






4 رهنمودهای�مقام�معظم�رهبری�و�انتظارات�اساسی�از�دولت�

6 اولویت�های�ابالغی�رییس�محترم�جمهور�

8 پیام�وزیر�محترم�امور�اقتصادی�و�دارایی�

10 � گستره�وظایف�و�فعالیت�های�وزارت�امور�اقتصادی�ودارایی�

12 ماموریت�وزارت�اموز�اقتصادی�و�دارایی�

13 هفت�استراتژی�محوری�در�افق��1400

14 الزامات�راهبردی�سند�چشم�انداز��

15 الزامات�راهبردی�سیاست�های�کلی�نظام�

16 الزامات�راهبردی�اولویت�های�ابالغی�رییس�محترم�جمهور�

18 پروژه�ها�و�اقدامات�راهبردی�

25� پیوست:�احکام�ابالغ�اسناد�راهبردی�تمام�زیرمجموعه�ها�

فهرست�مطالب



پروژه ها واقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی

سند راهبردی

4

رهنمودهای مقام معظم رهبری   
  انتظارات اساسی از دولت 
و
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در راستای عملیاتی سازی رهنمودهای مقام معظم رهبری، برنامه دقیق و اجرایی 
تدوین شد و دو استراتژی اصلی وزارت متمرکز بر گذار از»اقتصاد رانتی و نفتی« به 
»اقتصاد مولد و مردمی« گردید. 

5

مقام�معظم�رهبری�در�اولین�دیدار�با�هیات�دولت�در�دوره�جدید،�انتظارات�و�تکالیف�اساسی�را�برای�این�
دوره�تعیین�کرده�اند.�از�جمله�اینکه�تاکید�فرموده�اند�بر�در�نظر�گرفتن�اولویت ها�در�هر�حوزه�و�تمرکز�
بر�اقتصاد�به�عنوان�اولویت�اصلی�و�واقعی�کشور�و�همچنین�تذکر�داده�اند�به�تمام�اعضای�هیات�دولت�
به�داشتن�برنامه�دقیق�و�مدون�و�علمی�و�پیگیری�و�نظارت�بر�زیرمجموعه.�در�ادامه�سرفصل�مهم�ترین�

تذکرات�ایشان�به�هیات�دولت�آمده�است:

 داشتن�نیت�الهی�برای�خدمت�به�مردم�و�حل�مشکالت

 تحمل�شنیدن�صدای�مخالف�و�استفاده�و�استقبال�از�نقادی�
 داشتن�روحیه�جهادی�و�تالش�خستگی�ناپذیر�و�بدون�چشمداشت

 داشتن�برنامه�دقیق�و�مدون�و�علمی�و�پیگیری�و�نظارت�بر�زیرمجموعه

 مساعدت�به�حرکتهای�مردمی�خودجوش�اعم�از�فرهنگی،�اقتصادی�و�خدماتی
 در�نظر�گرفتن�اولویت�ها�در�هر�حوزه�و�تمرکز�بر�اقتصاد�به�عنوان�اولویت�اصلی�و�واقعی�کشور

 در�نظر�گرفتن�اسناد�باالدستی�و�سند�چشم�انداز�و�قوانین�مصوب�مجلس�در�تصمیم�گیریها�و�اقدامات�

 وجود�حس�مسوولیت�مشترک�بین�اعضای�دولت�و�همکاری�با�یکدیگر�و�اقدام�به�صورت�تیمی�و�هماهنگ
 در�نظر�گرفتن�کارآمدی،�تدین،�انقالبی�بودن،�پرکاری�و�جهادی�عمل�کردن�در�انتخاب�همکاران�و�مدیران�

 ارتباط�نزدیک�با�مردم�به�منظور�درک�بهتر�واقعیات�زندگی�مردم،�داشتن�بخش�ارتباطات�مردمی�قوی
 هماهنگی�تیم�اقتصادی�و�مشارکت�وزارت�خانه�های�غیر�اقتصادی�در�حل�و�فصل�مسایل�اقتصادی

�مدیریت�مسایل�مهم�اقتصادی�از�جمله�بانک ها،�سرمایه�گذاری،�رشد�نقدینگی�و�مساله�قاچاق�
 ضرورت�تغییر�از�»اقتصاد�رانتی�و�نفتی«�به�»اقتصاد�مولد�و�مردمی«�و�خالصی�اقتصاد�از�نفت

 گذار�دولت�از�تصدی�گری�به�تنظیم�گری�با�اجرای�صحیح�سیاست�های�اصل�چهل�و�چهار
 توجه�ویژه�به�مساله�روستاها،�مدیریت�واردات�و�صادرات�و�آمایش�سرزمین�

 لزوم�حفظ�و�تقویت�روحیه�مردمی�و�پرهیز�از�اشرافی�گری
 چاره�اندیشی�و�مبارزه�جدی�با�مفاسد�اقتصادی�

 حفظ�روحیه�انقالبی�و�دینی�در�دیپلماسی�

 گشودن�چتر�دیپلماسی�بر�همه�جهان
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 اولویت های ابالغی  
رییس محترم جمهور
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ضمیمه حکم انتصاب
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جناب آقای دکتر کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر 
برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسالمی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد این دولت باید 
بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور 
داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، 
به وجود آورد محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد باالدستی 
شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر 
اهداف مشخص و محدودی که از اولویت باالیی برخوردار هستند، متمرکز شود و عالوه بر پیشبرد امور جاری، اصالحات 
ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهد. لذا ضروری است جنا ب عالی برنامه های وزارتخانه 
تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های ذیل  تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف ۲ ماه 

به دفتر اینجانب ارائه نمایید

اولویت های عمومی
ارتقای سالمت نظام اداری و شفافیت مالی 

توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها
اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکتــرونیک در حوزۀ تحت مدیریت

اولویت واگذاری فعالیت ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی
توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری
مالک قرار دادن »منشور حقوق شهروندی« در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی
به کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری
بهبود دسترسی همگانی به اطالعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امـور
اعمال شایسته ساالری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منـافع در تصمیم گیری ها، واگذاری ها و انتصــابات

اولویت های تخصصی
مشارکت مؤثر در اصالح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک های دولتی

افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت
بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی

رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه گذاری مستقیم خارجی صادرات محور
ارتقای ملموس در شاخص های کسب و کار و بهبود شرایط برای توسعه توانمندی های بخش خصوصی

ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکتهای دولتی و بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت
جدیت در خصوصی سازی با محور قراردادن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اعمال اصالحات در انحرافات ایجاد شده
مبارزه با پولشویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین المللی به منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی
ایجاد تحول اساسی نرم افزاری در نظام خزانه داری کشور به منظور افزایش کارایی و هماهنگی بین خزانه و سازمان برنامه  و  بودجه کشور
بهبود نظام تنــظیم گری در بخش های اقتصادی بر پایه ارتقاء مشارکت غیردولتی و افزایش رقابت در بازارها و قاعده مند ساختن انحصارات

حسن�روحانی

7تمام اولویت های ابالغی بدون استثناء به پروژه یا اقدام عملی تبدیل شدند.
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پیام وزیر 
امور اقتصادی و دارایی

مسعود�کرباسیان
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دولت�دوازدهم�به�سال��1400ختم�می�شود.�همچنین�چهل�سالگی�انقالب�شکوهمند�اسالمی�نیز�در�
همین�بازه�رخ�می�دهد.�این�دو�نشانه�کافی�هستند�تا�سطح�انتظارات�مردم�و�نظام�برای�دستاوردهای�

ملموس�از�دولت�و�از�تمام�وزارت�ها�به�ویژه�وزارت�امور�اقتصادی�و�دارایی�باال�باشد.

رهبری�نظام�توصیه�فرموده�اند:�تمام�دستگاه�ها�باید�برنامه�دقیق�و�مدون�و�علمی�و�بر�زیرمجموعه�ها�
نظارت�داشته�باشند�و�همچنین�تاکید�فرمودند�اسناد�باالدستی�و�سند�چشم�انداز�و�قوانین�مصوب�
مجلس�باید�در�تصمیم�گیری ها�و�اقدامات�لحاظ�شود.�در�همین�راستا�ریاست�محترم�جمهور�نیز�با�

ابالغ�اولویت�های�اختصاصی�و�عمومی،�راه�آینده�وزارت�اقتصاد�را�روشن�و�مشخص�کرده�اند.

بر�همین�اساس�انتظارات،�تکالیف�و�اسناد�باالدستی�شناسایی،�بررسی�و�احصا�شد�و�در�نهایت�هفت�
استراتژی�محوری�و�مجموعاً�بیش�از�چهل�پروژه�و�اقدام�راهبردی�صورت�بندی�شد.�مردمی سازی�
اقتصاد،�توسعه�و�توانمندی�بخش�خصوصی�و�تقویت�توان�تولید�ملی�)درون�زایي(،�تامین�مالی�پایدار�
دولت�و�کاهش�اتکا�به�درآمدهای�نفتی،�شفاف�سازی�و�سالم�سازی�اقتصاد�کشور،�پیشبرد�برون�گرایی�
و�بین�المللی�سازی�اقتصاد�کشور،�مشارکت�در�رونق�آفرینی�و�اشتغال�زایی،�گسترش�عدالت�اجتماعي�
و�بین�نسلي�و�مشارکت�در�اصالحات�نهادي�و�ساختاري،�استراتژی�های�محوری�وزارت�امور�اقتصادی�

و�دارایی�و�زیرمجموعه�هایش�در�این�دوره�خواهد�بود.�

از�تمام�معاونت�ها،�سازمان ها�و�شرکت های�زیرمجموعه،�واحدهای�استانی�و�تابعه�انتظار�دارم�با�تالشی�
جهادگونه،�پروژه ها�و�اقدامات�را�به�نتیجه�برسانند�و�در�این�راه�همه�ما�مسوولیت�مشترک�داریم.�از�
طریق�شورای�راهبری�پروژه�ها�)رهپو(�و�دفتر�مدیریت�پروژه�ها،�به�صورت�منظم�پیشرفت�پروژه�ها�
و�تحقق�اهداف�و�دستاوردها�را�شخصاً�پیگیری�خواهم�کرد.�از�تمام�همکاران�خود�نتیجه�گرایی،�
انضباط�راهبردی،�انعطاف�عمـلیاتی،�پاسخ�گـویی�مسـووالنه�و�حس�مسوولیت�مشترِک�جمعی�را�

انتظار�دارم.

موانع�و�مشکالت�همیشه�بوده�اند�و�هستند،�اما�آنچه�می�تواند�بر�همه�موانع�فائق�آید،�اراده�زنان�و�
مردان�خستگی�ناپذیری�است�که�تصمیم�گرفته�اند،�فردایی�بهتر�برای�کشور�رقم�بزنند.�فردایی�که�با�

آرامش،�امید،�رونق�و�تعالی�بیشتر�همراه�است.

مسعود�کرباسیان

9



پروژه ها واقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی

سند راهبردی

10

وزارت�امور�اقتصادی�و�دارایی�تنها�یک�دستگاه�
اجرایی�متعارف�نیست،�این�وزارت�مشتمل�بر�بیش�
از��50مرکز�مسوولیت�)معاونت�ها،�سازمان�ها،�بیمه�
و�بانک�های�دولتی،�واحدهای�استانی�و�ادارات�کل�
مستقل(�است�و�گستره�وسیعی�از�فعالیت�ها�و�
وظایف�را�بر�عهده�دارد.�به�تعبیری�این�وزارت�در�
�20حوزه�بخشی�و�فرابخشی�فعالیت�می�کند.

گستره وظایف 
و فعالیت های  
وزارت امور اقتصادی ودارایی

10
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متولی�در�مجموعه�وزارت�اقتصادحوزه�های�بخشی�و�فرابخشی
خزانه داری داری کل کشورحوزه نظارت بر عملیات مالی دولت۱

خزانه داری داری کل کشور-اداره کل اموال دولتیحوزه مدیریت اموال و دارایی های دولت۲

معاونت امور بانکی و بیمه ای و شرکت های دولتیحوزه اداره شرکت های دولتی3

هفت بانک دولتی و معاونت امور بانکی و بیمه ای و ...حوزه امور بانکی۴

بیمه مرکزی، بیمه ایران، معاونت امور بانکی وبیمه ای و ..حوزه بیمه ای5

سازمان خصوvصی سازی حوزه خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ 6

معاونت امور اقتصادی به همراه سایر سازمان هاحوزه بهبود محیط کسب وکار7

معاونت امور اقتصادی و معاونت امور حقوقی و مجلسحوزه سیاست گذاری و قانون گذاری اقتصادی8

معاونت امور اقتصادیحوزه آمار و اطالعات اقتصادی 9

سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادیحوزه تامین مالی خارجی۱۰

شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایرانحوزه سرمایه گذاری فراسرزمینی و بین نسلی۱۱

سازمان بورس و اوراق بهادارحوزه بازار سرمایه و بورس های کاالیی۱۲

مرکز اطالعات مالی، اداره کل رسیدگی به شکایات و ...حوزه مبارزه با فساد۱3

گمرک جمهوری اسالمی ایرانحوزه تجارت فرامرزی۱۴

سازمان حسابرسیحوزه حسابرسی۱5

سازمان حسابرسی و خزانه داری کل کشورحوزه استانداردگذاری حسابداری و حسابرسی ۱6

سازمان امور مالیاتی و گمرک ج.ا.احوزه مالیات و عوارض۱7

سازمان خصوصی سازیحوزه گسترش مالکیت عمومی۱8

شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایرانحوزه صیانت از دارایی های دولت در خارج از کشور۱9

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ساماندهی اموال تملیکی دولت۲۰

دامنه فعالیت وزارت امور اقتصادی و دارایی نه تنها در سراسر کشور گسترده است بلکه واحدهای تابعه آن در آفریقا، 
آسیا و اروپا فعالیت می کنند و حضور دارند. این مجموعه وسیع و عظیم نیازمند نظام مدیریت راهبردی چابک، معطوف 

به نتیجه و منضبط است.
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وزارت امور اقتصادی و دارایی

نقش آفریني در مدیریت کارآمد اقتصادي کشور با مشارکت فعال در تنظیم سیاست هاي اقتصادي و مالي کشور، 
مدیریت نهادهاي زیرساختي منتخب، مدیریت عملیات مالي دولت و نظارت مالي موثر. 

