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هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
الزامات سیاست ی و اجرایی تحقق سند الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت
غالمرضا مصباحی مقدم
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چکیده
طراحی الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت در شرایط کنونی کشور و پس از تجربه چهل سال پس از پیروزی انقالب اسالمی و استفااد
از الگوهای وارداتی ضرورتی روشن دارد.

الگوی پایه که از سوی مرکز الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ارائه شد  ،گام نخست در این راسفا بتود و بتا فرااتواه رهمتر م ت
انقالب اسالمی در حال نقد و بررسی و تکمیل و ارتقا است.

اما با ماروض گرففن اهداف اجمالی ال گو ،میفواه گامهای ب دی را برداشت .از جمله اینکه الزامتا سیاستفی و اجرائتی ستند الگتو
تمیین شد و مواردی از این سیاسفها که تا کنوه مد ن ر نمود  ،در سیاسفهای کاله ن ام که توسط رهمری ابالغ میشتود ،لاتاو و
ابالغ گردد تا برنامه های پنجساله بر اساس آنها تدوین و اجرا شود.
در این مقاله به سیاسفها و اقداما اجرایی ذیل میپردازی :

 . 1اسفمرار سند چشمانداز بیست ساله تا سال 1۴۰۴
 . 2اجرای کامل و جامع سیاسفهای اصل  ۴۴قانوه اساسی ،از جمله واگذاری حمل و نقل نات و گاز از سر چا تتا پاییشتگا و یتا
صادرا به اارج و توزیع در داال ،به بخشهای غیردولفی و ایجاد پاییشگا در داال و اارج به صور مشفرک
 . 3کاهش بار تکال دولت و کاهش نیروی انسانی شاغل در آه
 . ۴ایجاد بانک توس ه جمهوری اسالمی ایراه و ادغام صندوق توس ه ملی و بانک توس ه ت اوه و بانک توس ه صادرا در آه
 . 5واریز درآمد ناشی از صادرا نات و گاز به بانک توس ه جمهوری اسالمی ایراه
 . 6اارج کرده ارز ناشی از صادرا نات و گاز طی د سایز بودجه عمومی و به صار رسانده اتکاء بودجه عمومی به درآمد نات
 . 7ممنوعیت هرگونه اسفقراض دولت و بانکها از بانک مرکزی و برقراری انضماط مالی در دولت و بانکها با اقفدار بانک مرکزی
 . 8گسفرش پایه های مالیاتی و تصویب و ااذ مالیا بر عایدی سرمایه
 .1اسفاد دانشگا امام صادق(ع) و عضو مجمع تشخیص مصلات ن ام
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 . 9سرمایه گذاری منابع بانک توس ه جمهوری اسالمی ایراه و تأمین مالی پروژ های پیشراه اقفصتادی بته من تور تاقتد رشتد
پرشفاب ساینه بایتر از  8درصد
 . 1۰تقویت بخشهای غیردولفی و و اگذاری پروژ های پیشراه به آنها و مشارکت داده همه اانواد های ایرانی در اینگونه سرمایه
ها
 . 11حاظ نخمگاه و اسف دادهای دراشاه و هدایت آناه به سوی مدیریت بخشهای دولفی و غیردولفتی بتا ایجتاد انگیتز یزم و
حمایفهای اساسی
 . 12توقف اام فروشی منابع طمی ی ،از جمله نات و گاز طی دو تا سه برنامه پنجساله با سرمایه گذاری در پاییش نات و گتاز و
فراوری سایر مواد م دنی توسط بخشهای غیردولفی با حمایت و منابع بانک توس ه جمهوری اسالمی ایراه
 . 13تکمیل زنجیر تولید مواد م دنی از جمله نات و گاز و ماصوی پفروشیمی و صنایع تکمیلی آنها توسط بخشهای غیردولفی
و با مشارکت عامه مردم
 . 1۴حمایت از شرکفهای دانش بنیاه به من ور الد مزیت های جدید و اسفااد از مزیت هتای نستمی جهتت تولیتد و صتادرا
ماصوی شامل کایها و ادما ( دانش بنیاه)
 . 15سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و پاک مانند انرژی باد ،اورشیدی ،زمین گرمایی ،اتمی و ...بتا استفااد از منتاطد
بادایز ،کویری و مانند آه به من ور جایگزینی انرژی های فسیلی در بلند مد و صادرا آه توسط بخشهای غیر دولفی
 . 16اصالح فناوری های تولید صن فی ،کشاورزی و ادما حمل و نقل عمومی بار و مسافر به من تور کتاهش مصترف انترژی در
بخش تولید با حمایت و تشوید دولت و رسیده به م یارهای جهانی در شد انرژی
 . 17کاهش حداکثری مصرف انرژی در بخش اانوار با ارائه الگوی مصرف بهینه و با کمک دولت جهت تاقد این هدف
 . 18اصالح قیمت حاملهای انرژی با اعمال سیاست قیمفهای مفصاعد در مصرف طی پنج سال و رسانده قیمت به حداقل ،قیمت
فوب الیج فارس
 . 19اسفااد از درآمد ناشی از صرفه جویی مصرف انرژی برای توس ه حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری با هدف رسیده به
 7۰درصد از حمل و نقل کشور
 . 2۰اصالح سیاسفهای پولی و ارزی و تجاری با هدف حاظ ارزش پول ملی و تقویت آه
 . 21اصالح ن ام بانکی و تأمین مالی به من ور تمدیل آنها به مؤسسا تأمین مالی کنند تولید و تجتار و نقشتدهی بته ستایر
نهادهای مالی
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 . 22ایجاد ه پیوندی منطقه ای با کشورهای همسایه از جمله با صادرا حامل های انرژی به ویژ برق و گاز
کلید واژگان :الزامات سیاستی ،الزامات اجرایی ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،سیاستهای کالن

