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 مقدمه

پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قوای حاکم را قوه اصل 

مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه برشمرده است و برای هر یک از این قوا 

وظایفی را در نظر گرفته است. در اولین گام و برای حل مشکالت در کشور 

ر الزم است این قوا و نهادهای دیگر حکومتی انسجام داشته و با یکدیگ

هماهنگ باشند. اگر این امر مهم در کشور وجود نداشته باشد، بدون شک یا 

های اهدافی محقق نخواهند شد و یا اگر هر هدفی به نتیجه برسد، هزینه

دستیابی به آن بسیار زیاد خواهد بود. لذا بخش خصوصی انتظار دارد که برای 

یأت حاکمه جلوگیری از اتالف منابع کمیاب در کشور، در اولین قدم ه

منسجمی در کشور وجود داشته باشد و همگی نیروها و منابع خود را به 

صورتی تجمیع کنند که در تعقیب اهداف تسریع شود. اگر این انسجام وجود 

تواند تابع هدف مشخصی را ترسیم کند و داشته باشد، در گام بعد کشور می

 های الزم را انجام دهد.ریزیبرای تحقق آن برنامه

نون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل یکصد و سیزدهم، رئیس جمهور قا

ترین مقام رسمی کشور معرفی کرده است و را پس از مقام رهبری عالی

مسئولیت اجرای قانون اساسی جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط 

 شود را بر عهده رئیس جمهور قرار داده است. لذا رئیس جمهور باید درمی

 اجرای اصول قانون اساسی اهتمام الزم را بعمل آورد. 
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اینها بخشی از مباحث کالنی است که ریاست جمهوری باید بدانها توجه کند، 

های خردتر و با توجه به وظایفی که رئیس جمهور دارد، بخش اما در عرصه

 ریزی شود و اهتمام جدی بعمل آید. خصوصی انتظار دارد برای حل آنها برنامه

 (2931و  2931)سالهای  یازدهم و دوازدهم هایدر دولت انتظارات

بعد از تجربیات سالهای دولت های نهم و دهم و توقف تعلیق غنی سازی و 

فشار جامعه جهانی و تشدید محدودیتها و اعمال تحریمهای شورای امنیت 

های بین المللی و وقایع داخلی  سازمان ملل بر علیه ایران و افزایش تنش

انتظارات از دولت یازدهم ، 2931با پایان یافتن دولت دهم در سال ایران، 

ناظر بر رفع تحریمها و مبادالت اقتصادی بین الملی بود. بیشتر بسیار گستره و 

 دستاورد نیمهمترو  دیگرد مهایتحر رفع صرف یازدهم دولت سال دواز اینرو 

 که نتیجه آن بود برجام به دنیرس و یالملل نیب مناقشه حل ازدهمی دولت

 یاقدام حداقل که چرا افتی بهبود کار و کسب یفضا در رفته دست از اعتماد

 راستا نیهم در. بود ازین مورد یالملل نیب دیاقتصا مبادالت انجام جهت که بود

 رکود از خروج جهت رقابت پذیر دیتول موانع رفع قانون ،یاقتصاد رونق جهت و

 در اعتماد ینسب یفضا جادیا با ازدهمی دولت. دیرس بیتصو به 2931 در سال

 و کسب یفضا بهبود و رکود رفع و تورم مهار یاستهایس و اقدامات با اقتصاد

 فراهم اقتصاد و صنعت بخش رشد و جهش مقدمات و به پایان رسید کار

 نیا با. بود دوازدهم دولت در از فرصتهای پیش رو یبردا بهره ازمندین و گردید
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 در مطالبات نیشتریب و دیگرد لیتشک دوازدهم دولت دستاوردها و اقدامات

 بر اقتصاد ریمسروند قبلی و  ادامه دیجد جمهور سییر و دولت از 39 سال

 انجام همه از مهمتر و مثبت یتجار تراز و تورم مهار و یرقم دو رشد اساس

 هیسرما شیافزا و برجام یدستاوردها از استفادهو  بود یالملل نیب مبادالت

 . بود اقتصاد بخش مطالبات نیمهمتری از خارج یگذار

های انتخاباتی خود  ، رئیس جمهور یازدهم در طول برنامههای انتخاباتی وعده

، از ردمی و مشکالت اقتصادی و اجتماعیدر راستای مطالبات م2939در سال 

و همچنین بهبود وضع بهبود وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ التحصیالن جمله 

