
 

 

 

 

خالصه وقذها ي پیشىهادات در 

 خصًص طرح جهش تًلیذ

 مجلس بىیان داوش

 

 اقتصاد وًآيری ي تحًل دیجیتال اتاق تهرانکمیسیًن 

 

 ؛ هفته ايل مردادايل وسخه

  



 مقذمه

ْ 95بٝ صٛست ػادی دس ٔجّس اػالْ ٚصَٛ ضذٜ است دس جّسٝ  9955جٟص تِٛیذ دا٘ص بٙیاٖ وٝ دس تیشٔاٜ طشح 

وٕیسیٖٛ التصاد دا٘ص بٙیاٖ ٔٛسد بحث ٚ بشسسی اػضای وٕیسیٖٛ لشاس ٌشفت ٚ اػضا ضٕٗ ٔثبت دا٘ستٗ تالش ٔجّس 

)خصٛصا دس ضشایطی وٝ بسیاسی اص لٛا٘یٗ حٛصٜ وسب ٚ واس ٚ  ٘یٗ حٛصٜ التصاد دا٘ص بٙیاٖ وطٛسبشای اصالح ٚ تىٕیُ لٛا

اصالحات ٚ پیطٟٙادات سا ٔطشح ٕ٘ٛد٘ذ وٝ جٕغ بٙذی پاسٜ ای اص تجاست دس وطٛس ساَ ٞاست باصٍ٘شی اساسی ٘طذٜ ا٘ذ( 

 آٟ٘ا بٝ صٛست فٟشست ٚاس ٔطاِب صیش است. 

ٌشدیذ با ٕٞاٍٞٙی ٚ ٔذیشیت وٕیسیٖٛ دا٘ص بٙیاٖ اتاق ایشاٖ جّساتی با ٞیات سییسٝ ٔجّس  ٕٞچٙیٗ دس آٖ جّسٝ ٔمشس

ٛست تفصیّی بٝ ایطاٖ اسائٝ ٚ طشاح )طشاحاٖ( بشٌضاس ٌشدیذٜ ٚ ضٕٗ ضٙیذٖ تٛضیحات ٚ دالیُ ایطاٖ ٘مطٝ ٘ظشات بٝ ص

 د.ٌشد

 

 فهرست مهمتریه وکات مثبت طرح

 لاٖ٘ٛ حٕایت " شطشف وشدٖ ضؼف ٞا ٚ وٕبٛدٞایبٚ وطٛس صُ الذاْ دس خصٛظ اصالح لٛا٘یٗ دا٘ص بٙیاٖ ا

 ػُٕ پسٙذیذٜ ٚ ضایستٝ تمذیشی است. "ضشوت ٞا ٚ ٔٛسسات دا٘ص بٙیاٖ ٚ تجاسی ساصی ٘ٛآٚسی ٞا ٚ اختشاػات

  دس ٘ظش ٌشفتٗ اػتباس ٔاِیاتی ٔؼادَ ٞضیٙٝ ٞای ا٘جاْ ضذٜ بشای تحمیك ٚ تٛسؼٝ ٚ لابّیت ا٘تماَ آٖ بٝ ساَ ٞای

بؼذ وٝ بٝ ٔٙظٛس افضایص سٟٓ بخص خصٛصی دس فؼاِیت ٞای تحمیك ٚ تٛسؼٝ وطٛس دیذٜ ضذٜ است الذأی 

ٚیٗ ٚ ابالؽ آییٗ ٘أٝ اجشایی آٖ ٔی تٛاٖ أیذ داضت اٍ٘یضٜ بٍٙاٜ ٞای التصادی ضایستٝ ٚ ضشٚسی است وٝ با تذ

بخص خصٛصی وطٛس بشای ٞضیٙٝ وشد بیطتش سٚی فؼاِیت ٞای تحمیك ٚ تٛسؼٝ ٚ تجاسی ساصی فٙاٚسی ٞای 

 (5اِٚٛیت داس وطٛس بیطتش ضٛد. )ٔادٜ 

  ی ٞای ٘إّٔٛس( دس ٔتٗ پیطٟٙادی ایٗ لاٖ٘ٛ ٚ فٙی )داسایبٝ سسٕیت ضٙاختٗ داسایی ٞای فىشی ٚ دا٘ص

ٕٙذ ٚ طشاحی ساص ٚ واسی بشای اسصضٍزاسی، تجذیذ اسصیابی، ٔؼأّٝ ٚ ٚثیمٝ ٌزاسی ایٗ داسایی ٞا ٌأی اسصض