مبتنی بر این ماموریت، کارکردهای کلیدی وزارت اقتصاد به شرح زیر می باشد:
* مشارکت فعال در تنظیم سیاست هاي اقتصادي و مالي کشور 

* ایجاد هماهنگي بین سازمان ها و دستگاه های اجرایی در اجرای سیاست ها؛
* مدیریت نهادهای زیرساختی اقتصادی منتخب۱؛ 
* مدیریت عملیات مالی دولت و پرداخت هزینه ها؛

* انتظام بخشی و راهبری نظام مالی و محاسباتی کشور ؛
* نظارت مالی بر صحت عمل جریان مبادالت اقتصادی؛  

* تعامل با نهادهای بین المللی و مشارکت در دیپلماسی اقتصادی.

۱- نهادهای زیرساختی اقتصادی منتخب: بازار سرمایه، گمرک، مالیات، سرمایه گذاری در خارج، جذب سرمایه گذاری خارجی، بیمه ها و 
بانک های دولتی، و سازمان خصوصی سازی، خزانه داری ...

یت   مامور
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با توجه به شرایط پیش رو، تحلیل مسایل کلیدی اقتصادی 
ساختاری،  کاستی های  و  جاری  چالش های  از  اعم  کشور 
سیاست های کلی نظام و اولویت های ابالغی رییس جمهور، 
هفت استراتژی برای این وزارت خانه در نظر گرفته شده 
ساختاری- مشکل  اقتصاد،  مردمی سازی  استراتژی  است. 

این  است.  گرفته  نشانه  را  اقتصاد«  بودن  »دولتی  تاریخی 
عارضه باید از طریق بهبود محیط کسب وکار، بهبود نظام 
تامین مالی بخش خصوصی، توسعه مشارکت بخش عمومی-

خصوصی و خصوصی سازی واقعی درمان شود. استراتژی 
تامین مالی پایدار دولت نیز، »نفتی بودن اقتصاد« را نشانه 
رفته است. این کاستی ساختاری از طریق توسعه هدفمند 
بودجه های جاری  کنترل  بدهی،  و  بازار سرمایه  و صحیح 
و افزایش درآمدهای مالیاتی محقق خواهد شد. استراتژی 
غیرشفاف  و  »رانتی  نیز  اقتصاد  سالم سازی  و  شفاف سازی 
بودن اقتصاد« را هدف گیری کرده است و از طریق گردش 

و  قوانین  سازی  ساده  همچنین  و  اقتصادی  اطالعات  آزاد 
مقررات، بهبود محیط کسب وکار و ایجاد و اتصال پایگاه ها و 
سامانه های اطالعاتی محقق خواهد شد. پیشبرد برون گرایی 
و بین المللی سازی اقتصاد کشور نیز مساله عدم بهره مندی 
مناسب اقتصاد ملی از ظرفیت های بین المللی را مورد توجه 
قرار داده است. تحریم هاي سیاسي برداشته شد. اما توسعه 
گشایش هاي اقتصادي باید در دولت دوازدهم پی گرفته شود. 
مشارکت در گسترش عدالت اجتماعي و بین نسلی از طریق 
تحت  کنارِ  در  رقابتی  فضای  برقرارکردن  و  انحصارها  رفع 
انحصاری،  حوزه های  کردن  مند  قاعده  و  قراردادن  کنترل 
بهبود دسترسی همگانی به اطالعات، فراهم آوردن فرصت 
برابر انجام می پذیرد. مشارکت در رونق آفرینی و اشتغال زایی 
نیز منوط به بهبود محیط کسب وکار و افزایش سرمایه گذاری 
و بهبود بهره وری است. همه این راهبردها نیازمند اصالحات 

نهادی و ساختاری که مدنظر این وزارت خواهد بود.

1-�مردمی سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی )درون زایي(
2-�تامین مالـی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی
3- پیشبرد بـرون گرایـی و بیـن المللی سـازی اقتصـاد کشــور

4- شفاف سازی و سالم ســازی اقتصـاد کشور
5- مشارکت در رونق آفرینــی و اشتغـال زایی
6- گسترش عدالت اجتماعـي و بیـن نســلي
7- مشارکت در اصالحات نهادي و ساختـاري

77
1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی در افق 

استراتژی محوری  



پروژه ها واقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی

سند راهبردی

14

الزامات راهبردی 

جدول زیر نشان می دهد سهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در تحقق مفاد سند چشم انداز بیست ساله کشور چیست؟ 
موارد بیان شده فقط بخشی از پاسخ های عملیاتی وزارت متبوع به الزامات راهبردی سند چشم انداز ۱۴۰۴ هستند.

منتخبی�از�پاسخ�عملیاتی�وزارت�متبوعالزامات�راهبردی�سند�چشم�انداز��20ساله

توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود 
و متکی بر اصول اخالقی و ارزشهای اسالمی، ملی و انقالبی با تأکید بر: 
مردم ساالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و 

حقوق انسانها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی.

با توجه به »حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت« 
وزارت اقتصاد خود را موظف می داند در زمینه حقوق شهروندی، 

امنیت فضای سرمایه گذاری تالش کند. 
 پروژه حقوق شهروندی و گردش آزاد اطالعات

 پروژه بهبود محیط کسب وکار
 پروژه سهولت بخشي نظام ارتباطات و پاسخگویي مردمي

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم 
برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.

امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و 
پیوستگی مردم و حکومت.

برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای 
برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، 

تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.

با توجه به درج کاهش فقر، فساد، تبعیض در سند چشم انداز وزارت 
امور اقتصادی و دارایی این سه دغدغه در پروژه های زیر پیگیری 

می شوند.
 پروژه: ساماندهی سهام عدالت

 پروژه: طراحی نظام رتبه بندی اشخاص حقیقی و حقوقی

از  برخـوردار  رضایت منـد،  مؤمـن،  ایثارگـر،  مسـئولیت پذیر،  فعـال، 
وجـدان کاری، انضبـاط روحیه تعـاون و سـازگاری اجتماعی، متعهد به 
انقـالب و نظـام اسـالمی و شـکوفایی ایـران و مفتخـر به ایرانـی بودن.

سه دغدغه کلیدی مسوولیت پذیری و وجدان کاری و انضباط مطرح 
شده از طریق پروژه اصالح نظام داری پیگیری خواهد شد. 

دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه 
آسیای جنوب غربی )شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای 
همسایه( با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر 

اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

دستیابی به جایگاه اول اقتصادی مستلزم بهبود محیط کسب وکار است 
که از طرق مختلف از جمله پروژه های ارتقاء  جایگاه  ایران  در شاخص های 
بین المللی  محیط کسب وکار ورقابت پذیری، طرح نظام جامع مالیاتی و 

توسعه گمرک الکترونیک )پنجره واحدبین المللی( انجام خواهد شد.

الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردم ساالری 
و  فکری  پویایی  و  نواندیشی  اخالقی،  جامعه  کارآمد،  توسعه  دینی، 
اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقه ای براساس تعالیم 

اسالمی و اندیشه های امام خمینی )ره(.
دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و 

مصلحت.

بودن و توسعه کارآمد در گرو  بودن و موثر  الهام بخشی و فعال 
حکمرانی موثر است که وزارت اقتصاد آن را از طریق طراحی نظام 
تدبیر و حکمرانی اقتصادی کشور پی خواهد گرفت. تعامل موثر و 

سازنده با جهان نیز از طریق پروژه های زیر پی گرفته خواهد شد:
 انجام سرمایه گذاری استراتژیک خارجی، 

 تسهیل سرمایه گذاری خارجی
 ارایه فرصت های سرمایه گذاری متقابل به فعاالن اقتصادی داخل و خارج

برای وزارت امور اقتصادی و دارایی
 سند چشم انداز
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الزامات راهبردی  
سیاست های کلی نظام باید تبدیل به برنامه و پروژه های مشخص شوند. جدول زیر نقش پروژه های وزارت متبوع را در 
عملیاتی سازی بخشی از سیاست ها و الزامات راهبردی آنان نشان می دهد. هر کدام از سیاست های کلی در متن این 

پروژه ها گنجانده شده اند.

الزامات�راهبردی�برای�وزارت�متبوع2منتخبی�از�سیاست�هاسیاست�ها
سیاستهاي  کلي امنیت  

اقتصادي
حمایت از ایجاد ارزش افزوده و 

سرمایه گذاري و کارآفریني از راه هاي قانوني 
و مشروع.

* توسعه مرکز ملي پیشخوان و پایش محیط کسب و کار 
کشور

* ایجاد نظام بنگاه داری دولتی نوین
سیاستهاي کلي تشویق 

سرمایه گذاري
افزایش توان رقابت اقتصادي در داخل 
و صحنه هاي بین المللي از طریق لغو 
انحصارات غیرضرور و تقویت ساختار 

رقابتي و زیرساختهاي ملي

* تسهیل سرمایه گذاری خارجی
* ارتقاء جایگاه ایران درشاخص های بین المللی محیط کسب وکار 

ورقابت پذیری
* توسعه بازار سرمایه

سیاستهاي کلي اصل ۴۴ 
قانون اساسي 

تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت 
مستقیم بنگاه به سیاستگذاري و هدایت 

و نظارت

* تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاههای مشمول واگذاری 
* بهسازی روند خصوصی سازی  و واگذاری ها 

سیاستهاي کلي بخش 
مالي

قطع اتکاء هزینه هاي جاري به نفت و 
تامین آن از محل درآمد مالیاتي و سایر 

درآمدها و اصالح نظام مالیاتی

* طرح جامع مالیاتی
* پیاده سازی مالیات ارزش افزوده

* ساماندهی و اصالح قوانین و مقررات مالیاتی
* پیشبرد صندوق مکانیزه فروش

-سیاست های کلی نظام 
اداری 

توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم 
آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب 

خدمات عمومی.

* توسعه گمرک الکترونیک )تمرکزبرپنجره واحدبین المللی(
* خزانه داری الکترونیک )هوشمندسازی عملیاتی مالی دولت(

* پیشبرد اصالح نظام اداری

بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های سیاست های کلی اشتغال
آن )محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و ...( و 

اصالح قوانین، مقررات و رویه ها

* ارتقاء جایگاه ایران درشاخص های بین المللی محیط کسب وکار 
و رقابت پذیری

* مشارکت در اصالح نظام بانکی

سیاستهای کلی اقتصاد 
مقاومتی

شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن 
و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و 

زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، 
تجاری، ارزی

* پیاده سازی و بهره برداری سامانه یکپارچه شرکتها و 
مدیران دولتی 

* توسعه سامانه های هوشمند مبارزه با پولشویی

سیاست های کلی برنامه 
ششم توسعه

ارتقاء کیفی و کّمی نظام جامع صنعت 
بیمه و ابزارهای آن )بازارهای رقابتی، 

بیمه  اتکایی و...(

* توانمندسازی صنعت بیمه
* ارتقای نقش بیمه درتأمین رفاه وامنیت مردم  و افزایش  

ضریب  نفوذ بیمه

۲-  این سیاست ها در پروژه های زیر گنجانده شده و از این طریق محقق خواهد شد

سیاست های کلی نظام 
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اولویت های اختصاصی 
و عمومی ابالغی 

پروژه�ها�و�اقدامات�برنامه�ریزی�شده�وزارت�متبوعاولویت�های�عمومی�و�اختصاصی

ارتقای سالمت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به 
اطالعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از  اموال دولتی و معیار قرار 

دادن قانون در همه امور

پروژه: سهولت بخشی نظام ارتباطات و پاسخگویی مردمی )اداره کل 
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات(

پروژه: توسعه گمرک الکترونیک )تمرکزبرپنجره واحدبین المللی(
پروژه: سنهاب )سامانه نظارت آنی و هدایت صنعت بیمه(

پروژه: اعمال مدیریت یکپارچه گمرکی در کلیه مبادی گمرکی

اعمال شایسته ساالری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت 
تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاری ها و انتصابات

به کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در 
سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری

پروژه: توانمندسازی مدیران فعلی و آینده )تمفا( 
اقدام: انتصاب اولین رییس پژوهشکده زن

اقدام: عضویت بانوان متخصص در شورای مشورتی وزارت اقتصاد
اقدام: انتصاب مدیران و مشاوران تخصصی جوان و آینده ساز

