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با انتشار برنامه اقتصادی  2فهرست اصلی انتخابات مجلس یازدهم مشخص شد

برنامهاقتصادی 2جناحبرایمجلس
درآستانهانتخاباتمجلسیازدهم،بهنظرمیرسد
اینتغییررویکرددربینجریانهایسیاسیبهوجود
آمده تا از مرزهای شخص محوری فاصله بگیرند و
قدریبهرویکردهایواقعیوبرنامهایبپردازند.در
اینمیانائتالفاصولگرایانوفهرستاصالحطلبان
به عنوان دو جناح اصلی حاضر در انتخابات برنامه
خودرادربارهاقتصادمشخصواعالمکردهاند.
▪برنامهاصولگرایانبرایتحولدرچندحوزه
اقتصاد

ائتالفاصولگرایانبرنامه خود راباعنوان«اولویت
های اقتصادی «مجلس نو» ،الگوی پیشنهادی و
اصالحی و الزامات اجرایی در هفت حوزه اقتصاد
کشورشاملنظامبودجهریزی،نظاممالیاتی،نظام
بانکی،محیطکسبوکار،نظامارزی،بخشانرژی،
بازارسرمایهوهمچنینمواردناظربرموضوعتعارض
منافع منتشر کرده است .برخی از محورها و توصیه
هایاصالحیاینگزارشبهشرحزیراست:
-1نظام بودجه ریزی :نویسندگان این گزارش از
دیدگاه اداری ،حقوقی ،اقتصادی و نظارتی ،نظام
بودجهریزیراقابلنقددانستهاندکهمنجربهپدیده
هایی نظیر رشد کسری تراز عملیاتی و پایین ماندن
هزینه های عمرانی شده است .پیشنهادهای ارائه
شده در ادامه شامل فهرستی از اصالحات در نهاد
بودجهریزیکشورونیزالزاماترشدمنابعوکاهش
هزینه های دولت است که در راستای اهدافی نظیر
تحقق صفر لحاظ کــردن نفت در بودجه ،تکمیل
نظاممالیاتیکشورونیزکاهشاندازهدولتصورت
میگیرد.
-2نظاممالیاتی:ائتالفمجلسنودراینگزارش
با اشــاره به وضــع نامطلوب شاخص هایی نظیر
سهم پایین مالیات ازتولید ناخالص داخلی ،نقش
کمرنگ مالیات در تامین هزینه های جاری دولت
و نیز پوشش تنها  40تا  45درصــدی اقتصاد در
نظاممالیاتیوبهطورخالصهناعادالنهبودنبرخی
شاخص های مالیاتی ایران ،بر مواردی نظیر وضع
مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی به عنوان

مبنایکلنظاممالیاتی،اعمالحداقلبارمالیاتی
براشخاصحقوقی،حذفحداکثریمعافیتهای
مالیاتی،تقویتمالیاتبرداراییهابرایجلوگیری
از تکاثر ثروت و نیز حمایت یارانه ای از کم درآمد ها
با نرخ های متفاوت (به نسبت تفاوت درآمد خالص
اینافرادنسبتبهیکدرآمدپایه)تاکیدکردهاست.
موضوعی که الزاماتی نظیر ایجاد سامانه یکپارچه
اطالعاتی صحت سنجی درآمدها و هزینه ها و نیز
شفافیت تراکنش های بانکی شخصی و تجاری بر
پایهسامانهمودیانرانیزبههمراهدارد.
-3نظامبانکی:گزارشائتالفمجلسنودربخش
نظام بانکی ،مسائل متعددی از این نظام را از قبیل
استقالل نداشتن بخش پولی -بانکی از بخش
واقعی اقتصاد (از منظر سیاست گــذاری) ،پدیده
سودهای موهومی در (برخی) بانک ها ،الگوهای
ناقص و ناکارای بانکداری ،حکمرانی ضعیف در
هدایت نقدینگی ،تخصیص ناکارآمد منابع بانکی
در بین بخش هــای اقتصادی ،اشکاالت متعدد
قوانین بانکی ،همسو نبودن منافع بخش تولید و
شبکهبانکی،سیاستگذارینامناسبدرنرخهای
سود را برشمرده و تشریح کرده است .بر این اساس
کارشناسان تنظیم کننده این گزارش ،اقداماتی
ناظر بر خألها و آسیب های موجود از قبیل اصالح
قوانین ناظر بر عملیات بانکی و بانک مرکزی،
اصالح روابط بانک ها با بخش تولید نظیر کاهش
مدیریتشدهنرخسودبانکی،نظارتبرجهتدهی
تخصیصمنابعبانکی،ارتقاینظارتهایبانکیاز
جنبههایمختلفوازجملهنظارتشرعیدربانک
ها ،رتبه بندی بانک ها در تحقق اقتصاد مقاومتی و
...رابهمجلسیازدهمپیشنهادکردهاند.
-4محیطکسبوکار:نویسندگانگزارشمزبور،
وضع نامناسب محیط کسب و کار در ایران را از نظر
شاخص های محیط کسب و کار ،امنیت سرمایه
گذاری در ایران ،رقابت پذیری جهانی و شاخص
جهانی انجام کسب و کار مورد توجه قرار داده و بر
راهکارهایی نظیر تصویب قانون صدور یک روزه
مجوزهای شروع کسب و کار (جز حوزه سالمت،