مقدمه
چهل سال اول ،پس از پیروزی انقالب اسالمی ،در عرصه های ن امی ،امنیفی ،فناوری های پیشرففه ،زیرسااتهای
اقفصادی در عرصه تولید انرژی فسیلی ،پفروشیمی و فوید زیرساات های رشد و پیشرفت علمی به ویژ در عرصه پزشکی
گام های بلندی برداشفه شد است ،اما در زمینه اب اد دیگر اقفصاد ملی مانند بودجه عمومی کشور ،پول ملی،
سرمایه گذاری ملی ،مصرف ملی ،بانک و بازار سرمایه ،رشد و پیشرفت اقفصادی و مهار بیکاری ،تورم ،هدر رفت انرژی و...
گام اساسی مفناسب با اقفضای شرایط پس از انقالب اسالمی برداشفه نشد است.
علل و عوامل این درجا زده یا پسرفت مف دد است ،شاید مه ترین علت ،تم یت از الگوهای وارداتی توس ه و فقداه یک
الگوی ملی و اسالمی برای پیشرفت بود است.
انف ار این بود که تدوین و ابالغ سند چش انداز بیست ساله در سال  138۴و ه زماه تدوین و ابالغ سیاستهای اصل
 ۴۴قانوه اساسی و تدوین و ابالغ سیاست های انرژی و سیاست های اقفصاد مقاومفی و سیاستهای برنامه های پنج ساله
سوم تا شش بفواند را را به قانوه گذاراه و مجریاه دولت برای آیند بهفر نشاه دهد ،اما چنین نشد .اکنوه در سال
 1398با گذشت چهارد سال از زماه ابالغ سند چش انداز بیست ساله ،نشاه روشنی از دستیابی به آرماههای این سند
دید نمیشود.
به هر حال ،رهمر م
پیشرفت دعو

انقالب اسالمی حدود هات سال پیش از جم ی از نخمگاه برای تدوین الگوی اسالمی -ایرانی

کردند ،امروز پس از گذشت این هات سال ،سند پایه این الگو در برابر ماست که مورد انفقادا اساسی و

جدی نیز قرار گرففه است.
نماید زماه را از دست داد ،از این رو در این مقاله به پار ای از الزاما

سیاسف ی و اجرایی تاقد الگوی اسالمی -ایرانی

پیشرفت میپردازی .
پیش از ورود به بیاه مطلب اصلی مقاله ،ابفدا به آسیب شناسی اقفصاد ایراه و علل اساسی آسیبها اشار میکنی .
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آسیبشناسی اقتصاد ایران
.1

رشد بی حساب نقدینگی

.2

شوک هر چند سال یک بار قیمت ارز و سکه و تأثیرگذاری آه بر نوساه همه قیمتها

.3

کاهش ارزش پول ملی به دنمال شوک در بازار ارز

.۴

تورم رکودی طوینی مد

.5

بیکاری بایی  12درصد ،اصوصاً بیکاری جواناه تاصیلکرد

.6

توزیع ناعادینه درآمد و ثرو و بدتر شده ضریب جینی

.7

مهاجر

نخمگاه و ناامیدی جواناه نسمت به آیند اود

.8

ض ف مدیریت اقفصادی کشور

.9

کممود سرمایه و سرمایهگذاری

 .1۰اروج سرمایه از کشور
 .11قاچاق کای ،ارز و انرژی از داال به اارج و برعکس
 .12بای بوده هزینه تولید در اکثر بخشها
 .13پایین بوده بهر وری سرمایه ،نیروی کار و انرژی و آب
 .1۴بروز باراه در ن ام بانکی
 .15بدهی سنگین دولت به بانک مرکزی و بانکها ،پیماهکاراه و سازماه تأمین اجفماعی
 .16بدهی سنگین بانک ها به بانک مرکزی و بدهی سنگین بنگا ها به بانکها
 .17وض یت درام غالب صندوق های بازنشسفگی
 .18ت طیلی بخش قابل توجهی از کاراانهها
 .19اام فروشی نات ،گاز و مواد م دنی
 .2۰کسر بودجه دولت در مد طوینی
 .21افزایش پیاپی و ساینه سه هزینه های جاری دولت و کاهش پیاپی سه هزینههای عمرانی
4

 .22اوابیده طوینیمد

پروژ های عمرانی دولت

 .23سودآوری بخش غیر مولد اقفصاد از جمله سپرد های بانکی با سود زیاد و اندک بوده سود تولید در مقایسه
با آه
 .2۴شد مصرف انرژی به دلیل ارزانی فوقال اد و در نفیجه هدر رفت انرژی
 .25ترافیک سنگین شهرهای بزرگ
 .26آلودگی مایط زیست ،به ویژ در کالهشهرها
 .27رانت و فساد گسفرد و فقر و مارومیت
 .28صادرا
 .29واردا

ماصوی

با ارزش افزود پایین

کایها و ادما با ارزش افزود بای

علل اساسی آسیبهای اقتصادی ایران
.1

اتکا به اندیشه های اقفصادی وارداتی از آغاز برنامهریزی در ایراه تا کنوه

.2

فقداه الگوی اسالمی و ایرانی برای برنامه های اقفصادی و پیشرفت

.3

عدم توجه کافی به ظرفیت های ملی اقفصاد و نگا به اارج به ویژ غرب

.۴

اعفماد واهی به کمک های بیگانگاه ،به ویژ غربیها برای سرمایهگذاری در ایراه

.5

اسفااد نکرده از مزیت های نسمی اقفصاد ایراه از جمله موق یت جغرافیایی ،منابع انسانی به ویژ نخمگاه
و منابع طمی ی از جمله انرژی

.6

وابسفگی اقفصاد کشور به درآمد نات ،به ویژ در بودجه عمومی و عدم اهفمام به درآمدهای مالیاتی و
افزایش سه مالیا در بودجه