اقدام: انتصاب اولین مدیر استان از بین بانوان شایسته
اقدام: انتصاب اولین مدیر استان از بین اقوام و مذاهب

مالک قرار دادن »منشور حقوق شهروندی« در وزارتخانه و دستگاههای 
تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی

پروژه: حقوق شهروندی و حقوق شهروندی و گردش آزاد اطالعات
اساسی  قانون  در  مندرج  آزادی های  و  مدون سازی حقوق  اقدام: 
و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت ها و اختیارات وزارت اقتصاد و 
دستگاه های تابعه و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر 

و اقدامات قانونی الزم

اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه 
پروژه: بهسازی روند خصوصی سازی همزمان با تداوم واگذاری هابیشتر بخش خصوصی

توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل 
قراردادن و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری

اقدام: تعریف فعالیت مشترک با شورای رقابت 
پروژه: ایجاد نظام بنگاه داری دولتی نوین

اقدام: تمرکز سازمان حسابرسی بر امور حاکمیتی

بهبود نظام تنظیم گری در بخش های مختلف اقتصادی بر پایه ارتقاء 
مشارکت غیردولتی و افزایش رقابت در بازارها و قاعده مند ساختن 

انحصارات

اقدام: تعریف فعالیت مشترک با شورای رقابت 
پروژه: ایجاد نظام بنگاه داری دولتی نوین

اقدام: تمرکز سازمان حسابرسی بر امور حاکمیتی
اقدام: بررسی مقدمات واگذاری بیمه های دولتی

طبق دستور صریح رییس جمهور ضروری بود برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه دقیق به 
جهت گیری ها و اولویت های عمومی و اختصاصی ابالغی تنظیم شود. در جدول زیر به صورت دقیق مشخص 
شده است که هر کدام از اولویت های ابالغی چگونه و از طریق کدام پروژه عملی می شوند. جدول زیر بیانگر 

برنامه ریزی وزارت متبوع است و این پروژه ها و اقدامات به تدریج اجرا و عملیاتی می شوند.

الزامات راهبردی  

16
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پروژه�ها�و�اقدامات�برنامه�ریزی�شده�وزارت�متبوعاولویت�های�عمومی�و�اختصاصی

تحت  حوزۀ  در  الکترونیک  دولت  استقرار  بر  ویژه  اولویت  اعمال 
مدیریت

پروژه مرکز ملی پیشخوان و پایش محیط کسب وکار )مجوزها 
و استعالم ها(

الکترونیکی  و گردش  اتوماسیون  متمرکز  ایجاد سیستم  پروژه: 
اسناد

مشارکت مؤثر در اصالح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک های 
دولتی

پروژه: مشارکت در اصالح نظام بانکی )شامل فروش شرکت های 
مازاد، اموال و امالک مازاد و افزایش سرمایه بانک ها و ...منجر به 

افزایش توان تسهیالت دهی بانک های دولتی(

رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی صادرات محور

میلیارد  و جذب ۱5  خارجی  گذاری  سرمایه  تسهیل  پروژه 
گذاری  سرمایه  واحد  پنجره  شامل  خارجی  گذاری  سرمایه 

خارجی
پروژه: شناسایی و ارایه فرصت های متقابل سرمایه گذاری

بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه و ارتقای 
عدالت مالیاتی

پروژه: ساماندهی و اصالح قوانین و مقررات مالیاتی
پروژه: پیاده سازی مالیات ارزش افزوده

پروژه: طرح جامع مالیاتی

جدیت در خصوصی سازی با محور قراردادن سیاستهای کلی اصل ۴۴ 
پروژه: بهسازی روند خصوصی سازی همزمان با تداوم واگذاری هاقانون اساسی و اعمال اصالحات در انحرافات ایجاد شده

مبارزه با پولشویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط 
پروژه: توسعه سامانه های هوشمند مبارزه با پولشوییبین المللی 

افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاه های واگذار شده در چارچوب 
سهام عدالت

ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکت های دولتی 
و بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت

پروژه: ایجاد نظام بنگاه داری دولتی نوین
پروژه: ایجاد سامانه یکپارچه شرکت ها و مدیران دولتی

پروژه: ساماندهی سهام عدالت

ارتقای ملموس در شاخص های کسب و کار و بهبود شرایط برای 
توسعه توانمندی های بخش خصوصی

پروژه: ارتقاء  جایگاه  ایران  در شاخص های بین المللی  محیط 
 کسب وکار و رقابت پذیری

پروژه: استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار

ایجاد تحول اساسی نرم افزاری در نظام خزانه داری کشور به منظور 
افزایش کارایی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خزانه و سازمان برنامه 

 و  بودجه 

پروژه: خزانه داری الکترونیک )هوشمندسازی و شفاف سازی 
عملیات مالی دولت(

پروژه: مدیریت و مولدسازی دارایی های دولت
17پروژه: ساماندهی و مدیریت بدهی ها 
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پروژه های راهبردی  وزارت امور اقتصادی و دارایی
رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی، رویکردی راهبردی و نتیجه گراست. از یک سو توان خود را بر اولویت ها معطوف 
کرده است و از سوی دیگر فقط در بیان جهت گیری های کلی نمانده است، دغدغه های کالن و سیاست های عمومی را 

به پروژه های مشخص با نتایج ملموس تبدیل کرده است. در ادامه فهرست پروژه های راهبردی وزارت بیان شده است. 

  

  
  وزارت امور اقتصادي و دارایی يراهبرد يپروژه ها

معطوف  ها گراست. از یک سو توان خود را بر اولویت نتیجهرویکرد وزارت امور اقتصادي و دارایی، رویکردي راهبردي و 
هاي عمومی را  هاي کالن و سیاست هاي کلی نمانده است، دغدغه گیري کرده است و از سوي دیگر فقط در بیان جهت

  هاي راهبردي وزارت بیان شده است.  در ادامه فهرست پروژهبه پروژه هاي مشخص با نتایج ملموس تبدیل کرده است. 
 

  

دستگاه   پروژه راهبردي
  متولی

  هدف و محدوده پروژه
  (خالصه مدیریتی)

اولویت 
  ابالغی

قانون برنامه 
  سایرو

سیاست هاي کلی 
  برنامه ششمسند   اقتصاد مقاومتی

طرح جامع 
 مالیاتی

سازمان امور 
  مالیاتی

مالیاتی، بهبود ملموس  درآمدهاي افزایش
در نظام مالیاتی از طریق افزایش سرعت، 

سهولت و شفافیت مالیاتی و افزایش 
  رضایت مودیان مالیاتی

  1عمومی 
  3تخصصی

بند (ح) ماده 
68  

 ياصالح نظام درآمد
سهم  یشدولت با افزا

یاتی (بند مال يدرآمدها
17(  

متکی کردن بودجه 
دولت به درآمدهاي 

  مالیاتی
  )35(ص 

ساماندهی سهام 
 عدالت

سازمان 
  خصوصی سازي

 به مردم عموم سطح در مالکیت گسترش
 اجتماعی، تشویق عدالت تامین منظور
 گذاري و بهبود سرمایه به مردم اقشار

  .خانوارها درآمد
  6تخصصی 

 100ماده 
برنامه پنجم و 

اجراي  34ماده 
سیاست هاي 

  44اصل 

حداکثر رساندن 
مشارکت آحاد جامعه 

 داقتصا هاي یتدر فعال
ارتقاء درآمد و نقش 

درآمد و  طبقات کم
  )1(بند  متوسط

قابل معامله کردن 
سهام عدالت و 
حذف تدریجی 
شرکت هاي 

  استانی
  )95(ص 

و  هوشمندسازي
 شفاف سازي

عملیات مالی 
دولت (خزانه 

 داري الکترونیک)

خزانه داري کل 
  کشور

 استقرار و الکترونیکی خدمات توسعه
 در محاسباتی و مالی هوشمند هاي سامانه
 جامع نظام کشور، استقرار کل داري خزانه

 ایجاد و نقدینگی مدیریت مالی، مدیریت
 بر نظارت ارتقاء .خزانه واحد حساب
 وضعیت رصد .ها دستگاه مالی عملکرد

 تهیه و ها دستگاه هاي پرداخت و ها دریافت
 استقرار بسترسازي .خط بر مالی گزارش
  .عملکرد مبناي بر ریزي بودجه نظام

  

  1عمومی 
  7عمومی 

  9تخصصی 
  8ماده بند الف 

در  ییجو صرفه
 یعموم هاي ینههز

بر  یدکشور با تأک
در  یتحول اساس

  )16(بند  ساختارها

ساماندهی نظام 
مالی و محاسباتی 

  )37کشور (ص 
بهره گیري از 

فناوري هاي نوین 
در مدیریت منابع و 

مصارف بودجه 
  )39دولت (ص 

هاي  سازي و نظارت بر فعالیت شفاف  بیمه مرکزي توسعه سنهاب
  گران و صیانت از حقوق بیمه گذاران بیمه

  1عمومی 
و سالم  يساز شفاف  11ماده   7عمومی 

  )19(بند  اقتصادسازي 
ارتقاي نظارت بر 
شرکت هاي بیمه 

  )77(ص 

3-  در این ستون مشخص می شود که این پروژه با کدام اولویت ابالغی رییس جمهور مرتبط است.
۴- در این ستون دقیقا مشخص می شود که این پروژه به کدام راهبرد یا سیاست یا اقدام اساسی مندرج در سند بخشی و فرابخشی برنامه ششم 

توسعه مرتبط است.  18
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دستگاه   پروژه راهبردي
  متولی

  هدف و محدوده پروژه
  (خالصه مدیریتی)

اولویت 
  ابالغی

قانون برنامه 
  سایرو

سیاست هاي کلی 
  برنامه ششمسند   اقتصاد مقاومتی

جایگاه  ارتقاء
در  ایران 

هاي  شاخص
  محیط  المللی بین

 وکار کسب

معاونت امور 
-اقتصادي

وزارت امور 
اقتصادي و 

  دارایی

ها، بهبود محیط اقتصاد  زیرساختبهبود 
کالن، تسهیل دسترسی به منابع مالی، 
افزایش سطح توسعه بازار مالی، سهولت 
دسترسی به منابع مالی، افزایش کارایی 

  نیروي کار

  8تخصصی 

 22بند الف ماده
قانون برنامه 

) 3جزء (ششم، 
بند (الف) ماده 

)27(  

و  یطشرا ینتأم
 یهکل يساز فعال

 یامکانات و منابع مال
 یانسان هاي یهو سرما
کشور به  یو علم

منظور به حداکثر 
رساندن مشارکت آحاد 

 هاي یتجامعه در فعال
  )1ي (بند اقتصاد

بهبود محیط کسب 
وکار و توان رقابت 

  پذیري
  )19(ص 

توسعه بازار 
 سرمایه

سازمان بورس 
  و اوراق بهادار

تداوم توسعه ابزارها و بین المللی سازي، 
  نهادها

جذب سرمایه هاي خارجی براي خرید 
هاي مشمول واگذاري و  سهام شرکت

تسهیل فرایند جذب منابع مالی خارجی 
گذاري خارجی) از طریق بازار  (سرمایه

  سرمایه ایران

  8تخصصی 
قانون  4ماده 

  برنامه ششم
قانون  10ماده 

  برنامه ششم

گسترش و تعمیق 
  مالینظام تامین 

  )19(ص 

مشارکت در 
اصالح نظام 

 بانکی

معاونت امور 
 و بیمه بانکی،

 شرکتهاي
  دولتی

 افزایش دهی، تسهیالت توان افزایش
 کامل استقرار از طریق اطالعات شفافیت

  بانکی یکپارچه سامانه

  1تخصصی 
  8تخصصی 

ماده  3جدول 
  برنامه ششم 3

گسترش و تعمیق 
  نظام تامین مالی

  )19(ص 

سامانه توسعه 
هاي هوشمند 

 مبارزه با پولشویی

مرکز اطالعات 
مالی و مبارزه 

  با پولشویی

 دایره افزایش و افزاري نرم توان افزایش
  پایش تحت موسسات بر نظارت

 افزارهاي نرم و ها سامانه توسعه و ارتقا
 اشخاص کلیه در پولشویی با مبارزه

  قانون مشمول

  1عمومی 
  7عمومی 

  5تخصصی 
با  قانون مبارزه
  پولشویی

و سالم  يساز شفاف
  )19(بند  اقتصادسازي 

مقابله با فساد 
مالی، اداري و 

  اقتصادي
  )21(ص 

تسهیل سرمایه 
 گذاري خارجی

سازمان سرمایه 
گذاري و کمک 

هاي فنی و 
  اقتصادي

  بهبود عملکرد مراکز خدمات 
و توسعه پنجره واحد  گذاري سرمایه

  گذاري خارجی،  سازي سرمایه روان
 و قوانین تسهیل و مشارکت در اصالح

 حقوقی موانع و رفع مرتبط مقررات
خارجی از طریق اصالح  گذاري سرمایه

  موادي از قانون مدنی، قانون تجارت 
  و قانون تشویق و حمایت 

  سرمایه گذاري خارجی

  2تخصصی 
  8تخصصی 

برنامه  4ماده 
  ششم توسعه

 یهسرما یقتشو -
 يبرا یخارج يگذار

  )10(بند  صادرات.