امنیت و محیط زیست) به شرط سپردن التزام به
استفاده نکردن از مزایای خاص دولتی ،پرهیز
اکید از تغییرات ناگهانی قوانین ،اجــرای کامل
بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط دولت،
استقرار دولت الکترونیک و راه اندازی پنجره واحد
الکترونیکی در تمام مراحل کسب و کار (که دولت
تاکنون عزم جدی در استقرار آن نداشته است) و
پیگیری موثر احکام قانون متعدد مجلس در زمینه
بهبودمحیطکسبوکارتاکیدکردهاند.
-5نظام ارزی :کاهش ارزش پول ملی ،اتکای
 80درصد واردات به مواد اولیه ،کاالهای واسطه
ای و سرمایه
ای و نــیــز
کاهش قدرت
خــریــد مـــردم
بـــا بــاالرفــتــن
نــــرخ ارز ،از
جمله مسائل
مــــلــــمــــوس
نظام ارزی در
اقتصاد ایــران
اســـت .بــا این
حال،کارشناساناقتصادیهمراهباائتالفمجلس
نو ،بر تدابیری نظیر مدیریت عرضه و تقاضای ارز،
باالبردن بهره گیری از توان داخلی تولید و محدود
کردنوارداتونیزانجامپیمانهایپولیدو وچند
جانبهازسویدولتتاکیدکردهاند.
-6بخشانرژی:گزارشاینطیفهایاصولگرادر
بخشانرژیبااشارهبهمنابعفراوانانرژیدرکشورو
درعینحال،بهرهوریهایاندکدرتولید،تبدیل
وتوزیع،ضعفهایتکنولوژیکی،قیمتهایکمتر
ازبهایتمامشدهانواعحاملهایانرژیدرکشور،
بدهیهایکالنانباشتهشرکتهایبخشانرژی،
فقدان راهبرد تکمیل زنجیره ارزش انرژی ،فقدان
نقشهجامعاقتصادیدرتولید،توزیعومصرفانواع
انــرژی بر اساس موقعیت های جغرافیایی درون
کشورومسائلناظربههربخشانرژیکشورشامل
هیدروکربوری ،انــرژی های تجدیدپذیر ،انرژی
الکتریکی و مصرف انرژی پیشنهادهای مفصلی را
برایاینبخشمهمازاقتصادایرانارائهدادهاندکه
بایدمدنظرنمایندگانمجلسیازدهمقرارگیرد.از