.7

اقفصاد دولفی و بزرگ شده دولت و کوچک شده و ض یف شده بخش اصوصی و ت اونی

.8

اقفصاد رانفی و پر از فساد

.9

عدم اسفقالل بانک مرکزی و اسفااد از سیاست های پولی و ارزی رانتزا و فقر آفرین
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 .1۰عدم کاایت سرمایهگذاری ملی در بخش دولفی و مردمی
 .11اسراف فراواه در تولید و مصرف ،در بخش عمومی و زندگی مردم
 .12بی عدالفی در تولید ،توزیع و قیمتگذاری
 .13فقداه آیند نگری
 .1۴فقداه ارتماط راهمردی با کشورهای همسایه ،کشورهای مسلماه و کشورهای غیر وابسفه به غرب
اکنون به بررسی الزامات سیاست ی و اجرایی سند الگوی اسالمی پیشنهادی می پردازیم:
.1

اسفمرار سند چش انداز بیست ساله :مجلس شورای اسالمی و دولت ،باید همچناه اسناد بایدسفی از
جمله سند چش انداز را تا تدوین نهایی الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت در دسفور کار قرار دهند و
سیاست های ابالغی رهمری را در قانوهگذاری و اجرا ممنای عمل اود قرار دهند و از این چارچوب منارف
نشوند.

.2

ادامه اجرای سیاست های ابالغی اصل  ۴۴قانوه اساسی که پایاه آه  1393اعالم شد بود و بسیار ناقص و
نا کارا اجرا شد .اجرای کامل و جامع آه از جمله واگذاری حمل و نقل نات و گاز از سر چا تا پاییشگا و
پاییش آه و یا صادرا

به اارج و توزیع در داال ،به بخش های غیر دولفی واگذار شود و پاییشگا های

بیشفری در داال کشور و در کشورهای دیگر به صور

مشارکت را اندازی شود و زنجیر تولید

فراورد های نافی تا آارین مرحله فراوری تکمیل گردد.
.3

کاهش بار تکال دولت :بار تکال دولت باید به صور من

و برنامهریزی شد  ،ساینه کاهش یابد و نیروی

انسانی بخش دولفی تقلیل یابد تا دولت کوچک و چابک شود و هزینه های آه به نرخ ثابت کاهش یابد.
.۴

قطع وابسفگی بودجه عمومی کشور به درآمد نات :وابسفگی بودجه عمومی به درآمد نات مشکالتی را برای
کشور به وجود آورد است ،از جمله:
 .۴- 1رشد نامناسب نقدینگی توسط دولت و بانک مرکزی :طی حدود چهار دهه گذشفه رشد نقدینگی
کشور بیش از  3هزار برابر شد است .بخش مهمی از رشد نقدینگی م لول سه نات در بودجه
ساینه است که درآمد ارزی آه به بانک مرکزی داد می شود و م ادل ریالی آه توسط بانک مرکزی
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به دولت تاویل میگردد ،بدوه اینکه ه زماه ارز یاد شد به بازار عرضه گردد و نقدینگی آه جمع
شود .این حج نقدینگی امالمصائب اقفصاد ایراه است.
 .۴- 2بزرگ شده بخش دولفی :اکنوه سه دولت از اقفصاد ملی نزدیک به  8۰درصد است ،با اجرای
هرچند ناقص سیاستهای اصل  ۴۴قانوه اساسی در راسفای کوچک سازی دولت ،به دلیل قابل
توجه بوده درآمد نات و سه دولت از آه ،همچناه دولت بزرگ می شود و نیروی انسانی بخش
دولفی شامل افراد شاغل و بازنشسفه ،حدود  6میلیوه نار است که با اانواد آناه ،بار تکال دولت
حدود  18میلیوه نار است .تا کنوه سیاست های کاله در مورد کاهش بار تکال دولت مؤثر نمود
است ،زیرا فشارهای اجفماعی برای اشفغال در بخش دولفی –با وجود درآمد نات  -زیاد است.
 .۴- 3تض یف بخش اصوصی ،به طوری که با گذشت سی سال از پایاه دوراه دفاع مقدس ،هنوز بخش
اصوصی ایراه ،در داال کشور ه امکاه رقابت برای سرمایهگذاری در پروژ های اقفصادی را ندارد،
تا چه رسد به امکاه حضور و رقابت در بازارهای منطقه و جهاه!.
 .۴- ۴تأثیرپذیری بودجه عمومی دولت ،از نوسانا

بینالمللی قیمت نات و بروز دور های روند و رکود

ناشی از این نوسانا  ،به طوری که در شرایط تاری های شورای امنیت سازماه ملل ،سه نات در
بودجه عمومی به حدود  25درصد کاهش یافت و رشد منای  6.8را تجربه کردی و در شرایط رفع
تاری های مذکور ،دوبار اتکای بودجه به درآمد نات به بیش از  ۴۰درصد رسید و نرخ رشد
اقفصادی در سال  1395به  12درصد افزایش یافت.
 .۴- 5اعمال دشمنی اسفکمار جهانی با تاری

نات ایراه و یا بازی با قیمتهای بینالمللی توسط

ه پیماناه منطقهای با تولید بیش از حد ،که موجب کاهش قیمت نات به حدود  3۰دیر در هر
بشکه و کاهش صادرا

نات ایراه به زیر یک میلیوه بشکه در روز رسید و شوک های پیاپی به

اقفصاد کشور وارد کرد.
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 .۴- 6سهولت دسفرسی دولت و مجلس به درآمد نات ،موجب عدم جدیت در کسب درآمدهای مالیاتی و
توس ه پایه های مالیاتی مانند مالیا