توسعه سرمایه 
گذاري با تاکید بر 
  بخش هاي پیشرو

  )19(ص 

19
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دستگاه   پروژه راهبردي
  متولی

  هدف و محدوده پروژه
  (خالصه مدیریتی)

اولویت 
  ابالغی

قانون برنامه 
  سایرو

سیاست هاي کلی 
  برنامه ششمسند   اقتصاد مقاومتی

سبد   ساماندهی
 و گذاري سرمایه
گذاري  سرمایه

 جدید استراتژیک  

شرکت سرمایه 
گذاري خارجی 

  ایران

سرمایه گذاري هاي استراتژیک با انجام 
و  هدف بهره برداري نسل هاي آتی

سرمایه گذاري راهبردي در صنعت مالی و 
نهادهاي مالی منتخب با هدف امکان 

جذب منابع مالی و سرمایه براي اقتصاد 
  کشور از خارج از کشور

  2تخصصی 
 تشکیل قانون
 سرمایه شرکت

 گذاریهاي
  ایران خارجی

 یوندهايپ ي توسعه
و گسترش  يراهبرد
و مشارکت  يهمکار

منطقه و  يبا کشورها
 )12(بند  جهان

جذب منابع ایرانیان 
  خارج از کشور

  )27(ص 
گسترش و تعمیق 
  نظام تامین مالی

  )19(ص 
  

سهولت بخشی 
نظام ارتباطات و 

پاسخگویی 
 مردمی

اداره کل 
بازرسی و 

پاسخگویی به 
  شکایات

ایجاد یک پنجره واحد براي ارتباطات 
مردمی با وزارت اقتصاد و زیرمجموعه ها 

شامل پنجره خدمات، انتقاد، پرسش، 
  نظرسنجی و ...

  3عمومی 
  7عمومی 

 67بند پ ماده 
  برنامه ششم

و سالم  يساز شفاف
  )19(بند  اقتصادسازي 

افزایش شفافیت و 
مطالبه گري 

  عمومی
  )22(ص 

بهبود شفافیت و 
اعتماد به دولت 

  )37(ص 

پیاده سازي 
مالیات ارزش 

  افزوده
پیشبرد صندوق 
 مکانیزه فروش

سازمان امور 
  مالیاتی

  درآمدهاي بر دولت تکیه کاهش
 ، دولت پایدار رآمدهاي ،تامین نفتی
 بر مالیات روزآمد و مصوب قانون وجود

مصوب،  بودجه ،تحقق افزوده ارزش
 عدالت گسترش تولید، هزینه کاهش
 در تبعیض، سهولت کاهش و مالیاتی

  مالیات پرداخت

برنامه  6ماده   3تخصصی 
  ششم توسعه

 ياصالح نظام درآمد
سهم  یشدولت با افزا

  یاتیمال يدرآمدها
  )17(بند 

متکی کردن بودجه 
دولت به درآمدهاي 

  مالیاتی
  )35(ص 

اعمال مدیریت 
یکپارچه گمرکی 
در کلیه مبادي 

 گمرکی

گمرك 
جمهوري 

  اسالمی ایران

 افزایش سرعت و شفافیت و یکپارچگی 
 يساز روان، در مدیریت مبادي گمرکی

 نهیشدن زم و فراهم یالملل نیتجارت ب
و  یداخل يها يگذار هیسرما شیافزا
 تشریفات هزینه و زمان کاهش، یخارج

  گمرکی

  1عمومی 
  7عمومی 

 46بند ج ماده 
برنامه ششم 

  توسعه

  جانبه حمایت همه
صادرات  هدفمند از

و  )10(بند   کاالها
شفاف سازي و 

 سازي اقتصاد  سالم
  )19(بند 

اعمال مدیریت 
 یکپارچه گمرکی 
در کلیه مبادي 

  گمرکی
  )39(ص 

  

ادامه واگذاري ها 
همراه با بهسازي 
روند خصوصی 

 سازي

سازمان 
  خصوصی سازي

  طریق از دولت تصدیگري کاهش
 دادن قرار محور با سازي خصوصی انجام

 اساسی  قانون) 44( اصل کلی سیاستهاي
  بنگاهها واگذاري روند و اصالح

  انتقال فرآیند کاهش طریق از
  دولت رددیون بابت سهام اصل

  10تخصصی
  5عمومی

  4تخصصی
  

بندهاي الف و 
  21ب ماده 

برنامه ششم 
  توسعه

 یريپذ رقابت یتتقو
  )3(بند  اقتصاد

  
بهبود فرآیند 
 واگذاري هاي 

  )96(ص 
  
  

20
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دستگاه   پروژه راهبردي
  متولی

  هدف و محدوده پروژه
  (خالصه مدیریتی)

اولویت 
  ابالغی

قانون برنامه 
  سایرو

سیاست هاي کلی 
  برنامه ششمسند   اقتصاد مقاومتی

توانمندسازي 
 صنعت بیمه

  بیمه مرکزي
  غیردولتی بخش سهم افزایش

 سطح کشور و افزایش بیمه بازار در
  بیمه شرکتهاي توانگري

  10تخصصی
  5عمومی 
  

  و 11مواد 
برنامه  21

  ششم توسعه

و  یطشرا ینتأم
 یهکل يساز فعال

 یامکانات و منابع مال
به منظور توسعه 

و به حداکثر  ینیکارآفر
رساندن مشارکت آحاد 

 هاي یتجامعه در فعال
  )1(بند  ياقتصاد

توانمندسازي بخش 
  خصوصیهاي 

  )96(ص 
  
  

مولدسازي و 
 مدیریت 

 هاي دولت دارایی

خزانه داري کل 
  کشور

 میزان اطالعات، به دستیابی و شناسایی
 هاي دارایی و اموال ارزش و کیفی و کمی

 نظام استقرار و سازي دولت، نهادینه
 برداري بهره و دولت هاي دارایی مدیریت

کافی،  اختیارات با آنها از مسؤالنه
 هاي دارایی و اموال از استفاده سازي بهینه

 بعنوان دولت هاي دارایی سازي دولت، مولد
 استجاره، اجاره، طریق از مالی تأمین ابزار

 پیشگیري و توثیق و ترهین اجاره، صکوك
 هاي دارایی ماندن بالاستفاده و راکد از

  آنان مولدسازي و احسن به تبدیل با دولت

  1عمومی 
  7عمومی 

  9تخصصی 
  

  8بند الف ماده 
محور قراردادن رشد 

 در اقتصاد يور بهره
  )3(بند 

افزایش نقش رشد 
بهره وري در رشد 
اقتصادي پایدار 

  )81(ص 
تبدیل دارایی هاي 

راکد و مازاد به 
  دارایی هاي مولد

  )38(ص 

پروژه استقرار و 
 توسعه مرکز 

 ملی پیشخوان 
و پایش محیط 

 کسب و کار

معاونت امور 
وزارت اقتصادي 

  متبوع

 وکار، کسب مجوزهاي صدور زمان کاهش
 هايآموزش تخصصی، هاي مشاوره ارایه

 و موقع به صریح، هايپاسخ و کاربردي
 آخرین و فهرست از راهگشا، اطالع

 حذف و مجوزها، ادغام اصالحات
 تغییر و اصالح طریق از زائد مجوزهاي

 سازي بهینه و مجوز صدور فرآیندهاي
 محیط بهبود در مجوزها صدور فرآیند

 هاي محیط مستمر نظارت - کار و کسب
  کار و کسب

  

  8تخصصی 

 22بند الف ماده
قانون برنامه 

  ششم
) بند 3جزء (

(الف) ماده 
)27(  

و  یطشرا ینتأم
 یهکل يساز فعال

 یامکانات و منابع مال
به منظور توسعه 

 و به  ینیکارآفر
حداکثر رساندن 

مشارکت آحاد جامعه 
 هاي یتدر فعال
  )1(بند  ياقتصاد

 بهبود محیط 
کسب وکار و توان 

  رقابت پذیري
  )19(ص 

ایجاد نظام بنگاه 
 داري دولتی نوین

معاونت امور 
بانکی، بیمه اي 
و شرکت هاي 

  دولتی

افزایش شفافیت و بهره وري از طریق 
  داري بنگاه نظام طراحی و اجراي

 و دولتی و بهینه سازي انتخاب نوین
 مدیره هیات اعضاي و مدیران انتصاب
  عملکرد ارزیابی و دولتی هاي شرکت

  شرکتی حاکمیت نظام آنان و استقرار
  متبوع وزارت زیرمجموعه شرکتهاي در

  6تخصصی 
  7تخصصی
  5عمومی

 4بند ب ماده 
برنامه ششم 

  توسعه

محور قراردادن رشد 
 در اقتصاد يور بهره

  )3(بند 

اعمال نقش 
حاکمیتی دولت و 
 پرهیز از  مداخله 

  در امور اجرایی
  )101(ص 

تدوین نظام 
 نوین داريبنگاه

21  )27(ص
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دستگاه   پروژه راهبردي
  متولی

  هدف و محدوده پروژه
  (خالصه مدیریتی)

اولویت 
  ابالغی

قانون برنامه 
  سایرو

سیاست هاي کلی 
  برنامه ششمسند   اقتصاد مقاومتی

ساماندهی و 
اصالح قوانین و 
  مقررات (مالیاتی)

سازمان امور 
  مالیاتی

  مالیاتی، تسهیل درآمدهاي تحقق
  مالیات، وصول امر در

  مودیان، رضایت افزایش
  مالیات پرداخت در سهولت

بند (ح) ماده   3تخصصی 
68  

 يصالح نظام درآمدا
   یشدولت با افزا

 يسهم درآمدها
  )17(بند   یاتیمال

  روزآمدسازي 
  قوانین مالیاتی 

  )38(ص 

 گمرکات تجهیز
 ابزارهاي به

  کنترلی پیشرفته
 هاي فناوري و

 نوین

گمرك 
جمهوري 

  اسالمی ایران

 گمرکی تشریفات هزینه و زمان کاهش
  جامعه تیو امنحفاظت از سالمت 

  1عمومی
  8تخصصی 

بند ب ماده 
و بند ج  108
برنامه  46ماده 

  ششم

گسترش خدمات  -
و  یتجارت خارج

و  یتترانز
مورد  هاي یرساختز

  )10یاز (بند ن

ارتقاء خدمات 
عمومی با چابک 

سازي سازمان هاي 
  دولتی

  )27(ص 

بیمه  ارتقاي نقش
و  رفاه درتأمین

   امنیت مردم
  بیمه مرکزي

 حق بیمه و افزایش نفوذ ضریب افزایش
  سرانه بیمه

 بازار در زندگی هاي بیمه سهم افزایش
  کشور بیمه

  3عمومی
  11ماده   

ثبات در اقتصاد  یجادا
) و  9ی (بند مل

مخاطرات  یریتمد
  )22ي (بند اقتصاد

افزایش ضریب 
  نفوذ بیمه

  )77(ص 

ساماندهی 
  مدیریت 

بدهی ها و 
تعهدات عمومی 

 دولت

داري کل خزانه 
  کشور

ها و  بدهی ثبت، کنترل و تحلیل پایداري
دولت و مشارکت در  تعهدات عمومی

  پایداري اقتصاد کشور
  8بند ت ماده   9تخصصی 

  10بند ث ماده 

 یتاصالح و تقو
  نظام  ي  جانبه همه

  )9(بند  کشور یمال

ساماندهی نظام 
مالی و محاسباتی 

  )37کشور (ص 

طراحی و استقرار 
آماري نظام جامع 

 وزارت اقتصاد

معاونت امور 
-اقتصادي

وزارت امور 
اقتصادي و 

  دارایی

  افزایش شفافیت آماري و کیفیت 
   سیاست گذاري از طریق بهبود

    اطالعات کمی و کیفی سطح
   ران، دریافتیگ تصمیم نیاز مورد
   اطالعات صحیح و هنگام به

تابعه،  هاي معاونت و ها سازمان از
   آماري نامه نظام از مندي بهره

   هماهنگ، دسترسی و یکپارچه
  صحیح هاي داده و به هنگام آسان

  7عمومی 
  

 و انتشار قانون
 آزاد دسترسی

  اطالعات به

و  يساز شفاف
  ي اقتصاد ساز سالم

  )19(بند 

شفافیت در انتقال 
اطالعات به آحاد 
جامعه و فعالین 

  اقتصادي
  )82(ص 

22
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دستگاه   پروژه راهبردي
  متولی

  هدف و محدوده پروژه
  (خالصه مدیریتی)

اولویت 
  ابالغی

قانون برنامه 
  سایرو

سیاست هاي کلی 
  برنامه ششمسند   اقتصاد مقاومتی

ایجاد سامانه 
یکپارچه شرکت 

مدیران ها و 
 دولتی

معاونت امور 
بانکی، بیمه اي 
و شرکت هاي 

  دولتی

 منظور به پویا و یکپارچه سامانه ایجاد
   شرکتهاي اطالعات تمرکز و تجمیع
 هاي زمینه در ها بیمه بانکها، دولتی