 (62بٙیادیٗ بشای استما سطح ضشوت ٞای دا٘ص بٙیاٖ دس التصاد ٚ تؼاِی ٞش چٝ بیطتش ایٗ حٛصٜ است. )ٔادٜ 

 ایی وطٛس اص اسجاع واس بٝ ٟ٘ادٞای ػٕٛٔی غیشدِٚتی، بٙیادٞا، ٟ٘ادٞا ٚ ستاد اجشایی فشٔاٖ ٔٙغ دستٍاٜ ٞای اجش

حضشت أاْ ٚ لشاسٌاٜ ٞای ساص٘ذٌی دس صٛستی وٝ بخص خصٛصی ٚ تؼاٚ٘ی لادس بٝ ا٘جاْ واس باضٙذ ٚ پیص بیٙی 

خصٛصی وطٛس دس حٛصٜ  ٘ظاست بش ایٗ ٟٔٓ تٛسط ساصٔاٖ باصسسی وُ وطٛس الذأی اسصضٕٙذ بشای تٛسؼٝ بخص

 (63)ٔادٜ  دا٘ص بٙیاٖ خٛاٞذ بٛد.



  ٔٛظف ضذٖ ٔؼاٚ٘ت ػّٕی ٚ فٙاٚسی سییس جٕٟٛس ٚ ٌٕشن وطٛس بٝ اسائٝ آٔاسٞای ساال٘ٝ حٛصٜ التصاد دا٘ص

ٔحصٛالت دا٘ص بٙیاٖ )صادسات ٚ ٚاسدات ٔحصٛالت دا٘ص بٙیاٖ بٝ تفىیه وذ تجاست ٚ آٔاس ( 64)ٔادٜ بٙیاٖ 

 ( 3)ٔادٜ تؼشفٝ( بٝ صٛست ٔاٞیا٘ٝ 

 

 طرحىفی ي ویازمىذ اصالح فهرست مهمتریه وکات م

 ٟص تِٛیذ ٚ بٝ ٘ظش ٔی سسذ وٝ ضشایط سٚیىشد وّی ٚ جٟت ٌیشی اساسی ایٗ طشح خٛدوفایی است ٚ ٘ٝ ج

ٔحیطی وٙٛ٘ی وطٛس بشای ٔذت طٛال٘ی فشض ٌشفتٝ ضذٜ است )ٔثال بحث تحشیٓ ٞا ٚ ٔحذٚدیت ٞای تجاسی 

 وطٛس فشض ٌشفتٝ ضذٜ ٚ بش ٔبٙای آٖ سیاستٍزاسی ٞای دساص ٔذت طشح پایٝ سیضی ضذٜ است(

  سٚیىشد وّی طشح ٘بایستی ا٘ضٚا ٚ دیٛاس وطیذٖ دٚس وطٛس باضذ بّىٝ بایستی تؼأالت بیٗ إِّّی ٚ بشٚ٘ضایی

 دس تٕأی سٙذ جاسی ٚ ساسی باضذ. چطٓ ا٘ذاص دساص ٔذت وطٛسسٙذ ٔطابك با 

  ٚ باصیٍشاٖ آٖ دس سطح تطىُ ٞای بخص خصٛصی ٚ ٟ٘ادٞای باالتش اص جّٕٝ اتاق بشای بخص خصٛصی وطٛس

٘طذٜ است دسحاِی وٝ اصٛال تٛسؼٝ دا٘ص ٚ تجاسی ساصی فٙاٚسی بایستی ٞای باصسٌا٘ی ٘مطی دس ایٗ طشح دیذٜ 

ٖ دس بخص خصٛصی صٛست بٍیشد ٚ واسوشد اصّی حىٕشا٘اٖ بایستی ٔمشسات صدایی ٚ سفغ ٔٛا٘غ پیص پای فؼاال

ٟٕٔتشیٗ ا٘تظاس بخص خصٛصی وطٛس ٘یض دس ایٗ ضشایط ٔمشسات صدایی ٚ سفغ  .التصادی بخص خصٛصی باضذ

 ٔٛا٘غ تِٛیذ اسصش ٚ ثشٚت دس وطٛس است.