بر عایدی سرمایه گردید است .اکنوه بیش از  5دهه است که

سه مالیا از  GDPدر ایراه حدود  6الی  7درصد است.
 .۴- 7درجا زده رشد اقفصادی کشور و پایین مانده نرخ رشد اقفصادی ،ناشی از سرمایهگذاری نکرده ارز
ناشی از فروش نات در پروژ های پیشراه اقفصادی ،به طوری که هموار نرخ رشد طی چند دهه
حدود  2الی  3درصد بود است ،حال آنکه در چند برنامه ،هدفگذاری  8درصد بود است.
.5

حذف درآمد ارزی ناشی از صادرا

نات و گاز از بودجه عمومی دولت :حداکثر طی  1۰سال ،هر سال به

طور مفوسط  1۰درصد از وابسفگی بودجه به درآمد نات کاهش یابد ،تا در پایاه  1۰سال به طور کلی بند
ناف بودجه عمومی دو لت از درآمد نات قطع گردد.
بر اساس سیاست های اقفصادی ابالغی از سوی مقام م

رهمری از جمله سیاست های اقفصاد مقاومفی و

سیاستهای برنامه های پنج ساله ،دو لت مکلف شد که وابسفگی به درآمد نات در بودجه عمومی را قطع
کند ،اما ساز و کار این اقدام به صور

کارآمد پیشبینی نشد است.

اویً :پایه واریز درآمد نات به صندوق توس ه ملی در سال اول برنامه شش توس ه فرهنگی ،اجفماعی و
اقفصادی جمهوری اسالمی ایراه  3۰درصد در ن ر گرففه شد که ساینه دو درصد به آه افزود میشود،
بر این اساس قطع کامل وابسفگی بودجه به درآمد نات طی س ی سال آیند تاقد اواهد یافت که با توجه
به نوسانا

بینالمللی قیمت نات در طول مد

سی سال ،ناگزیر دست اوش تغییراتی اواهد شد که عمالً

دست یاففن به این هدف را ماقد نمیسازد.
ثانیاً :در طی مد

چند سال از ابالغ این سیاست ها ،بنا به اقفضای شرایط تاریمی و غیر آه و تقاضای

دولت و تصویب مجلس شورای اسالمی به عنواه ضرور های پدید آمد  12درصد از  33یا  3۴درصد
پیش بینی شد دوبار در بودجه ساینه در اافیار دولت قرار گرففه شد است ،حفی در ییاه بودجه به
عناوین مخفلف ،میلیاردها دیر از ذاایر صندوق توس ه ملی مجدداً در اافیار دولت قرار میگیرد و حال
آهکه ضرور های یاد شد که غیر قابل انکار است ،احیاناً نیاز به ارز ندارد و اینگونه برداشتها از ذاایر
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صندوق توس ه ملی موجب تمدیل ارز به ریال از سوی بانک مرکزی و افزایش حج نقدینگی و رشد پایه
پولی کشور میشود.
بر این اساس پیشنهاد ب ر این است که وابسفگی بودجه به برآمد نات ،حداکثر طی دو برنامه پنج ساله
(مجموعاً  1۰سال) و هر سال در حدود  1۰درصد از بودجه ارزی که حدود  3الی  ۴میلیارد دیر میشود،
کاهش یابد.
چنین کاری کامالً امکاه دارد و برای جمراه آه را های جایگزین اندیشید شد است.
.6

ایجاد بانک سرمایهگذاری جمهوری اسالمی ایراه :برای سرعت بخشیده به پیشرفت همه جانمه جمهوری
اسالمی ایراه ،بانک سرمایه گذاری جمهوری اسالمی با اسفااد از درآمدهای ارزی ناشی از صادرا

نات و

گاز –با کسر سه ساینه دولت طی سال از درآمد نات  -و با ادغام بانک توس ه صادرا و صندوق توس ه
ملی را اندازی شود .با اصالح قیمت حامل های انرژی ،ارز ناشی از صادرا فراورد های نات و گاز نیز به این
بانک واریز میگردد.
منابع این بانک به پروژ های پیشراه اقفصادی که در بندهای ب دی توضیح داد می شود تخصیص مییابد.
در مورد بنگا های پیشرانی که سرمایهگذاری در آه ها موجب افزایش صادرا
تأمین مالی را به برگردانده ارز حاصل از صادرا

میگردد ،می تواه هر گونه

مشروط کرد ،در این صور

منابع ارزی بانک

سرمایهگذاری ه چناه مااوو میماند و ساینه به آه اضافه میشود.
.7

ممنوعیت اسفقراض دولت و بانکه ا از بانک مرکزی و برقراری انضماط مالی در دولت و بانکها :اسفقراض
دولت و بانک ها از بانک مرکزی منشأ اساسی الد نقدینگی فوقال اد و بیش از سه هزار برابری آه طی
بیش از سه دهه شد است.
غالب این نقدینگی ع ی در بانکها سرمایهگذاری شد و بانک ها برای جلب آه با ه به رقابت پرداافهاند
و سودهای کاله میدهند .ه

بانک ها دچار مشکل شد اند و ه

این منابع در بخش مولد کشور

سرمایه گذاری نشد است ،بلکه غالماً در بخش نامولد موجب رشد آه بخش شد است .هر از چندی با
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اروج نقدینگی از بانک ها موجب شوک در بازار ارز شد و قیمت همه کایها و ادما

را دچار شوک و

افزایش ،و ارزش پول ملی را به شد تض یف و توزیع درآمد و ثرو را در کشور ناعادینه کرد است.
این در شرایطی است که کشورهایی مانند عراق ،سوریه و افغانسفاه که سال ها درگیر جنگ بود اند ،از
ثما ارزش پول ملی براوردار بود اند.
بخشی از رشد نقدینگی کشور –گر چه ظاهراً ناشی از اسفقراض از بانک مرکزی نمود است  -ناشی از
تمدیل ارزهای نافی به ریال از سوی بانک مرکزی بود است ،از سویی ارزها را به ذاایر اارجی بانک
مرکزی افزود که یکی از مؤلاه های پایه پولی است ،از سوی دیگر موجب رشد نقدینگی پر قدر