 مجامع، انسانی، منابع هویتی، اطالعات
  شرکتهاي سرمایه، و سهامداران

   مالی صورتهاي ، مجموعه زیر
   همراه هاي یادداشت و

  عمرانی طرحهاي و

  7عمومی 
  8عمومی 
  7تخصصی

 4بند ب ماده 
برنامه ششم 

  توسعه

و  يساز شفاف
  ي اقتصاد ساز سالم

  )19(بند 

افزایش شفافیت 
اطالعاتی شرکت 

هاي دولتی و 
افشاي اطالعات 
  هیات مدیره ها

  )22(ص 

توسعه گمرك 
الکترونیک و 

یکپارچه با تمرکز 
 بر پنجره واحد

  بین المللی

گمرك 
جمهوري 

  اسالمی ایران

 توان تقویت و کار و کسب محیط بهبود
  پذیري رقابت

   تشریفات هزینه و زمان کاهش
   واحد پنجره گمرکی و توسعه

   سامانه و گمرکی الکترونیکی
   سامانه استقرار و گمرکی جامع
 بر کنترل  ، ریسک مدیریت هوشمند
   واردات بر نظارت و بازبینی اساس

   پنجره طریق از مصرفی کاالهاي
  فرامرزي) تجارت واحد

  1عمومی
  7عمومی

  8تخصصی
برنامه  22ماده 

  ششم توسعه

  جانبه حمایت همه
صادرات  هدفمند از

گسترش و   کاالها
  خدمات تجارت 

و  یتو ترانز یخارج
مورد  هاي یرساختز

  )10یاز (بند ن

استقرار سیستم 
یکپارچه و 
  الکترونیکی 

  گمرکی
  )22(ص 

  
بندي دقیق، مسوول، دستاورد ملموس و سازوکار اجرایی) هستند. بدیهی  ها داراي منشور پروژه (زمان تمام این پروژه

هاي  براي راهبري کالن پروژه ها، شوراي عالی راهبري پروژه .ها در طول زمان روزآمد خواهند شد است منشور پروژه
   ها تشکیل و فعال شده است.  وزارت (شوراي رهپو) و براي نظارت بر پیشرفت پروژه ها، دفتر مدیریت پروژه

  
  
  
  
  

   

تمام این پروژه ها دارای منشور پروژه )زمان بندی دقیق، مسوول، دستاورد ملموس و سازوکار اجرایی( هستند. بدیهی 
است منشور پروژه ها در طول زمان روزآمد خواهند شد. برای راهبری کالن پروژه ها، شورای عالی راهبری پروژه های 

وزارت )شورای رهپو( و برای نظارت بر پیشرفت پروژه ها، دفتر مدیریت پروژه ها تشکیل و فعال شده است.  

23
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اقدامات  مستقل
عالوه بر پروژه های فوق، اقدامات مستقل نیز در برنامه کار وزارت متبوع قرار گرفته است که منتخبی از آن در ادامه ذکر 
می گردد. این اقدامات نیز بر اساس اسناد باالدستی است اما چون مانند پروژه ها، شامل شبکه ای از فعالیت های متعدد 

نیست، به صورت تک اقدام مستقل در نظر گرفته شده اند.  

* تدوین الزامات ارتقای امنیت اقتصادی )سرمایه گذاری( و اخذ مصوبه از شورای امنیت ملی با هدف تضمین امنیت سرمایه 
گذاری و کار آفرینی در کشور، جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخالل در امنیت اشخاص و بنگاه ها و کاهش خطر 
پذیری )ریسک( اجتماعی در محیط کسب و کار با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت علمی و فناوری رئیس 
جمهور، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطالعات، دادگستری و کشور )بند ب ماده ۲۲  برنامه ششم 

توسعه(

* تعریف نقش مؤسسات و بنگاه های عمومی غیر دولتی و بنگاه های بزرگ غیر خصوصی درفرآیند توسعه )تعریف محدوده 
جغرافیای فعالیت، تعیین حوزه فعالیت، افزایش شفافیت، اصالح ساختار مدیریت، ارزیابی بر اساس شاخص های بهره وری و ...(

* مشارکت در تدوین بسته های رونق آفرینی بخشی مانند بخش مسکن 

* تحلیل پایداری بدهی های دولت 

* مشارکت در ارتقای مدیریت بدهی های دولت از طریق تدوین سازو کارهای عملیاتی استفاده اهرمی از بودجه عمرانی دولت

* تدوین برنامه جامع اقتصاد در اتاق شیشه ای  همراه با برنامه عملیاتی و قوانین و مقررات مورد نیاز 

* تدوین برنامه اجرای گسترش تعامالت اقتصاد بین المللی با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری سایر دستگاه های ذی ربط

* تدوین پیشنهادی علمی برای بهسازی کارکرد و اهرم سازی منابع صندوق توسعه ملی و باز تنظیم رابطه آن با دولت

* انجام مطالعات برای توسعه نظام رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف ایجاد انضباط رفتاری بین بازیگران 
حقیقی و حقوقی اقتصاد و تشویق آنان به رعایت قواعد و قوانین

* بهبود رتبه ایران در شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز، به رتبه سوم تا پایان 
سال چهارم برنامه ششم 

* مشارکت در استفاده بهینه از ظرفیت شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی 

* رتبه بندی شاخص های محیط کسب و کار در استان ها

* طراحی نظام تدبیر اقتصادی دولت منجربه ارائه پیشنهاد برای بهبود نظام حکمرانی اقتصادی

* عملیاتی کردن، رصد و پایش سیاست های کالن اقتصادی و پیش بینی شاخص های اقتصاد کالن با تأکید شاخص های حوزه 
عملکرد وزارت متبوع و ارائه سیاستهای پیشنهادی جهت تحقق اهداف شاخص های مذکور 



ابـالغ  پیوســـت: احــکام 

راهبردی اسناد 
زیرمجموعه هـــای  به تمام 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 



پروژه ها واقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی

سند راهبردی

26

بسمه�تعالی

موضوع: ابالغ سند راهبردی )اهداف، اقدامات و تکالیف راهبردی(

با�سالم�و�احترام؛
با توجه به اهمیت عملیاتی سازی سیاست های کلی و پروژه های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، 
خط مشی و اولویت های ریاست محترم جمهور و برنامه ارایه شده به نمایندگان محترم مجلس شورای 
اسالمی، در سریع ترین زمان ممکن، بدین وسیله اهداف، اقدامات و تکالیف راهبردی حوزه تحت مدیریت 
جناب عالی به شرح پیوست ابالغ می گردد. انتظار می رود این برنامه ها که با دیدگاه راهبردی تنظیم شده 
است با قدرت، جدیت و سرعت تا حصول به نتیجه پیگیری شود. مبنای ارزیابی دستگاه های زیرمجموعه 

وزارت متبوع، عملی شدن اسناد راهبردی خواهد بود. 

ضمنا نکات زیر یادآوری و تاکید می گردد: 
۱- ضروری است جنا ب عالی برنامه های واحد تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و 
اولویت های ابالغی رییس محترم جمهور تنظیم نمایید. اولویت های ابالغی باید در متن تصمیمات، پروژه ها 

و اقدامات مرتبط گنجانده شود.
۲- الزم است تکالیف و اقدامات راهبردی تبدیل به پروژه های مشخص شده و منشور پروژه آنان در قالب 

استاندارد همراه با اهداف کمی و اقدامات زمان بندی شده، تهیه و جهت تصویب نهایی ارسال شود.
3- گزارش های تحقق اهداف به صورت فصلی و گزارش پیشرفت پروژه ها )اقدامات و تکالیف راهبردی( به 

صورت ماهانه تهیه و ارسال گردد )به صورت فایل الکترونیکی(.
۴- نتایج عملکردی )تحقق اهداف و پیشرفت پروژه ها( هر شش ماه یک بار باید در دسترس عموم و 

رسانه-ها قرار گیرد.
5- برخی از تکالیف قانونی امکان دارد در شرایط کنونی دشوار به نظر برسد اما وظیفه ماست که در تحقق 

آن از هیچ کوششی دریغ نورزیم.
6- برای تنظیم منشور پروژه ها و درخواست هر گونه تجمیع اقدامات، تغییر و اصالح در سند راهبردی و 

نحوه گزارش دهی با نماینده و مشاور اینجانب، آقای دکتر مجتبی لشکربلوکی، هماهنگ فرمایید. 
7-  مجموعه اسناد راهبردی )اهداف، اقدامات و تکالیف راهبردی( هم به صورت موردی )تعیین تکالیف 
جدید از سوی هیات دولت یا مراجع دیگر( و هم در دوره های زمانی منظم شش ماهه )شهریور و اسفندماه( 

روزآمد خواهد شد.
8- سند راهبردی ابالغی، نافی هیچ کدام از وظایف جاری و قانونی آن واحد نمی باشد.

مسعود�کرباسیان

حایز�اهمیت



دولت تدبیر و امید- وزارت امور اقتصادی و دارایی

27

 بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی.
 توسعه نظام مالیاتی نوین از طریق پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی )پروژه های اقتصاد مقاومتی 
و برنامه تقدیمی به مجلس( و استقرار و بهره برداری سامانه های مالیات الکترونیکی )بند )ح( ماده 68 

برنامه ششم توسعه( 
 پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده )پروژه اقتصاد مقاومتی(

 ساماندهی و اصالح قوانین و مقررات مالیاتی

 مشارکت در اجرای بند ب ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه.
 افزایش شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و مالیات به هزینه های جاری دولت

 افزایش سهم مالیات از منابع عمومی بودجه
 ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد مالی-اداری

 فراهم نمودن امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعالم های مورد نیاز، جهت اعطای تسهیالت یا 
پذیرش تعهدات از مراجع ذی ربط نظیر استعالم اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و 

مؤسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی )بند ) ب( ماده ۱8 قانون برنامه ششم توسعه(
 مطالعه، تدوین، پیشنهاد و تصویب قانون هدفمندسازی معافیت ها و مشوق های مالیاتی

 زمینه سازی تشویق مالیاتي موسسات خیریه، نیکوکاري و سازمان هاي مردم نهاد )برنامه تقدیمی به 
مجلس محترم(

 مشارکت در ایجاد و توسعه نظام یکپارچه رفاهی – مالیاتی، نظام رتبه بندی اعتباری، پایگاه اطالعات 
نظام جامع رفاه  و ایجاد ارتباط میان پایگاه های داده ای مختلف در دسترس دولت )برنامه و خط مشی 

دولت دوازدهم و برنامه تقدیمی به مجلس محترم(
 بسترسازی اجرای بسته دوم اصالحات اقتصاد کالن و ثباتساز اقتصادی مربوط به سیاست های اصالح 

نظام مالیاتی مندرج در برنامه و خط مشی دولت تقدیمی به مجلس محترم 
 جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از کنترل متقاطع اطالعات پایگاه های اطالعاتی مختلف

 گسترش فرهنگ تمکین مالیاتی و مشارکت مالیاتی در توسعه کشور
 پیگیری و مشارکت در تصویب قانون دائمی شدن مالیات برارزش افزوده

 تصویب قانون استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوقهای مکانیزه فروش و پیاده سازی صندوق های 
مکانیزه

 مطالعه، جمع بندی و ارایه پیشنهاد مشخص در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیات بر دارایی 
و مالیات بر واحدهای خالی از سکنه و ارایه پیش نویس قوانین الزم و اجرای آن.

 توسعه واحدیابی فیزیکی و الکترونیکی
 پروژه ارتقاء سالمت اداری سازمان )برنامه تقدیمی به مجلس(

سند راهبردی سازمان امور مالیاتی
)اهداف،�اقدامات�و�تکالیف�راهبردی-�نسخه�002-1396(
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هماهنگی  و  کارایی  افزایش  به منظور  داری کشور  خزانه  نظام  در  نرم افزاری  اساسی  تحول  ایجاد   
هرچه بیشتر بین خزانه و سازمان برنامه  و  بودجه کشور )اولویت های ابالغی ریاست محترم جمهور( و 
هوشمندسازی نظام مدیریت مالی دولت از طریق استقرار کامل خزانه داری الکترونیکی )پروژه اقتصاد 

مقاومتی(
 مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت و شرکت های دولتی )پروژه های اقتصاد مقاومتی و برنامه 

تقدیمی به مجلس محترم(
 توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت )پروژه های اقتصاد مقاومتی(

 زمینه سازی برای انتشار اوراق ارزی بین المللی )برنامه تقدیمی به مجلس محترم(
 ساماندهی خزانه داری کل کشور از طریق اصالح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور و ارتقای 

نظام نظارت از طریق اصالح سامانه )سیستم( مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش 
عمومی از طریق همکاری با دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی )بند الف ماده 8(

 ساماندهی نظام مالی- محاسباتی کشور از طریق تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت 

ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی و تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی 
و تدارک نرم افزار الزم و تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور )بند الف 

ماده 8 قانون برنامه ششم کشور(
 ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از طریق: طراحی نظام نظارت 
مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و استقرار نظام نظارت 

مالی بازطراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد )بند پ ماده 8 قانون برنامه ششم کشور(
 ساماندهی بدهی های دولت از طریق حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید 

ناخالص داخلی در سطح حداکثر چهل درصد )۴۰درصد(، ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و 
تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی، حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق 
بدهی، تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت 
و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و 
بلندمدت با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس و اوراق بهادار )بند ت ماده 8 قانون برنامه 

ششم کشور(
 بسترسازی استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسالمی و استفاده از سهام دولت در 

شرکتها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسالمی )صکوک(

سند راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور
)اهداف،�اقدامات�و�تکالیف�راهبردی-�نسخه�002-1396(
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 ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و 

انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های دولت همزمان با اجرای سامانه جامع اطالعات اموال 
غیرمنقول دستگاه های اجرائی )سادا( و ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، امالک، ساختمان ها 
و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، 
اجار ه ای یا وقفی یا ملکی کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری )بند 

پ ماده ۱۰(. 
 ایجاد ممنوعیت در صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال 
غیرمنقول دولتی در صورت عدم ثبت اطالعات در سامانه و أخذ شناسه رهگیری  )بند ت ماده ۱۰ قانون 

برنامه ششم(.
 انتشار اسناد خزانه اسالمی را به منظور مدیریت نقدینگی و ایجاد تعادل  منابع و مصارف بودجه عمومی 
در طی یک سال مالی با درج بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را در لوایح بودجه ساالنه )بند ث ماده 

۱۰ قانون برنامه ششم(
 مدیریت حساب های دولتی و انتقال کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی وزارتخانه ها، مؤسسات، 
شرکتها، سازمان ها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی به بانک مرکزی 

)بند ب ماده ۱7 قانون برنامه ششم توسعه(
 اجرای جزء های ۲ و 3 بند الف ماده ۲6 برنامه ششم در ارتباط با نظام درآمد-هزینه استانی و اختصاص 
بخشی از درآمدهای نفتی به استان های نفت خیز و گازخیز و مناطق و شهرستان های کمتر توسعه یافته

 مشارکت در اجرای بند ب ماده39 قانون برنامه ششم به منظور ایجاد شفافیت در اجرای هدفمندسازی 
یارانه ها

 مشارکت در رعایت برگزاري مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از طریق شبکه 

ذی حسابان فعال در دستگاه های اجرایی )ماده 9 برنامه ششم توسعه(
 مشارکت در اجراي بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد )بند پ ماده 7 برنامه ششم توسعه(

 انتشار انواع اوراق بدهی اسالمی و سایر ابزارهای تسویه و تهاتر و ایجاد ترکیب بهینه بدهی های دولت 
 توسعه سامانه های نظارتی اجرای بودجه و پاسخگویی شفاف به دولت در راستای اعمال نظارت بر 

بودجه
 تهیه و ابالغ بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرای حسابداری تعهدی و تهیه صورت های مالی دولت

 ارتقاء نظارت مالی از طریق گردش ذیحسابان، توسعه حرفه ای آنان و ارزیابی عملکرد ذیحسابان
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 جدیت در خصوصی سازی با محور قراردادن سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اعمال اصالحات 

در انحرافات ایجاد شده در اجرای این سیاست ها.
 مشارکت در ارتقای نظام مدیریتی بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.

و ۲(؛  گروه ۱  مانده  باقی  بنگاه های   ( واگذاری  بنگاه های مشمول  واگذاری سهام  فرآیند  تکمیل   
)پروژه های اقتصاد مقاومتی(

 ساماندهی و تکمیل طرح توزیع سهام عدالت )پروژه های اقتصاد مقاومتی(

 افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها
 افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها اجرای تعهدات بند پ ماده ۱۲ برنامه ششم مرتبط با 

مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد
 مشارکت در واگذاری سهام دولت در شرکت های بیمه به  استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران به 

بخش غیردولتی در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان 
خصوصی سازی. )بندهای الف و ب ماده ۲۱ برنامه ششم توسعه(

 اجرای بند ب ماده ۲5 موضوع نظارت بیشتر بر بنگاه های در حال واگذاری و همچنین بنگاه های واگذار 
شده به صورت کنترلی

 بهسازی روند خصوصی سازی به عنوان بستری برای مردمي سازي اقتصاد  )گروه بندی دقیق شرکت های 
باقیمانده در فهرست واگذاری، بر اساس وضعیت مالی و اقتصادی شرکت ها و حوزه فعالیت آنها، استفاده 
مشارکت  شرایط  آوردن  فراهم  واگذاری،  مختلف  روش های  به کارگیری  در  قانونی  پتانسیل های  از 
سرمایه گذاران خارجی در واگذاری ها، بازسازی ساختاری قبل از واگذاری، تسریع در فرآیند انحالل 

شرکت های دارای مصوبه انحالل، بازنگری در واگذاری های گذشته در صورت لزوم  ...(
 محقق کردن ظرفیت های باقی مانده اصل ۴۴ )برنامه تقدیمی به مجلس محترم(

 تهیه برنامه ارتقای نظام مدیریتی بنگاه های واگذار شده در چارچوب سهام عدالت، اصالح در واگذاری 
بنگاه های واگذار شده در چارچوب رد دیون )برنامه و خط مشی دولت تقدیمی به مجلس محترم(

 تهیه برنامه اجرایی توانمندسازی بخش مردمی اقتصاد
 تهیه برنامه ارتقای نظام مدیریتی بنگاه های واگذار شده در چارچوب سهام عدالت، اصالح در واگذاری 

بنگاه های واگذار شده در چارچوب رد دیون )برنامه و خط مشی دولت تقدیمی به مجلس محترم(
 واگذاری بنگاه ها به شیوه ای شفاف، کارا، رقابتی و منصفانه

 تعیین تکلیف بنگاه های مشمول واگذاری )اصالح ساختار مالی و حقوقی الزم(
اجراي شیوه نامه تشویق بخش خصوصي به منظور جلب مشارکت در واگذاري ها

تکمیل فرآیند ارایه صورتحساب به مشمولین و واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولین 30

سند راهبردی سازمان خصوصی سازی
)اهداف،�اقدامات�و�تکالیف�راهبردی-�نسخه�002-1396(
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سند راهبردی بیمه مرکزی 
)اهداف،�اقدامات�و�تکالیف�راهبردی-�نسخه�002-1396(

 توانمندسازی صنعت بیمه کشور )پروژه اقتصاد مقاومتی(
 استقرار کامل سنهاب )سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه( )پروژه اقتصاد مقاومتی(

 ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه از ۲.۱درصد به 
بیش از 3درصد )بسته رونق و اشتغال( برای نزدیک شدن به ضریب نفوذ متوسط جهانی )ماده ۱۱ قانون 

برنامه ششم توسعه(
 افزایش و گسترش رشته های بیمه ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی )جز ۲ بند الف و بند ب 

ماده ۱۱ برنامه ششم توسعه(
 مشارکت در بازنگری در مقررات و آیین نامه های سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای به منظور استفاده مناسب 
از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه )جز ۲ بند الف و بند 

ب ماده ۱۱ برنامه ششم توسعه(
 کاهش نقش تصدی گری بیمه مرکزی و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی )ماده 

۲۱ برنامه ششم توسعه(
 تشویق و تسهیل تاسیس شرکتهای بیمه تخصصی با تاکید بر ایجاد موسسات بیمه زندگی

 افزایش سطح توانگری شرکت های بیمه
 افزایش سهم بیمه های زندگی در بازار بیمه کشور
 افزایش سهم بخش خصوصی در بازار بیمه کشور

 افزایش ظرفیت پذیرش ریسک در بازار بیمه کشور و شناسایی بازارهای جدید بین المللی
 کمک به استقرار مدیریت ریسک

 تأمین پوشش های بیمه اتکایی مورد نیاز حوزه سرمایه گذاری و تولید
 مشارکت در تسهیل حضور شرکت ها و موسسات بین المللی بیمه ای در مناطق آزاد و ویژه 
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مرکز اطالعات مالی و   مبارزه با پولشویی
)اهداف،�اقدامات�و�تکالیف�راهبردی-�نسخه�002-1396(

سند راهبردی 

 مبارزه با پولشویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین المللی در این زمینه به منظور 
رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی.

 پیاده سازی و توسعه سامانه های هوشمند مبارزه با پولشویی در گستره کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی 
مشمول قانون )پروژه های اقتصاد مقاومتی(

 اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم )برنامه تقدیمی به مجلس(
 وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل معین و موسسات مالی

 انجام ارزیابی های کاهش موثر ریسک های موجود و تناسب با ریسک های شناسایی شده
 عرضه فناوری های جدید و به روز موسسات مالی برای کاهش ریسک مبارزه با پولشویی

 استقرار سامانه فرایند نقل و انتقال الکترونیکی وجوه در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 
)برنامه تقدیمی به مجلس(

 افزایش سطح همکاریهای بین المللی و حضور فعال و موثر در عرصه های مرتبط
 پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون در سطح کلیه اشخاص مشمول قانون
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سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی
)اهداف،�اقدامات�و�تکالیف�راهبردی-�نسخه�002-1396(

 جذب شرکت های معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با 

سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابت پذیری و صادرات کاالها و خدمات تولیدی 
با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی )ماده ۴ برنامه 

ششم توسعه(
 بهبود عملکرد مراکز خدمات سرمایه گذاری و توسعه پنجره واحد روان سازی سرمایه گذاری خارجی )بسته رونق 

و اشتغال(
 مشارکت در تسهیل اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب 

قوانین )بند د ماده ۴ برنامه ششم توسعه(
 معرفی ظرفیت ها و فرصت های متقابل اقتصادی و سرمایه گذاری ایران و خارج برای جلب مشارکت فعاالن 

خارجی و داخلی )پروژه اقتصاد مقاومتی(
 افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور گسترش بهره وری دانش بنیان حوزه هایی که قابلیت جذب 

باال دارند )بسته رونق و اشتغال(

تسهیل�سرمایه�گذاری�خارجی�از�طریق:
 شفاف سازی و ایجاد پیش آگاهی نسبت به سیاست ها و مقررات مرتبط با انجام سرمایه گذاری )بسته 

رونق و اشتغال(
 انجام پیگیری های الزم در جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی جلب شده و احصاء موانع و 

مشکالت پیش روی و دالیل عدم جذب و موفقیت هر پروژه )بسته رونق تولید و اشتغال(
 شناسایی موانع کلیدی سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی داخلی و خارجی در کشور و تدوین 

راهکارهای رفع آن )بسته رونق تولید و اشتغال(
 شناسایی مخاطرات سرمایه گذاری در بازارهای مالی و سرمایه ای خارجی و تدوین راهکارهای رفع 

آن )بسته رونق تولید و اشتغال(
 مشارکت در رفع موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی از طریق اصالح موادی از قانون مدنی، قانون تجارت 

و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی )برنامه و خط مشی دولت تقدیمی به مجلس محترم(
 جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه، افزایش بهره وری و به روزآوری تکنولوژی در تولید بنگاه های 

بزرگ با تاکید بر صنایع صادراتی و با تکنولوژی باال )برنامه و خط مشی دولت تقدیمی به مجلس محترم(
 تجهیز منابع مالي خارجي از محل بانک هاي توسعه اي بین المللي و بانک های تجاری )فاینانس(

 مشارکت در ایجاد هم افزایی بین بازوهای بین الملل دستگاه های اجرایی
 مدیریت تسویه بدهي هاي ناشي از صدور ضمانت نامه دولتي

 نظارت بر طرح هاي سرمایه گذاري خارجي مصوب و پیگیري جذب سرمایه هاي خارجي مصوب به پروژه ها
 برگزاري اجالس هاي کمیسیون مشترک همکاري هاي اقتصادي )برنامه تقدیمی به مجلس(

سند راهبردی 
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 افزایش سهولت و کاهش زمان و هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کاال در رویه های واردات وصادرات  
با انجام ساده سازی رویه ها

 افزایش درآمدهای گمرکی
 تکمیل سامانه یکپارچه امور گمرکی در رویه های باقیمانده و اعمال مدیریت یکپارچه گمرکی در کلیه 

مبادی گمرکی )بسته رونق و اشتغال(
 توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی و سامانه جامع گمرکی و استقرار سامانه هوشمند مدیریت 
ریسک )بسته رونق و اشتغال(؛ توسعه و تکمیل مدل مجازی پنجره واحد تجاری فرامرزی در سطح بین 

المللی )برنامه تقدیمی به مجلس محترم(
 نظارت بر واردات کاالهای مصرفی از طریق برقراری اتصال پنجره واحد تجارت فرامرزی )گمرکی( با 
سایر سامانه های مرتبط، جریان تجارت، ارز، ثبت سفارش کاالها و تشریفات گمرکی )بسته رونق تولید 

و اشتغال(
 استقرار گمرکات مجهز در کلیه مناطق آزاد تجاری - صنعتی )بسته رونق تولید و اشتغال(

 تجهیز گمرکات به ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری های نوین با رویکرد الکترونیکی نمودن کلیه 
اسناد )برنامه تقدیمی به مجلس و بسته رونق و اشتغال( و مشارکت در اجرای بند ب ماده ۱۰8برنامه 
ششم توسعه با موضوع نصب، راه اندازی و به روزرسانی سامانه های کنترل خودرویی بارگنجی )کانتینری( 
)ایکس ری( در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ایستگاه های بازرسی و کنترلی ناجا از طریق 

اشخاص و مؤسسات حقوقی غیردولتی اقدام نمایند
 اعمال  مدیریت ریسک و کنترل بر اساس بازبینی

 اجرای طرح تجمیع عوارض و درآمدها
 کاهش تخلفات گمرکی، ارتقاء سالمت اداری

 اجرای اقدامات پیشگیرانه در جهت مبارزه با قاچاق کاال و مشارکت در اجرای بند ج ماده ۴6 برنامه 
ششم توسعه با هدف کاهش و کنترل واردات غیررسمی و قاچاق