آزادیهای اجتماعی و روشنگری ها در جهت جلوگیری از فساد اقتصادی و 

بهبود وضعیت اقتصاد و رفع اداری و بهبود وضع ایران در عرصه جهانی با 

 . مطرح بود ها کامل تحریم

انست تصویر مثبتی از ایران به برجام دستاورد دولت در عرصه بین المللی تو

جهان مخابره کند. تصویری که سبب شد که سیل گردشگران خارجی را به 

ایران روانه کند و عالوه بر آن روابط خارجی را بهبود بخشید. ادامه این روند 

 . بودهای اکثریت مردم  از جمله خواسته درهای باز یپلماسییعنی به کارگیری د
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حسن روحانی در برنامه های تلویزیونی، اقداماتی از  بر اساس اعالم و حضور

میلیارد دالر  2۱سالی  ؛ واریز 1اجرای طرح کارورزی برای ایجاد اشتغالقبیل: 

میلیارد  9۶نی یع)ها به صندوق توسعه ملی  از صادرات نفتی و سایر فرآورده

 ؛ساالنه یک میلیون گردشگر افزایش (؛زدهماودالر برای دولت د

به  حذف کامل فقر مطلقو  کشور بهگذاری  لیارد دالر سرمایهمی21۶ورود

از طریق عنوان اولین اقدامات اقتصادی دولت دوازدهم مطرح می گردید و 

 شد. می ها به مردم اعالم رسانه

 یجمهور پیروزی اما این افزایش انتظارات و امید به بهبود وضعیت اقتصادی با

 از کایآمر خروج آن دنبال به و( 2939)بهمن   1۶29 انتخابات در خواهان

کشور با انبوهی از   و اقتصاد و رفت انیم از کبارهی به 2931در سال  برجام

 شیگشاکه میتوانست  یدستاوردها و دهایام هیکل و گردید مشکالت روبرو

 ه است.برآورده نگردید که یانتظارات انبوه و ایجاد نماید از میان رفت یاقتصاد

 (2011)سال  انتظارات از دولت سیزدهم

ناپایداری رشد اقتصادی، در حال حاضر اقتصاد ایران با مشکالتی نظیر 

باالبودن نرخ بیکاری در میان جوانان باتحصیالت عالی، نرخ رشد پایین 

                                                           
1
بینند و  چهار ماه آموزش مهارت میبر اساس این برنامه فارغ التحصیالنی که مهارت کافی ندارند  - 

شود. سپس چنانچه که کارفرما مایل باشد  در این مدت یک سوم حداقل دستمزد به آنها پرداخت می
 کند شود و دولت در سال نخست حق کارفرما را پرداخت می در آن گارکاه مشغول به فعالیت می
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گذاری، وضعیت نامناسب بانکها، وضعیت نامناسب بازار سرمایه، فرسوده سرمایه

عای سیاسی مورد استفاده تولید، وجود رانت در عرصه بودن تکنولوژیو قدیمی

وری پایین اقتصاد ایران، بزرگ بودن و سهم باالی دولت در و اقتصادی، ، بهره

کسری بودجه، دخالت در  باال بودن نرخ تورم،اقتصاد، ، واقعی نبودن نرخ ارز،

د فسا ن،گیر در اقتصاد ایرادهای تصمیمگذاری کاالها و خدمات، تنوع نهاقیمت

های مختلف و نابسامانی وضعیت بازرگانی و مبادالت بین گسترده در عرصه

 روبرو است.و ...  المللی

-قابل طبقه یمشکالتی که در باال بدانها اشاره شده است به صورتهای مختلف

که حل این  استبندی هستند اما آنچه که به خوبی روشن است این نکته 

ی اقتصادی قابل پیگیری نیست و باید همه مشکالت فقط از طریق راهکارها

ارکان کشور اعم از حاکمیت، دولت، بخش خصوصی و بخش غیردولتی در 

انتظارات بخش برطرف کردن آنها تالش و همت کنند و بدون شک، 

حل آنها )اگر اهتمام و جدیت الزم وجود خصوصی و اقتصادی ایران نسبت به 

 ض چهار سال خارج است. داشته باشد( از عهده یک دولت و در عر

در دو  موفقیتهمانطور که در دولت اول آقای روحانی شاهد بودیم و با وجود 

روی کار آمدن دولت ترامپ ، با ییا تورم و حل و فصل مناقشات هستهحوزه 

در آمریکا و در پی آن افزایش تنش های بین المللی و خروج آمریکا از برجام 

، از سوی دیگر های سیاسی داخلیو همسو نبودن گروه از یک سو 

و افزایش تورم و فشارهای اقتصادی بر  رفتدستاوردهای کسب شده از بین 
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لذا دولت آینده باید  .مردم حجم مطالبات عمومی را به شدت افزایش داد