شد و

تورم را تشدید کرد است .از این رو نماید ارزهای نافی در اافیار بانک مرکزی باشد.
المفه باید توجه داشت که بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز ،نیاز به مقداری ارز دارد که می تواند این
مقدار را از بانک سرمایهگذاری جمهوری اسالمی ایراه که برای واریز درآمد نات را اندازی اواهد شد
اسفقراض کند و طی زماهبندی پیش بینی شد به بانک مزبور برگرداند.
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شد

مصرف انرژی :اکنوه روزانه م ادل  9.5میلیوه بشکه نات و گار در کشور تولید میشود که ارزش

روز آه هر بشکه حدود  6۰دیر و جمع ارزش روزانه آه حدود  6۰۰میلیوه دیر است و ارزش ساینه آه
به صور

اام حدود  25۰میلیارد دیر میشود.

مصرف روزانه فراورد های نات و گاز در داال کشور بیش از  6میلیوه بشکه است که ارزش اام آه روزانه
حدود  ۴۰۰میلیوه دیر و ساینه حدود  15۰میلیارد دیر و ارزش پاییش شد آه بیش از  3۰۰میلیارد
دیر است.
بر اساس آمارهاب جهانی ،مقدار مصرف انرژی در کشور ما شش برابر میانگین جهانی است .علت اساسی
این حج

ع ی مصرف انرژی در ایراه «ارزاه» شمرد شده انرژی در ن ر مردم و دولت است که در

نفیجه در بخش تولید ،از فناوری های قدیمی و پر مصرف اسفااد می شود و ه در بخش حمل و نقل ،به
ویژ در حمل بار ،از وسایل نقلیه قدیمی و فرسود و با مصرف زیاد بهر برداری میشود ،و ه در بخش
گرمایش و سرمایش بخش اانوار از روش های پر مصرف اسفااد می شود .به عالو این حج از مصرف
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انرژی فسیلی موجب شد

آلودگی مایط زیست ،به ویژ در کاله شهرها شد است و آثار زیاهبار آه برای

سالمت مردم روشن و برای کشور بسیار پر هزینه است.
برای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور ،سال هاست که سیاستگذاری و قانوهگذاری شد است ،اما غالماً
به دلیل ض ف مدیریت اجرایی و مالح ا
ویژ به دلیل در پیش بوده انفخابا

اجفماعی و سیاسی در اصالح قیمت انرژی یا سهمیهبندی ،به

مجلس و ریاست جمهوری در هر زماه ،اقدام جدی صور

نگرففه

است.
بر اساس گزارش امرگزاری جمهوری اسالمی از شرکت نات ،در صور
صرفه جویی بزرگ در کشور انجام میگیرد و با صادرا

بهینه سازی مصرف انرژی ،یک

فراورد های صرفه جویی شد  ،ساینه یکصد میلیارد

دیر درآمد جدید می تواه کسب کرد.
اگر با اصالح قیمت حامل های انرژی یا سهمیهبندی کرده آهها در یک زماه بندی پنج ساله به نقطهای
برسی که ساینه یکصد میلیارد دیر درآمد ناشی از صرفه جویی در مصرف انرژی فسیلی به دست آوری ،
این درآمد ع ی به عالو آه چه از درآمد ناشی از صادرا

نات و گاز اام به دست میآوری و در بودجه

ساینه مطابد بند  5این مقاله هزینه نمیشود ،می تواند به بانک سرمایهگذاری جمهوری اسالمی ایراه واریز
گردد.
بر اساس مااسما

اجمالی تا این جا ساینه بیش از یکصد و سی میلیارد دیر میتواند به بانک

سرمایهگذاری جمهوری اسالمی واریز شود.
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سرمایهگذاری در بخش انرژی :مزیت نسمی بالاصل ایراه در بخش انرژی است .باید از این مزیت حداکثر
اسفااد را کرد .سرمایهگذاری در این بخش ،ساینه با بازدهی صد درصد رو به رو است.
 .9- 1با توجه به سیاستهای اصل  ۴۴قانوه اساسی که به قانوه نیز تمدیل شد است ،دولت در بخش
بایدسفی نات و گاز مالکیت اناصاری دارد ،اما با اسفخراج نات و گاز از مخازه زیر زمینی ،باید آهرا
در اافیار بخش های غیر دولفی قرار دهد ،که تا کنوه به آه عمل نشد است.
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بنا بر این باید حمل نات و گاز از سر چا تا پاییشگا ها یا بنادر و پایانه ها و پاییش و فروش
فراورد ها در داال و اارج کشور به بخش های غیر دولفی واگذار شود.
 .9- 2یکی از سیاست های ابالغی در اقفصاد مقاومفی ،اودداری از اامفروشی است .برای اجرایی کرده
این سیاست ،ترجیح با مکاه یابی از سواحل الیج فارس و دریای عماه جهت ایجاد شرکتهای
صن فی برای پاییش و صادرا

فراورد های نات و گاز است.

 .9- 3توقف اامفروشی سایر منابع طمی ی مانند سنگ ،سنگ آهن و ن یر آه ها ،طی دو تا سه برنامه پنج
ساله با ایجاد شهرک های صن فی فراوری مواد یاد شد مقدور است.
 .9- ۴تکمیل زنجیر تولید در پا ییش نات و گاز ،به ویژ در ماصوی

پفروشیمی و صنایع تکمیلی آه.