جملهاینپیشنهادهامیتوانبهواقعیسازیقیمت
انواع حامل های انرژی و بازتوزیع یارانه های آزاد
شدهدرحمایتازتامینتجهیزاتبهرهوری،توسعه
زیرساختهاواعطاییارانهمستقیمبهدهکهای
پاییناشارهکرد.
 -7تعارض منافع :تاکیدبرتصویبواجرایقانون
جامع مدیریت تعارض منافع بــرای جلوگیری از
تاثیرگذاری منافع خصوصی افــراد بر وظایف و
مسئولیتهایعمومیآنها،ازدیگرپیشنهادهای
اساسی ائتالف مجلس نو اســت و در ایــن زمینه
موضوع با جزئیات کارشناسی در گزارش مذکور
موردمداقهقرارگرفتهاست.
-۸گزارش ائتالف مجلس نو عالوه بر پیشنهادها
درمحورهایفوق،اصالحاتیدربازارسرمایهبرای
کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش شفافیت
و به طــور کلی
کـــارایـــی ایــن
بـــــازار دارد.
همچنین در
بخش پایانی
بـــــر اصـــــاح
ســازوکــارهــا و
قواعد معیوب
درونمجلسبا
پیشنهادهایی
از ج ــم ــل ــه
شفافیتآراوعملکردنمایندگانتاکیدکردهاست.
▪اصالحطلبانو 8طرحمشخصاقتصادی

اصالح طلبان نیز برنامه خود را برای مجلس آینده
منتشر کرده اند  .برنامه آن ها با عنوان « 50برنامه
سنجشپذیر»وباشعارمشخص«نهبهفقر»درحوزه
اقتصاد ارائه شده است .در این زمینه و ذیل برنامه
های سنجش پذیر ضد فقر ،طرح های اقتصادی
نظیر«خسارتبیکاری»«،اشتغال 100در،»100
«وامهمگانیباوثیقهیارانهنقدی»«،طرحملیسند»،
«طرح بنزین و گازوئیل همگانی» ،طرح «جهش
گردشگری داخلی» ،طرح «عدالت دیجیتال» و
طرح «اصالح قانون مالیات» قابل مشاهده است.
در فهرست برنامه های ذکر شده ذیل برنامه های
سنجشپذیرضدتبعیضمیتوانبهبرنامهاقتصادی
«اصالح و ارتقای قانون کار» اشاره کرد .نامزدهای
اصالحطلببراساسایناعالمیهمطرحکردهاندکه
اصالح و رای به لوایح شفافیت ،شفافیت پارلمانی،
تعارض منافع و مقابله با فساد را سرلوحه اقدامات