  سٕت ػشضٝ ٘ٛآٚسی دس وطٛس( تىیٝ ٔجذد بش استاستاپ ٞا ٚ ضشوت ٞای صایطی است )تحشیه سٚیىشد وّی طشح

ایٗ . وٕشً٘ استضذٜ دیذٜ بشای ضشوت ٞای پیطشاٖ ٚ بضسي فٙاٚس ٚ دا٘ص بٙیاٖ بخص خصٛصی وٝ ٚ ٘مطی 

یستٓ ٘ٛآٚسی وٝ بٝ ٔثابٝ ِٛوٛٔٛتیٛ ٞای ػظیٓ ٚ پشلذست تٛاٖ ٞذایت ٚ سشػت بخطیذٖ بٝ وُ اوٛسضشوت ٞا 

بایستی دس طشح ٔطٛق ٞا ٚ اٍ٘یضٜ ٞای بیطتشی دسیافت وٙٙذ تا تٕشوض حذاوثشی سٚی تجاسی  وطٛس سا داس٘ذ

دس  62ٚ  5 ٛادٔاِبتٝ آٚسی ٚ فٙاٚسی دس وطٛس( ))تحشیه سٕت تماضای ٘ٛساصی دا٘ص ٚ فٙاٚسی داضتٝ باضٙذ. 

 (دیذٜ ضذٜ استایٗ صٔیٙٝ 

  ٖدس چٙیٗ سٙذ )آ٘چٙا٘ىٝ دس ٔادٜ ٞای اَٚ تا سْٛ ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد( تؼییٗ ٔصادیك دا٘ص بٙیاٖ تّمی ضذ

اصٛال صحیح ٘بٛدٜ ٚ بایستی تؼییٗ ٔصادیك با لابّیت اِٚٛیت بٙذی ٚ باصٍ٘شی دس اِٚٛیت ٞای فٙاٚسی دستی باال

 وطٛس تٛسط یه ٟ٘اد )پیطٟٙاد ٔؼاٚ٘ت ػّٕی ٚ فٙاٚسی سیاست جٕٟٛسی( صٛست پزیشد. 



 اص ایٗ سٚ اویذا  اتالف ٔٙابغ ٚ ٚلت استػث افضایص بشٚوشاسی ٚ دس وطٛس فساد صا ٚ باٚ بٙیادٞا  تؼذد صٙذٚق ٞا ٚ

ٚ  91ٚ  96پیطٟٙاد ٔی ٌشدد اص طشاحی ٚ ایجاد صٙذٚق ٞا ٚ بٙیادٞای جذیذ دس ایٗ لاٖ٘ٛ خٛدداسی ضٛد )ٔادٜ 

65) 

  ْدیٍش ضؼف ٞای ایٗ طشح است. تٛجٝ وافی بٝ ٔمِٛٝ صادسات ٚ سلابت پزیشی دس ػشصٝ بیٗ إُِّ اص جّٕػذ ٝ

دس ٔی ساصد اٍ٘اٜ اصّی طشح دستٛسی بٛدٖ باصاسساصی بشای ضشوت ٞا ٚ ٔحصٛالت دا٘ص بٙیاٖ سا بٝ رٞٗ ٔتب

ضشوت ٞای دا٘ص  سلابت پزیشی افضایص صادسات ٔحصٛالت دا٘ص بٙیاٖ وطٛس ٚ استما تٛاٖدسحاِیىٝ بایستی 

 طشح باضذ. إِّّی ٞذف اصّی  یٗٔٙطمٝ ای ٚ ببٙیاٖ دس سطح 

  ٚ ٜبشخی اص ٔٛاد پیطٟٙادی دس طشح فسادصا ٞستٙذ ٚ ٘یاصٔٙذ باصٍ٘شی دس تٙظیٓ ٔتٗ تا اص ایجاد صٔیٙٝ سٛ استفاد

 69ٚ  62ٚ  4 ٚ 2ٔٛادتٛصیغ سا٘ت دس آٟ٘ا جٌّٛیشی بٝ ػُٕ آیذ. ٔثال 

  ٜبا تؼاسیف وٙٛ٘ی ٔطشح دس وطٛس اص جّٕٝ ٘ٛآفشیٗ اضتشاوات فشاٚا٘ی داسد ٚ  99تؼشیف ٌشٜٚ التصادی ٘ٛپا دس ٔاد

 دس اِٚٛیت باضذ.وطٛس  اجشایی ضذٜ پیطیٗلا٘ٛ٘ی اصالح ٔٛاسد  جذیذ،ػٙاٚیٗ تؼشیف ضایستٝ است بٝ جای 

 

 