34

سند راهبردی گمرک
)اهداف،�اقدامات�و�تکالیف�راهبردی-�نسخه�002-1396(



دولت تدبیر و امید- وزارت امور اقتصادی و دارایی

3535

سند راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار
)اهداف،�اقدامات�و�تکالیف�راهبردی-�نسخه�002-1396(

 ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی
 توسعه بازار سرمایه شامل بین المللی سازی، تداوم توسعه ابزارها و نهادها و ... )برنامه تقدیمی به مجلس( 
برای تحقق هدف مندرج در جدول 3 قانون برنامه ششم توسعه )متوسط منابع مالی برای سرمایه گذاری 

تامین شده در بازار سرمایه در طول سال های برنامه ششم 956 هزار میلیارد ریال(
 توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کاالیی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت 
خام و فرآورده های نفتی در بورس انرژی،  اصالح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی 

)ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه(
 ارتقای شفافیت اطالعات در بازار سرمایه و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی برای جذب سرمایه گذاری خارجی 

و تأمین مالی بین المللی )ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه(
 مشارکت در اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه ششم )تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی و صکوک(

 اجرای بند چ ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه موضوع فرآیندهای الکترونیک مرتبط با بازار سرمایه و بدهی
 اصالح بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه های بزرگ از طریق این بازار و اوراق شرکتی و کاستن از بار تأمین 

مالی بنگاه های بزرگ از نظام بانکی )برنامه و خط مشی دولت تقدیمی به مجلس محترم(
 توسعه و تعمیق بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تامین مالی کشور )بسته رونق و اشتغال(

 جذب سرمایه های خارجی برای خرید سهام شرکت های مشمول واگذاری و تسهیل فرایند جذب منابع مالی 
خارجی )سرمایه گذاری خارجی( از طریق بازار سرمایه ایران )بسته رونق و اشتغال(

 بسترسازی برای دریافت اطالعات نهادهای عمومی غیردولتی و تشویق به حضور شرکت های زیرمجموعه 
آنها در بازار سرمایه )بسته رونق و اشتغال( 

 سهولت دسترسی و تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی کسب وکارهای خرد، کوچک و متوسط )بسته رونق و اشتغال(
 بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه

 ارتقاء اثربخشی و کارایی نظام نظارتی سازمان
 توسعه آموزش و فرهنگ سرمایه گذاری و بهبود نظام اطالع رسانی در بازار سرمایه )برنامه تقدیمی به مجلس(
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 افزایش توان تسهیالت دهی بانک ها برای تحقق هدف مندرج در جدول 3 قانون برنامه ششم توسعه )متوسط 
تسهیالت بانکی برای سرمایه گذاری در طول سال های برنامه ششم ۱9۰۰ هزار میلیارد ریال(

 مشارکت در اصالح نظام بانکی و مالی کشور )برنامه و خط مشی دولت تقدیمی به مجلس محترم( از طریق 
اصالح ساختار مالی و پیگیری افزایش سرمایه بانک ها، پیگیری واگذاری شرکت های وابسته و اموال و امالک 
مازاد بانک ها، پیگیري تسویه مطالبات بانک ها از دولت به ویژه در هفت بانک دولتی )ملی، سپه، توسعه صادرات، 
صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، پست بانک، و سه بانک صادرات، تجارت و ملت منجر به افزایش توان 

تسهیالت دهی بانک ها )هدف مندرج در جدول 3 برنامه ششم توسعه(.
 ارتقای کارآمدی بانک های دولتی  )اولویت ابالغی رییس محترم جمهور(

 تهیه الیحه نحوه اداره امور شرکت های دولتی و مشارکت در تدوین نظام بنگاه داری نوین در بخش دولتی 
همراه با ممنوعیت سرمایه گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم 

با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می باشد )بند ب ماده ۴ برنامه ششم توسعه(
 ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکتهای دولتی و استقرار واقعی سازوکارهاي حاکمیت 

شرکتي در بنگاه هاي بزرگ زیرمجموعه وزارت متبوع بویژه بانک ها و بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری
 پیاده سازی سامانه یکپارچه اطالعات شرکت ها و مدیران دولتی )بسته رونق و اشتغال(

 انجام حسابرسی عملیاتی موثر برای منتخبی از شرکتهای دولتی در راستای سنجش عملکرد و کیفیت 
مدیریت و انجام اقدامات اصالحی )برنامه تقدیمی به مجلس(

 مشارکت در ایجاد توافق سریع بین سازمان حسابرسی و بانک مرکزی در مورد استانداردهای گزارش گری 
برای حل مساله حسابرسی و گزارش گری صورت های مالی بانک ها 

 مشارکت در واگذاری سهام دولت در شرکتهای بیمه به  استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران به بخش غیردولتی 
در دو سال اول اجرای قانون برنامه )بند الف ماده ۲۱ برنامه ششم توسعه(

 نظارت بر کاهش تدریجی نقش تصدی گری بیمه مرکزی و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه 
بازرگانی )ماده ۲۱ برنامه ششم توسعه(

 بازنگری در نظام حسابرسی کشور و اصالح قوانین و مقررات و ساختار مربوط )برنامه تقدیمی به مجلس(
 پیگیری تحقق موارد زیر در بیمه و بانک های دولتی و اصل ۴۴:

 افزایش دسترسی شهروندان به خدمات اعتباری به ویژه توسعه کارتهای اعتباری )برنامه تقدیمی به مجلس 
محترم(

 تعمیق پیوند بخش مالی )به ویژه بانک ها( با نظام بانکداری بین المللی و بازارهای مالی جهانی
 تجهیز بازارهای مالی کشور به منظور دسترسی گسترده بنگاه های خرد و کوچک به منابع مالی با تکیه بر نظام 

بانکی )برنامه و خط مشی دولت تقدیمی به مجلس محترم(
 تکمیل سامانه یکپارچه اطالعات بانکي و یکپارچه اطالعات بیمه اي در بیمه و بانک های دولتی

 توسعه و به کارگیری نظام رتبه بندی در بانک ها و بیمه ها
36

سند راهبردی معاونت بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی
)اهداف،�اقدامات�و�تکالیف�راهبردی-�نسخه�002-1396(
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سند راهبردی سازمان حسابرسی
)اهداف،�اقدامات�و�تکالیف�راهبردی-�نسخه�002-1396(

 مشارکت در ارتقای نظام نظارت از طریق اصالح سامانه )سیستم( مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری 
مالی بخش عمومی )ماده 8 برنامه ششم توسعه(

 مشارکت در ساماندهی نظام مالی- محاسباتی کشور از طریق ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی 
و تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی

 مشارکت در اجرای تعهدات بند پ ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مرتبط با مؤسسه صندوق حمایت و 
بازنشستگی کارکنان فوالد

 مشارکت در اجرای بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مرتبط با تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به 
سازمان تأمین اجتماعی

 دستیابی به توافق سریع با بانک مرکزی در مورد استانداردهای گزارش گری برای حل مساله حسابرسی و گزارش 
گری صورت های مالی بانک ها 

 مشارکت در انجام حسابرسی عملیاتی موثر برای منتخبی از شرکتهای دولتی در راستای سنجش عملکرد و کیفیت 
مدیریت و انجام اقدامات اصالحی در همکاری با معاونت امور بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی 

 بسترسازی جذب سرمایه گذاران خارجی از طریق مشارکت در استقرار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی  
 )IFRS(

 تدوین و تصویب استانداردهای بخش عمومی
 گسترش نقش و جایگاه بخش خصوصی در حسابرسی و تمرکز سازمان حسابرسی بر وظایف حاکمیتی و نظارتی

 پوشش کامل شرکت های درخواست و یا واگذار شده به سازمان برای ارایه گزارش مطالبات دولت
 تدوین، تجدیدنظر و تصویب استانداردهای حسابرسی و حسابداری ملی 

 ارایه گزارش های مورد نیاز خزانه داری کل )موارد عدم رعایت قوانین و مقررات مرتبط با خزانه(
 تالیف، ترجمه، تجدیدنظر و تجدید چاپ کتب مورد نیاز حرفه و آشنایی بیشتر جامعه با حرفه

 گسترش فرهنگ حسابرسی بین مدیران ارشد کشور و بنگاه های بزرگ  )برنامه تقدیمی به مجلس(
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1.�تشـکیل شـبکه ای از خبرگان و مشـاوران برای پاسـخگویی سـریع و دقیق به مسایل و موضوعات 
روز

2.�بهبـود نظـام تنظیـم گـری در بخش های مختلـف اقتصادی بر پایـه ارتقای مشـارکت غیردولتی 
و افزایـش رقابـت در بازارهـا و قاعـده مند سـاختن انحصـارات و برقرارکردن فضای رقابتـی در کناِر 

تحت کنترل قـراردادن 

3.�طراحـی نظـام تدبیـر اقتصـادی دولـت منجـر بـه ارایـه پیشـنهاد بـرای بهبـود نظـام حکمرانی 
اقتصـادی )برنامـه تقدیمـی بـه مجلس( 

4.�عملیاتـی کـردن رصـد و پایـش سیاسـت های کالن اقتصـادی و پیش بینی شـاخص های اقتصاد 
کالن بـا تاکیـد شـاخصهای حـوزه عملکـرد وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی و ارائـه سیاسـتهای 

پیشـنهادی جهـت تحقـق اهـداف شـاخص های مذکور

5.�انتشـار صحیـح، کارآمـد، روزآمـد اطالعـات و آمارهای اقتصـادی مرتبط با وزارت امـور اقتصادی 
و دارایـی )برنامـه تقدیمی به مجلـس( از طریق

 طراحـی تقویـم داده هـای حـوزه عملکـرد وزارت امـور اقتصـادی و دارایی در سـطح ملی 

استانی و 
 مدیریـت انتشـار بـه هنـگام داده های حـوزه عملکـرد وزارت امـور اقتصـادی و دارایی در 

سـطح ملی و اسـتانی
 تدویـن برنامـه جاری سـازی قانون انتشـار و دسترسـی آزاد به اطالعـات در حوزه اقتصاد 
بـا اولویـت بـر حوزه هایـی که به صورت مسـتقیم زیـر نظر وزارت امـور اقتصـادی و دارایی 

هسـتند و امـکان صیانـت از آمار و اطالعـات )برنامه تقدیمی بـه مجلس محترم(
 عملیاتـی کـردن رصـد و پایـش آمار و اطالعـات اقتصادی بـا تکمیل داشـبورد مدیریتی 

اطالعـات اقتصادی

6.�پایش و رصد شاخص اقتصاد مقاومتی)برنامه تقدیمی به مجلس محترم(
 به روزرسانی ساالنه شاخص اقتصاد مقاوتی در سطح اقتصاد ملی

سند راهبردی معاونت امور اقتصادی
)اهداف،�اقدامات�و�تکالیف�راهبردی-�نسخه�002-1396(

38
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 ارائـه گـزارش سـاالنه شـاخص اقتصـاد مقاوتـی جهت ارائـه سـتاد فرماندهـی اقتصادی 
ومتی مقا

 طراحی شاخص اقتصاد مقاومتی در سطح استانهای کشور

7.�بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیری اقتصاد از طریق :
 عملیاتـی کـردن مقـررات و بهبـود ۱۰ پلـه ای رتبـه کشـور در سـهولت کسـب و کار 

)پروژه هـای اقتصـاد مقاومتـی( مشـارکت در اسـتفاده بهینـه از ظرفیـت شـورای گفتگوی 
دولـت و بخـش خصوصـی )برنامـه تقدیمـی بـه مجلـس محتـرم(

 طراحـی، مفاهمـه و پیگیـری سـازوکارهای بهبـود شـاخص های رقابـت پذیـری اقتصاد 

ایـران )پروژه هـای اقتصـاد مقاومتـی( 
 انجـام تعهدات مشـخص شـده در بند الـف ماده۲۲ قانون برنامه ششـم؛ )اصـالح قوانین، 
مقـررات و رویه هـا بـرای دسـتیابی بـه محیط کسـب و کاری امن، سـالم، سـهل و شـفاف 
جهـت بهبـود رتبه ایران در دو شـاخص رقابت پذیری بین المللی و شـاخص های بین المللی 
حقـوق مالکیـت در میـان کشـورهای منطقـه سـند چشـم انداز بـه رتبه سـوم تـا در پایان 
سـال چهـارم اجـرای قانون برنامه. در شـاخص کسـب و کار هر سـال ده رتبـه ارتقاء یافته 
و بـه کمتـر از هفتـاد در پایـان اجـرای قانون برنامه برسـد. تهیه گزارش تحقـق این بند در 
شـهریور و اسـفندماه هـر سـال همراه مسـتندات بـرای تقدیم بـه مجلس محترم شـورای 

اسالمی(
 تدویـن الزامـات ارتقـای امنیـت فضای کسـب و کار و اخذ مصوبه از شـورای عالی امنیت 
ملـی بـا هـدف تضمین امنیـت سـرمایه گذاری و کارآفرینی در کشـور، جـذب متخصصان، 
صیانـت، حفاظـت و مقابلـه بـا اخـالل در امنیت اشـخاص و بنگاهها و کاهـش خطرپذیری 
)ریسـک( اجتماعـی در محیـط کسـب و کار، بـا همـکاری سـازمان، سـازمان اداری و 
اسـتخدامی کشـور، معاونـت علمـی و فنـاوری رئیس جمهـور، وزارتخانه های تعـاون، کار و 