اخبار
خود در مجلس قرار خواهند داد .همچنین ذیل
برنامه های سنجش پذیر برای تقویت «دیپلماسی
خادم منافع ملی» ،قصد دارند «پیوستن ایران به
 FATFوپالرمو»«،قوانینمشابهیکهعدمتصویبآن
هامناسباتاقتصادیکشوردرسطحبینالمللیو
توسعه اقتصادی ایران را دچار اختالل می کند» و
نیز قانون «حمایت از سرمایه گذاری ایرانیان مقیم
خارج از کشور در ایران و تضمین مصونیت سرمایه
گذاری آن ها از هرگونه مصادره و توقیف اموال به
بهانهوجودپیشینهسرمایهگذاریاخویشاوندانوی
پیشازسرمایهگذاری»راتصویبکنند.
در پیوست برنامه اصالح طلبان ،جزئیات بیشتری
ازهشتبرنامهاقتصادیذکرشدهاست.درادامهبه
بیانخالصهایازاینبرنامههامیپردازیم:
-1خسارتبیکاری:دراینبرنامه،تعهددادهشده
است همه ایرانیان  25تا  45ساله با دو قید بیکار و
نداشتن هیچ منبع درآمدی ،تحت پوشش مقرری
بیکاری فراگیر قرار بگیرند .این مقرری هر ماه به
میزان نصف حداقل حقوق قانون کار و حداکثر به
میزان  9ماه خواهد بود .محل تامین بودجه این
برنامه،مالیاتبرسودسپردههایبانکیباالی30
میلیاردتومانبیانشدهاست.
-2طرحاشتغال 100در:100مطابقاینطرح،
فهرستی از  100کسب و کار کوچک و بزرگ ارائه
خواهد شد که کلیه مجوزهای مربوط به آن ظرف
 100روزبرایهرشهروندایرانیقابلصدوراست.
مشروط به این که برای جلوگیری از هرگونه فساد،
متقاضی متعهد شود تا  10سال از حمایت های
دولتی (وام و دالر ارزان و معافیت های مالیاتی و...
استفادهنکند.
 -3وام همگانی :در این برنامه بر ایجاد زیرساخت
قانونی برای این که هر شهروند ایرانی با گواهینامه
ای با عنوان «گواهی یارانه نقدی» ،بتواند ضامن
وام های بانکی کوچک خود یا دیگران شود تاکید
شدهاست.برایناساس،نرخسودوامهایخرد،در
قالبرقابتبینبانکهاتعیینمیشود.ضمناین
کهامکانصدورکارتخریداعتباریتوسطبانکها
برای تک تک دریافت کنندگان یارانه نقدی وجود
خواهدداشت.
 -4طرح ملی «سند» :در این طرح با اشــاره به
وضعیتبسیاریازخانوارهایسهدهککمدرآمد
مبنی بر نداشتن سند برای زمین کشاورزی یا خانه
که آن ها را درگیر در «تله فقر» کــرده ،تعهد شده
موانع حقوقی برای صدور «سند» زمین ها و امالک
زیر 300میلیونتومانتاپایان 1400رفعشود.
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 -5بنزین و گازوئیل همگانی :شاید این طرح
را بتوان قابل توجه ترین طرح در فهرست طرح
هــای هشت گانه یــاد کــرد .بر ایــن اســاس ،تعلق
بخش بزرگی از ثروت ملی نفت و گاز به دارندگان
خ ــودرو یکی از معضالت مــوجــود (درخــصــوص
نابرابریدرآمدی)مطرحشدهاست.برایناساس،
تعهد شده تا سهمیه بنزین و گازوئیل به تک تک
شهروندان اختصاص یابد .همچنین زیرساخت
فروش سهمیه به قیمت توافقی ایجاد می شود و
در صورت نفروختن سهمیه تا پایان هر فصل ،این
موضوع پیش بینی شده تا دولت سهمیه را با قیمت
تضمینی خریداری و مبلغ را به حساب یارانه نقدی
فرد واریز کند.
 -6جهش گردشگری داخلی :در این طرح با
اصالحتعطیالتمدارس(صرف ًادوهفتهدرابتدای
هر فصل) ،در نظر گرفتن معافیت مالیاتی دو
ساله برای سرمایه گذاری های حوزه گردشگری
در شهرهای زیــر  50هــزار نفر و روستاها و نیز
صدور مجوزهای مربوط زیر  100روز برای کلیه
متقاضیان سرمایه گـــذاری هــای گردشگری
در شهرهای زیر  50هــزار نفر و روستاها تالش
شده تا ظرفیت های گردشگری در مناطق کمتر
توسعه یافته گسترش یابد .به خصوص این که
جهش قیمت دالر ،فرصت ویژه ای را برای توسعه
گردشگری داخلی فراهم کرده است.
 -7بهبود خدمت سربازی :دراینطرح،بااشاره
به ضروریاتی نظیر معلق ماندن هشت ساله قانون
حقوق سربازان که بر اســاس آن حقوق سربازان
وظیفهباید 60تا 90درصدحداقلحقوقکارکنان
نیروهای مسلح باشد و نیز نبود هیچ فرد شاغل
در  52درصد خانوارهای دهک فقیر ،تعهد داده
شده تا طرحی تدوین و بر اساس آن مدت خدمت
سربازیبرایخانوارهایتحتپوششکمیتهامدادو
بهزیستینصفشود.همچنینحداقلحقوققانون
کار به کلیه سربازان داده شود .منبع تامین بودجه
این طرح نیز مالیات ساالنه بر امالک دارای ارزش
باالی 10میلیاردتومانبیانشدهاست.
 -8عدالت دیجیتال :در این طرح ،با این ادعا
که ظرفیت باالی مشاغل اینترنتی به دلیل سرعت
و کیفیت پایین اینترنت سرکوب شــده ،بر ایجاد
زیرساخت های قانونی و بودجه ای برای رساندن
سرعت و کیفیت اینترنت در «تک تک استان ها» به
سطح سوم کشورهای نخست غرب آسیا و مشروط
سازی رای اعتماد وزیر ارتباطات به تعهد به هدف
مذکورتاکیدشدهاست.

