   1401از سال   .20

صکوک(  اوراق    و   بازخرید  قراردادهایای،  انواع ابزارهای مالی )مانند تامین مالی زنجیره   1401از سال   .21

منابع و مصارف مالی    جریان،  نیازهای مالی کسب و کارهاو عالوه بر پوشش تنوع  گسترش یافته  

 اصالح خواهد شد.   

گذاری شده  ماشین آالت( ارزش   و  ها )مانند قبض انبار، قراردادهای فروش انواع دارایی  1401از سال  .22

 خواهد بود. و به عنوان ضمانت قابل استفاده 

اعتبارسنجی انجام شده و فسادهای بانکی و معوقات    راساس باعطای تسهیالت بانکی    1401سال  از   .23

 کاهش خواهد یافت. 
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از تبدیل  یافته و  ها و معوقات بانکی به نصف کاهش  داری بانک های منجمد، بنگاهیی رادا  1402تا سال   .24

 ای خصوصی به اختصاصی جلوگیری خواهد شد. هبانکشدن 

 ها اصالح شده و به سطح استاندارد خواهد رسید.یه بانک، کفایت سرما1403تا سال  .25

 مالیات
، تعامالت مودیان با سازمان امور مالیاتی یکپارچه شده و در بستر الکترونیکی انجام  1401در سال   .26

 خواهد شد. 

ایجاد  با تکمیل جریان داده   1401سال    در .27 و  از فرارهای مالیاتی جلوگیری  ،  شفافیتهای مالیاتی 

 خواهد شد. 

های غیرمولد و  الیات از فعالیت ذ مهای تنظیمی به طور کامل اجرا شده و با اخمالیات  1401از سال  .28

 ها کاهش خواهد یافت.  سوداگرایانه، جذابیت این فعالیت

درصد خواهد رسید. )کاهش   10مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی کاهش یافته و به    1404تا سال   .29

 درصد(  10درصد به   25از 

 قاچاق
 قاچاق به صفر خواهد رسید.  1404تا سال  .30

 کشاورزی و غذا 
غذا  مدیریت زنجیره تامین )شامل کشاورزی قراردادی( در بخش کشاورزی و  استقرار   1403تا سال   .31

با تولید متناسب با نیاز، کشت اصالح شده و    یالگو  ،تامین  هر با استقرار مدیریت زنجیکامل می شود.  

 .  ماند نخواهد حصول روی دست کشاورز و دامدار م

قیمت فروش  والت کشاورزی اصالح شده و با کاهش تفاوت  بسترهای بازار رسانی محص  1403تا سال   .32

فزایش یافته و یا قیمت برای  درآمد کشاورز ا  ،کننده نهایی به کمتر از نصفدر مزرعه تا خرید مصرف 

 کننده کاهش خواهد یافت. مصرف 

سال   .33 سرمایه هس   1404تا  بهره م  بر  تاکید  با  کشاورزی  بخش  فناور گذاری  از  و  ی گیری  نوین  های 

د بهره انشمحصوالت  افزایش  راستای  در  ارتقای  بنیان  و  خاک  و  آب  منابع  و  وری  کیفیت  تولید 

 برابر افزایش خواهد یافت.   2محصوالت به  

منیت غذایی  اکاهش یافته و    وابستگی کشور به واردات کاالهای اساسی به یک سوم   1404تا سال   .34

 کشور تامین خواهد شد.
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 خودرو 
 ون دستگاه در سال( عملیاتی خواهد شد.یمیل 1.6ظرفیت تولید خودرو ) 1401در سال  .35

 معدن
اقتصادی فعال شده و زنجیره فراوری مواد    ه دارای صرفراکد  درصد از معادن    هفتاد   1403تا سال   .36

 معدنی توسعه خواهد یافت.  

 

 دولت 

 ساالری شایسته

های  و مدیریت  های دولتی در شرکت )به ویژه    ی دولتی هاهای کاذب برای احراز مسئولیت جذابیت .37

 ها، طعمه نباشد. تا مسئولیت از بین خواهد رفت( ارشد 

ارزیابی عملکرد،  بر مبنای  فرایندهای ارزیابی دقیق انتخاب شده و  بر اساس  در همه سطوح  مدیران   .38

 عزل خواهند شد. ارتقاء یافته یا 

 بودجه 

به  (  هامنظور مدیریت هزینه ه  فعالیت ب   محاسبه هزینه هرریزی عملیاتی )شامل  بودجه   1401از سال   .39

 اجرایی خواهد شد.طور دقیق 

سال   .40 دارایی   1404تا  فروش  با  دولت  شد.  خواهد  مثبت  بودجه  عملیاتی  )تراز  و  مانند  ها  نفت 

وابستگی بودجه  های خود را تامین نخواهد کرد و  ها، هزینه از بانک و استقراض  های دولتی(  شرکت

 .خواهد شد  قطعبه فروش نفت خام 

 خواهد شد. گذاریصرف سرمایه منابع حاصل از بهره مالکانه نفت و گاز   1404از سال  .41

 شفافیت 

 ، همه قوانین و مقررات شفافیت به طور کامل اجرا خواهد شد.1400سال در  .42

های دولتی( تکمیل  عملکرد شرکت و    های شفافیت )مانند قراردادهای دولتیسامانه   1400سال  در   .43

 شده و در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت. 

سامانه جامع اطالعات اقتصادی در راستای پیشگیری از تخلفات و جرایم اقتصادی    1400سال  در   .44

 اندازی خواهد شد.راه
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