رفـاه اجتماعـی، امـور خارجـه، اطالعات، دادگسـتری و کشـور )بند ب مـاده ۲۲(
 تعریـف نقش موسسـات و بنگاه های عمومـی غیردولتی و بنگاه های بـزرگ غیرخصوصی 
در فرآینـد توسـعه )تعریـف محـدوده جغرافیایـی فعالیـت، تعیین حـوزه فعالیـت، افزایش 
شـفافیت، اصـالح سـاختار مدیریت، ارزیابی بر اسـاس شـاخص های بهـره وری و ...( )برنامه 

و خـط مشـی دولـت تقدیمی به مجلـس محترم(
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 رتبه بندی شاخص های محیط کسب و کار در استان ها
 توسعه سیستم بانک اطالعاتی قوانین و مقررات محیط کسب و کار

 توسعه سیستم مرکز فوریت های بهبود محیط کسب و کار

8.�مشارکت در تحقق نظام جامع استعالمات کشور از طریق :
 مشـارکت و پیگیـری کاهـش مـدت زمـان پاسـخ بـه اسـتعالم ها و صـدور پروانـه سـاخت 
بنگاههـای اقتصـادی روسـتایی و عشـایری از هرکدام از دسـتگاههای ذی ربط )جـزء )3( بند 

)الف( مـاده )۲7((
 مشـارکت در اسـتقرار نظـام اسـتعالمات کشـور با هـدف ارایـه خدمات الکترونیـک دولت-

دولـت، دولت-شـهروند، دولت-کسـب وکار )برنامه تقدیمـی به مجلس(
 توسعه سامانه )زیرسیستم(  اطالع رسانی مجوزهای کشور )سام(
 توسعه زیرسیستم نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور )نما(

 توسـعه سـامانه دریافـت شـکایات، انعـکاس و رسـیدگی بـه شـکایات متقاضیـان صـدور 
)دادور( کسـب-وکار  مجوزهـای 

 توسـعه مشـارکت و توانمنـدی بخـش خصوصـی از طریـق مشـارکت در اسـتفاده بهینه از 
ظرفیـت شـورای گفتگـوی دولـت و بخـش خصوصـی )برنامـه تقدیمـی به مجلـس محترم(

 مشـارکت در رشـد اقتصادی بخش واقعی اقتصاد از طریق مشـارکت در تدوین بسـته های 

رونق آفرینـی بخشـی ماننـد بخش مسـکن )برنامه تقدیمی بـه مجلس محترم(

9.�تدویـن برنامـه اجرایی گسـترش تعامالت اقتصادی بیـن المللی را با هماهنگـی وزارت امور خارجه 
و همکاری سـایر دسـتگاه های ذیربط )بسـته رونق و اشتغال(

 مشـارکت در اصـالح نظـام بودجـه ریـزی کشـور از طریـق تدویـن سـازوکارهای عملیاتی 
اسـتفاده اهرمـی از بودجـه عمرانـی دولـت )برنامـه تقدیمـی بـه مجلـس محترم(

10.�تدویـن سـازوکارهای اجرایـی برای مشـارکت در بهبود بهـره وري و مقابله با تضییـع منابع )برنامه 
تقدیمی بـه مجلس محترم(

40
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11.�مشارکت در شفاف سازی اقتصادی از طریق:
 تدویـن برنامـه جامـع اقتصاد در اتاق شیشـه ای همراه با برنامه عملیاتـی و قوانین و مقررات 

مـورد نیاز )برنامـه تقدیمی به مجلس(
 انجـام مطالعـات بـرای توسـعه نظـام رتبـه بنـدی اعتبـاری اشـخاص حقیقـی و حقوقـی با 
هـدف ایجـاد انضبـاط رفتاری بیـن بازیگـران حقیقی و حقوقی عرصـه اقتصاد و تشـویق آنان 

بـه رعایـت قواعـد و قوانیـن )برنامـه تقدیمی بـه مجلس(
 مشـارکت در طراحـی نظـام جامـع تامین مالـی از طریق تدویـن پیشـنهادهای عملی برای 
بهسـازی کارکـرد و اهـرم سـازی منابـع صندوق توسـعه ملـی و بازتنظیـم رابطـه آن با دولت 

)برنامـه تقدیمی بـه مجلس(
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سند راهبردی معاونت توسعه منابع و مدیریت
)اهداف،�اقدامات�و�تکالیف�راهبردی-�نسخه�002-1396(

 پیشبرد اجرای نقشه راه اصالح نظام اداری
 پروژه توانمندسازی مدیران فعلی و آینده )تمفا(

 مشارکت در تامین پروژه حقوق شهروندی و گردش آزاد اطالعات
 پشتیبانی از پیشبرد پروژه ها و اقدامات راهبردی وزارت متبوع

 پیاده سازی، استقرار و اجرای نظام نوین حسابداری و سیستم حسابداری تعهدی در وزارت متبوع 
 استقرار و توسعه نظام بودجه ریزي مبتني بر عملکرد در وزارت متبوع

 ایجاد بایگاني الکترونیکي شاغلین و بازنشستگان و خالصه کارنامه مالي پایان خدمت براي کارکنان
 سنجش بهره وری و کارایی وزارت متبوع و واحدهای عملیاتی و آماده سازی گزارش جهت تقدیم به مجلس شورای 

اسالمی )بند ب ماده 5 برنامه ششم توسعه(
 التزام به رعایت برگزاري مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ماده 9 برنامه ششم توسعه

 بهبود امور رفاهی کارکنان مبتنی بر عملکرد و کارایی افراد
 توسعه و تکمیل مدیریت سبز )بهینه سازي مصرف آب، برق، گاز و سوخت(

 مشارکت در استقرار سامانه ثبت حقوق و مزایا و تجمیع کلیه پرداخت ها به به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه های 
اجرائی )ماده ۲9 برنامه ششم توسعه(
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سند راهبردی دفتر مدیریت پروژه ها و فناوری اطالعات
)اهداف،�اقدامات�و�تکالیف�راهبردی-�نسخه�002-1396(

 اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک و پیگیری توسعه خدمات دولت الکترونیک در وزارت متبوع
 استقرار سیستم گردش الکترونیکی اسناد و حذف کاغذ

 پشتیبانی و توسعه سامانه تبادل اطالعات اقتصادی )EIX( بیتا )بستر یکپارچه تبادل اطالعات اقتصادی(
 انجام امور مرتبط با دبیرخانه شورای راهبری و هدایت پروژه های کلیدی وزارت  )شورای رهپو(

 ایجاد دفتر مدیریت پروژه های راهبردی و فاوا وزارت
 اجرای پروژه ISMS در حوزه امنیت فاوا و بهره برداری عملیاتی از مرکز عملیات امنیت فاوا

 بازبینی و اصالح شبکه محلی و برق ساختمان های ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 مشارکت در ایجاد بستر شبکه داده سامانه هایی که بایستی در سطح کلیه دستگاه های اجرائی عملیاتی گردند

 امکان سنجی توسعه مرکز داده موجود و ایجاد مرکز داده پشتیبانی و اضطرار وزارت امور اقتصادی و دارایی

پیگیری�و�مشارکت�در�اجرای�پروژه�های�فناوری�اطالعات�وزارت�متبوع:
 طراحی و پیاده سازی سامانه جامع امور شرکت های دولتی )سامانه مجامع و بنگاه ها(

 پروژه سهولت بخشی نظام ارتباطات و پاسخگویی مردمی
 توسعه سامانه تشخیص صالحیت حرفه ای حسابداران رسمی

 توسعه سامانه موضوع ماده ۲5۱ مکرر مرکز عالی دادخواهی مالیاتی 
 تولید و بهره برداری از سامانه جدید و هوشمند مبارزه با پولشویی 

 تولید و استقرار پورتال هیأت مقررات زدائی و صدور مجوزها 
 پشتیبانی و توسعه سامانه جامع اموال دولت )سادا(

پشتیبانی و توسعه سامانه نظارت بر اجرای بودجه )سناب(
 پشتیبانی و توسعه سامانه مدیریت بدهی ها )سماد(
 طراحی و پیاده سازی سامانه وام خزانه )ماده 3۲(

 توسعه و تکمیل سامانه نظارت آتی معاونت نظارت مالی )سناما(
 پشتیبانی و توسعه سامانه اوراق بهادار

 پشتیبانی و توسعه سامانه جامع نظام نوین اموال منقول غیرمصرفی تحت وب 
 طراحی و پیاده سازی توسعه سامانه تسویه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی 

 طراحی و پیاده سازی سامانه تأمین مالی و اوراق بهادار اسالمی

تدوین برنامه جامع و اجرای کامل سایر اجزاء طرح خزانه الکترونیکی
 طراحی و پیاده سازی حسابداری خزانه

 طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت حساب های دولتی
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 مشارکت در پروژه تامین حقوق شهروندی و گردش آزاد اطالعات
 گسترش سالمت اداری از طریق طرح مقابله حقوقی با متخلفین

 ایجاد یک نظام ارتباطی و پاسخگویی موثر، منظم و قاعده مند به سواالت و تدکرات و مکاتبات نمایندگان محترم
 ارایه اطالعات مناسب، صحیح، روزآمد و موثر به نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در مورد بازتاب برنامه ها، 
نیازمندی ها، عملکرد وزارت امور اقتصادی و سازمان ها و شرکت های تابعه و همچنین آمارهای اقتصادی مورد نیاز 

نمایندگان محترم
 بررسی و اولویت بندی قوانین پایه و کلیدی اقتصاد ایران که نیازمند تنقیح، بازتدوین و روزآمدی هستند. )برنامه 

تقدیمی به مجلس محترم(
 مشارکت در اصالح قوانین بر اساس رفع کاستی ها، نقاط ضعف، تعارضات و تلفیق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و قانون تعزیرات حکومتی برای عدم دخالت دولت در امور 

بنگاه ها )برنامه و خط مشی دولت تقدیمی به مجلس محترم(
 مشارکت در اصالح و تسهیل قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی و رفع موانع حقوقی سرمایه گذاری 

خارجی از طریق اصالح موادی از قانون مدنی، قانون تجارت و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی )برنامه و 
خط مشی دولت تقدیمی به مجلس محترم(

 مشارکت در مقررات زدایی برای بهبود محیط کسب وکارها بویژه مقررات زدایی برای شروع کسب وکارها )برنامه و خط 
مشی دولت تقدیمی به مجلس محترم(

 مشارکت در رفع مشکالت و موانع حقوقی بانک ها در تملیک وثایق یا حراج آن ها و ارایه راهکارهای حقوقی برای 

وصول مطالبات بانک ها
 پیگیری اجرای پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده ۱۰ قانون سازمان بازرسی 
 مشارکت در تأسیس دفاتر حقوقی در سازمان ، موسسات و شرکت های وابسته به وزارت متبوع 

 برگزاری دوره های آموزشی تخصصی حقوقی با توجه به نیازهای حقوقی و قضایی
پیگیری های الزم جهت برقراری فوق العاده حمایت قضایی )اجرای بند خ ماده ۱۱3 قانون برنامه ششم(

 پیگیری حقوقی و قضایی اخذ 5۰ درصد حق الوکاله موضوع ماده واحده سال ۱3۴۲ به نفع دولت 
جمع آوری و ثبت و ضبط متمرکز اطالعات امالک و شناسایی و مستندسازی امالک
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سند راهبردی شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران
)اهداف،�اقدامات�و�تکالیف�راهبردی-�نسخه�002-1396(

 افزایش بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام
 انجام سرمایه گذاری های استراتژیک با هدف بهره برداری نسل های آتی )برنامه تقدیمی به مجلس(

 عملیاتی سازی نقشه راه شرکت با تاکید ویژه بر انجام سرمایه گذاری راهبردی در صنعت مالی و نهادهای مالی 

منتخب به گونه ای که امکان جذب منابع مالی و سرمایه برای اقتصاد کشور فراهم شود.
 فعال سازی شرکت ایهاگ و عملیاتی سازی نقشه راه شرکت ایهاگ طبق سند تهیه شده

 ایجاد بستر مشارکت و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی از طریق ایجاد همزمان 
صندوق های تغذیه کننده  )Feeder Fund( و تغذیه شونده )Master Fund(  یا ساختارهای مشابه به گونه ای 

که منجر به تامین مالی بین المللی و گسترش تعامالت با بازارهای مالی دنیا شود.
 خروج از شرکت ها و سرمایه گذاری های زیان ده، کم بازده و همچنین شرکت ها و سرمایه گذاری هایی که ماندن 

در آن ها توجیه ندارد و منفعتی ویژه برای اقتصاد کشور به همراه ندارد.
 صیانت از سرمایه گذاری های خارج از کشور و مدیریت کارآمد سرمایه گذاری های خارج از کشور )برنامه تقدیمی 

به مجلس(
 احیاء و مولدسازي دارایي هاي غیرنقدشونده دولت ج.ا.ا. در دیگر کشورها

 انتخاب نمایندگان )مدیر عامل، هیات مدیره، هیات نظارت و ...( در شرکت های تابعه بر اساس اصل شایسته-
ساالری.



پروژه ها واقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی

سند راهبردی
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