 .9- 5توس ه ف الیت های زیر بنایی اقفصادی و مصرف آب و انرژی ،با اسفااد از سواحل و آب دریا.
 .9- 6تقوی ت بخش اصوصی و ت اونی و توانمندسازی آه ها برای گسفرش فضای کسب و کار و روند تولید
ملی ،با تأمین مالی همه موارد یاد شد از منابع ارزی بانک سرمایهگذاری جمهوری اسالمی ایراه.
 .9- 7ف الیت یاد شد نیازمند بسفرسازی از سوی دولت و اسفقرار مف ادل جم یت و تاقد توازه
منطقهای در سواحل جنوبی کشور و توانمندسازی مناطد ماروم است.
 .1۰صرفه جویی در مصرف انرژی و صادرا

آه :با صرفهجویی در مصرف حامل های انرژی (نات و گاز) ،ایراه

می تواند یکی از صادر کنندگاه بزرگ انرژی به جهاه ،به ویژ به همسایگاه باشد .گر چه از ن ر ذاایر
کشف شد نات ،ایراه در جایگا سوم اوپک و جایگا چهارم در میاه کشورهای عضو و غیر عضو اوپک را
داراست ،طم اً با اسفخراج روزانه حدود  ۴میلیوه بشکه نات ،این ذاایر در بلند مد

و طی چند دهه

آیند پایاه اواهند یافت ،ولی از ن ر ذاایر گاز ،ایراه در جایگا اول جهانی قرار دارد ،به گونهای که تا
بیش از یکصد سال آیند نیز این ذاایر قابل اسفخراج است.
با هدفگذاری اسفخراج و پاییش گاز در سی فاز پارس جنوبی ،ایراه روزانه حدود یک هزار و یکصد
میلیوه مفر مک ب گاز تولید اواهد کرد .اکنوه در ایراه روزانه حدود  85۰میلیوه مفر مک ب گاز تولید
می شود که به اسفثنای حدود  3۰میلیوه مفر مک ب صادرا
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گاز به ترکیه و حدود  5میلیوه مفر مک ب

صادرا

گاز به عراق ،بقیه آه در داال کشور در سه بخش مصرف می شود :گاز شهرها و روسفاها ،گاز

تزریقی به نیروگا ها و پاییشگا ها و اوراک پفروشیمی ها ،و گاز تزریقی به چا های نات .بیشفرین مصرف
گاز –حدود  6۰درصد آه  -مصرف اانگی است .با اصالح و بهینه سازی مصرف گاز در سرمایش و گرمایش
اانهها می تواه بیش از  5۰درصد در این بخش صرفه جویی کرد و با صادرا

گاز به ویژ به همسایگاه،

عالو بر ترکیه و عراق ،به آذربایجاه ،پاکسفاه ،هندوسفاه ،چین و کشورهای حاشیه الیج فارس ،همه این
کشورها را از ن مت گاز بهر مند ساات و همه آه ها را از ن ر روابط اقفصادی ،سیاسی و امنیفی با ایراه
دارای ه پیوندی و منافع مشفرک ساات.
 .11تولید انرژی های پاک و تجدید پذیر :هماهطور که قمالً اشار شد ،بزرگ ترین مزیت اقفصاد ایراه انرژی
است ،نه تنها در انرژی فسیلی ،بلکه در انرژی های پاک مانند انرژی اورشیدی ،انرژی باد ،انرژی
زمینگرمایی و انرژی های نو مانند انرژی اتمی.
با توجه به گرمای بایی  6۰درجه کویر ایراه ،کشور ما می تواند به صور
تولید کند و در صور

گسفرد ای انرژی اورشیدی

کاهش ذاایر نات ،انرژی اصوصاً اورشیدی را جایگزین آه کند .انرژی اورشیدی

در ایراه هیچگا پایاه نخواهد یافت ،بلکه رو به توس ه اواهد بود و حفی قابلیت صادرا

اواهد داشت.

یکی از فواید بزرگ انرژی های پاک ،نداشفن آلودگی برای مایط زیست است که اود در کالهشهرهای
ایراه م ضل بزرگی است .تولید این نوع انرژیها در انداز های بسیار بزرگ از ن ر اقفصادی نیز با صرفه
اواهد بود.
 .12حمایت از شرکتهای دانشبنیاه در همه عرصه های تولید ،به ویژ در عرصه فناوری های پیشرففه و میداه
داده به تاصیل کردگاه و جواناه نوآور و کارآفرین و جذب نخمگاه ایرانی که مهاجر
مهاجر

کرد و یا قصد

دارند ،با اسفااد از منابع مالی بانک سرمایهگذاری جمهوری اسالمی ایراه ،جهت بهر برداری از

مزیت های نسمی کشور در بخش انرژی و الد مزیت های جدید که موجب افزایش کیایت تولید ملی شد
و نیاز داالی کشور را بیشاز گذشفه تأمین کند و صادرا
ارزی ناشی از صادرا

ماصول را رشد بدهد.
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ماصوی

دانش بنیاه را افزایش دهد و درآمد

 .13توس ه پایه های مالیاتی و افزایش سه مالیا در بودجه :اکنوه سه مالیا در بودجه عمومی دولت حدود
 35درصد و نسمت مالیا

به  GDPحدود  6الی  7درصد است .این مقدار مالیا در مقایسه با سه مالیا

به  GDPکشورهای در حال توس ه بسیار اندک است و ریشه اساسی عدم توس ه مالیا در کشور ،اسفغنای
دولت از درآمد مالیاتی به دلیل اتکای بودجه عمومی به درآمد نات است .با قطع وابسفگی بودجه به نات،
باید به سه درآمدهای مالیاتی افزود شود .با اسفااد از تجربه جهانی در وضع مالیا
ذی ناع واحد و وضع مالیا
مسکن و تااو