مندی از همه ظرفیتهای کشور و با همکاری شرایطی را فراهم کند که با بهره

منسجم، مکانیسم مربوط به حل مشکالت را  همه قوا و نهادها و تقسیم کار

برنامه الساعه پرهیز کند. ریزی کند و از تصمیمات خلقطراحی و برنامه

کاندیداهای ریاست جمهوری در وضعیت کنونی ایران و وجود مشکالت 

انباشته شده اقتصادی و اجتماعی، باید منسجم، قابل اجرا و واقع بینانه، مبتنی 

 .ی باشد و از برنامه های نوشتاری و تبلیغاتی پرهیز کردبر اصول و قواعد علم

در خصوص مسائل اقتصادی، این خواسته به شکل جدی از سوی فعاالن 

اقتصادی مطرح است و شرکت در انتخابات منوط به ارائه برنامه منسجم جهت 

برون رفت از مشکالت است. این برنامه باید مدتها پیش از انتخابات در اختیار 

مطلع شد و مورد قرار بگیرد تا بتوان نظر نخبگان جامعه را در مورد آن عموم 

دانش و تجربه  برای حرکت در این مسیر نباید از ظرفیت،کندوکاو قرار داد و 

 بخش خصوصی غافل شد. 

 برنامه کاندیداها در بعد اقتصادی باید شامل موارد زیر باشد:

 ترسیم و تحلیل چالشهای اقتصادی کشور .2

 برای حل مشکالت دیدگاه و رویکرد مشخص اقتصادیبیان  .1

ترسیم وضعیت کنونی شاخص های کالن )تورم، بیکاری، رشد، نرخ  .9
 ارز(
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تنظیم سیاستها بر اساس برنامه های بلندمدت نه سیاستهای کوتاه  .1
 مدت و ضربتی

 سیاستگذاری در جهت ثبات شاخصهای کالن .۱

 (FATFتعیین تکلیف  و تحریم ها) تعامل با اقتصاد جهانینحوه  .9
ریاست جمهوری بدون موضع گیری  کاندیداهایهر برنامه ارائه شده از سوی 

مشخص و شفاف در خصوص موارد فوق از کارایی الزم برای حل مشکالت 

 برخوردار نخواهد بود.

به طور کلی بخش خصوصی )با تأکید بر بخش صنعت ( انتظارات خود را 

 دارد:میاز دولت آینده بشرح ذیل اعالم 

 تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعتی کشور 

 پذیری در کشورارتقای فضای رقابتی و تقویت رقابت 

  حمایت هدفمند و  محدود از تولید داخلی و تعیین تکلیف وضعیت حمایت

دهه در حال استفاده از امکانات حمایتی و  ۱از صنایعی که بیش از  

ند در یک بازه زمانی مشخص ای به منظور حفظ وضعیت خود هستتعرفه

 و محدود

  تقویت دیپلماسی اقتصادی و به خدمت گرفتن سیاست خارجی برای

 توسعه فعالیتهای اقتصادی و صنعتی در کشور

 تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاههای بخش صنعت 
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  قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتیاجرای دقیق 

، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1/۱/2989مصوب 

پذیر و ارتقای نظام مالی ، قانون رفع موانع تولید رقابت29/22/293۶

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و ، 2/1/2931کشور مصوب 

 2۱/1/2938مصوب  خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی

  روش آزمون و خطا ادغام تعیین تکلیف ساختار وزارت صمت و پرهیز از

 و تفکیک بخش صنعت و تجارت

  بازگشت وزارت صمت به جایگاه اصلی خود و تبدیل آن به نهاد

 گرسیاستگذار و تسهیل

 پرهیز از مداخله در نظام قیمتگذاری کاالها و خدمات 

  اجتناب از استفاده از روشهای نامتعارف و غیر معمول در تأمین کسریهای

ود وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کالن دچار شبودجه که باعث می

 ثباتی شودبی

 های مبادله مربوط به برخی رفتارها و تصمیمات سیاسی در پذیرش هزینه

-المللی که به بخش خصوصی و صنعت تحمیل میعرصه داخلی و بین

پذیری فعالیت بخش خصوصی را تحت تأثیر شود و حاشیه سود و رقابت

 به فعاالن بخش خصوصی   دهد و پرداخت آنقرار می

 تأمین سرمایه در گردش بنگاهها 
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 گذاری در کشور به منظور ارتقای فضای مربوط به امنیت سرمایه

 جلوگیری از فرار سرمایه

 گذاری خارجی  جذب سرمایه 

 مدیریت و نه مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

 امهپذیری در متغیرهای اقتصادی به منظور انجام برنبینیکمک به پیش-

 ریزی در انجام فعالیتهای اقتصادی

 ایجاد ثبات در بازار ارز 

 ها در اقتصاد ایران تعیین تکلیف یارانه 

 های مربوط به جذب تکنولوژیهای خارجی در بخش تولید ایجاد زمینه 