بر عایدی سرمایه اع از تااو

بر مجموع درآمد

قیمت ارید و فروش امالک و مسفغال

قیمت ارید و فروش اودرو و طال و ارز و ...که اصطالحاً مالیا

و

بر عایدی سرمایه نامید

می شود ،از سویی درآمد دولت افزایش مییابد و از سوی دیگر زمین ،مسکن و مسفغال

و مانند آه از

کایی سرمایهای اارج و به کایی مصرفی تمدیل میگردد.
نقش قیمت مسکن در افزایش تورم در شرایط تورمی به دلیل عدم امکاه جایگزینی با واردا  ،نقش ویژ و
برجسفهای است ،و در شرایط رکود م امال

مسکن ،موجب عدم گردش بخش مهمی از سرمایه کشور

میگردد.
اکنوه بنا بر گزارشها ،حدود  2.6میلیوه واحد مسکونی االیست در حالی که بیش از این ت داد
اانوارهای فاقد مسکن در کشور وجود دارد.
با وضع مالیا

بر اانه های االی و مالیا

بر عایدی سرمایه ،این اانه ها برای فروش و اجار عرضه اواهد

شد و گرانی هزینه مسکن که اکنوه حدود  7۰درصد درآمد اانوار را به اود اافصاص میدهد ،کاهش
اواهد یافت .با توس ه سرمایهگذاری در بخش های غیر دولفی ،در صور
سرمایهگذاری جمهوری اسالمی ایراه ،این بخشها گسفرش می یابند و طم اً مالیا

اسفااد از منابع بانک
آه ها منابع مالی مورد

نیاز دولت را به اوبی تأمین میکند.
 .1۴اصالح ن ام بانکی :ن ام بانکی دچار چالش های بزرگی است ،اگر اصالح نشود ،اقفصاد کشور را به ورطه
سقوط سوق میدهد .از جمله چالش ها چگونگی سود بانکی ،جرای انماشفه ،بدهی های دولت ،مطالما
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م وق ،عدم کاایت سرمایه ،الد پول زیاد ،کاهش ارزش پول ،اناراف منابع به سمت بخش غیر مولد ،بنگا
داری ،ت داد زیاد ش ب و ...است.
در صورتیکه چالش های ن ام بانکی برطرف شود ،کارایی آه بای رففه و می تواند در ادمت رشد و
پیشرفت اقفصاد کشور قرار گیرد.
را های بروهرفت از این چالش ها را در مقاله جداگانهای  2ارائه کرد ام.
 .15اصالح توزیع درآمد :در اثر سیاست های نادرست پولی ،بانکی و ارزی طی چند دهه گذشفه ،توزیع درآمد در
ایراه ناعادینه تر شد و سیاست های جمرانی و کمک های دولت نفوانسفه است مانع بدتر شده وضع م یشت
اانواد های ماروم و زیر مفوسط جام ه شود.
برای اصالح توزیع درآمد ملی باید سیاست های یاد شد بازنگری و در عمل اقداما اصالحی صور گیرد.
از جمله:
 .15- 1جلوی رشد بیرویه نقدینگی از سوی بانک مرکزی و بانک ها گرففه شود و ارزش پول ملی تقویت
گردد.
 .15- 2با اصالح ن ام بانکی جلو درآمد باد آورد و بدوه زحمت برای سپرد گذاراه کاله بانکی گرففه
شود و با وضع ما لیا بر سود سپرد ها ،سود سپرد ها کاهش یابد.
 .15- 3سیاست ارزی به گونه ای تن ی شود که جلو رشد جهش قیمت ارز گرففه شود و مانع جا به جایی
ثرو

بین اانواد های فقیر و ثروتمند به ناع ثروتمنداه شود.

 .15- ۴با گرففن مالیا

بر مجموع درآمد از ثروتمنداه ،درآمد قابل تصرف آناه مف ادل گردد و در مقابل

کمکها به اانواد های تات حمایت افزوه شود.
 .15- 5با سیاست های اشفغال ناشی از تزرید درآمد نات به بنگا های بخش اصوصی و ت اونی ،اشفغال
افزایش می یابد و بخشی از مارومیت اانواد های ک درآمد جام ه برطرف میگردد.
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 .15- 6با توزیع سهام شرکتهای پیشراه اقفصادی در بخش انرژی ،مالکیت سرمایه برای همه ایرانیاه
تاقد مییابد و سود اینگونه سرمایهگذاری ها وضع م یشفی اانواد های ک درآمد را بهمود
میبخشد.
در پایاه ،با توجه به الزاما

سیاسف ی و اقداما اجرایی که مرور کردی  ،که بخشی از ظرفیت های ایراه عزیز است و کامالً

قابل اجرا و تاقد است ،می تواه با رشد بایی  8درصد ساینه ،اقفصاد ایراه را طی دو تا سه دهه آیند به صور
تصاعدی به جایگا اول منطقه و جایگا ده جهاه رساند.
المفه نماید غالت کرد که ضرور

دارد نگا مسلط بر اقفصاد ایراه که طی شش دهه و بیش تر بر اقفصاد ایراه حاک بود

است ،تغییر کند .و تاکر اقفصاد بومی و ناظر به امکانا

و ظرفیت های ایراه حاک گردد و برنامه های پنج ساله بر اساس

تاکر بومی تدوین گردد.
پیوست بند 10
اصالح قیمت حاملهای انرژی ،ضرورتی اجفناب نا پذیر است ،زیرا قیمتهای حاملهای انرژی اکنوه آدرس غلط به تولید کنند و
مصرف کنند می دهند .تصور تولید کنند ارزانی قیمت انرژی است ،از این رو از وسایل تولیدی اسفااد میکند که مقدار مصرف
آه بسیار بایست و هیچ انگیز ای برای تمدیل آه ندارد .در بازدید از یک شهرک صن فی ،کاراانهای را مشاهد کردم که مالک آه
ادعا میکرد پس از  5۰سال کار در آلماه آه را اریداری و نصب کرد است و برای او تولید با آه با صرفه است .م لوم است که
چنین صن فی که از فناوری قدیمی و پر مصرف بهر میگیرد ،برای آلمانیها با انرژی گراهقیمت در آلماه دی گر با صرفه نمود  ،اما
صن ت گر ایرانی با نرژی ارزاه ایراه آهرا با صرفه میشمرد و حال آه که قیمت واق ی انرژی در چنین ارزیابی در ن ر گرففه نشد
است .ه چنین صن ت حمل و نقل ایراه قدیمی ،فرسود و پر مصرف و نا کارا است و با مشکال بسیاری مواجه است ،اما ه زماه
صن ت حمل و نقل ترکیه با حدود یکچهارم ت داد تریلیها و کامیوههای ایراه ،هزینه ک تری برای حمل و نقل را تامل میکند.
ه چنین است در بخش کشاورزی کشور
در بخش مصرف اانوار که  6۰درصد گاز مصرفی ایراه در این بخش است از وسایل گرمایش و سرمایشی اسفااد میشود که پر
مصرفاند و انگیز ای برای تمدیل آهها وجود ندارد.
اصالح قیمت حامل های انرژی در هر سه بخش یاد شد موجب تغییر و اصالح در وسایل تولیدی و مصرفی و کاهش مصرف
میشود.
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المفه برای کاهش مصرف انرژی را های غیر قیمفی نیز وجود دارد از جمله سهمیه بندی بنزین و گازوییل در حمل و نقل که
قمالً در سال  1389تجربه شد و بسیار موفد بود و مقدار مصرف بنزین را از  75میلیوه لیفر روزانه به  58میلیوه لیفر روزانه کاهش
داد.
اصالح قیمت حاملهای انرژی می تواند به صورتی انجام شود که آثار اجفماعی منای از جمله رشد شفاباه تورم را نداشفه باشد و آه
در آغاز ،اسفااد از سهمیه بندی برای مصرف انرژی است ،در حدی که مقدار مف ارف مصرف انرژی در هر حامل انرژی بدوه افزایش
قیمت یا با افزایش مثالً  1۰تا  2۰درصد باشد ولی برای مصارف بایتر از سهمیه ،قیمت به صور جهشی و یک بار یا به صور
تصاعدی در ن ر گرففه شود .مثالً اگر به هر اانواد فقط برای یک اودرو سهمیه ماهانه (مثالً  6لیفر) بنزین تاویل شود و مازاد بر
آه به قیمت فوب الیج فارس ،به عالو هزینه حمل و مالیا و عوارض تاویل گردد .مطمئناً مقدار مصرف بنزین کاهش قابل
مالح های اواهد یافت .طم اً تاویل بنزین باید با اسفااد از کار هوشمند هماه اودرو و غیر قابل انفقال به غیر انجام گیرد و به
اانواد ها اعالم شود که هر اانواد که سهمیه اود را اسفااد نکند با قیمت آزاد از او اریداری اواهد شد.
در مورد حمل و نقل بار و مسافر نیز باید کنفرل مقدار مسافت طی شد برای تاویل سوات صور گیرد ،حمل بار و کشفیها و
قاید ها نیز باید تات کنفرل و ن ار و رعایت سهمیه انجام گیرد.
را های غیر قیمفی برای مدیریت بهینهسازی انرژی ه زماه باید دنمال شود ،از جمله اصالح موتور اودروها ،برای کاهش مقدار
مصرف سوات ،اسفااد از اودروهای برقی برای حمل و نقل دروه شهری و در کوتا مد هدایت اینگونه اودروها به اسفااد از
 CNGکه تا کنوه در مورد بسیاری از تاکسیها تاقد یاففه است .توس ه حمل و نقل ریلی بروهشهری و توس ه حمل و نقل
عمومی شهری و بینشهری و رسیده به هدف ت یین شد  7۰درصد در وسایل عمومی حمل و نقل.
در مورد سوات وسایل تولید باید الزاما و مشوقهایی وضع و اجرا شود تا منجر به اصالح زیرسااتها و فناوریهای تولید ممفنی
بر کاهش مصرف انرژی شود ،ارائه کمکهای تشویقی ضرورتی گریز نا پذیر برای اسفااد از فناوریهای پیشرففه ک مصرف دارد.
ارائه یک الگوی قابل قمول برای اصالح اساسی در نوع وسایل مصرفی انرژی اانوار ،کمک بزرگ به کاهش مصرف انرژی در سطح
کشور میکند و برای تشوید مردم می تواه هزینه این اصالح را به صور وام پرداافی به اانوار و ن ار جهت اصالح و تغییر یا
حفی در مواردی مثالً برای اا نوارهای تات پوشش حمایفی به صور رایگاه پذیرفت ،در اینصور

یک صرفهجویی ملی در

مصرف انرژی تاقد می یابد که نفیجه آه افزایش صادرا حاملهای انرژی صرفهجویی شد و کسب درآمد قابل توجه اواهد بود.
با انجام این گونه تغییرا  ،جلوی قاچاق سوات تا حد زیادی گرففه میش ود و آلودگی مایط زیست به ویژ در کالهشهرها و هزینه
عمومی و اصوصی بهداشت و درماه مردم بسیار کاهش می یابد.
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با صرفه جویی در مصرف انرژی در گام اول باید درآمد حاصل را به توس ه حمل و نقل ریلی و حمل و نقل عمومی شهری و
بین شهری اافصاص داد ،نوسازی حمل و نقل بار به من ور کاهش مقدار مصرف انرژی و بای برده کارایی اینگونه حمل و نقل از
همین منمع میتواند تأمین مالی شود .در گام دوم ،درآمد حاصل از این صرفهجوییهای بزرگ باید به کمک منابع ارزی که از
بودجه عمومی صرفهجویی شد هدایت شود.
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