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mrmi_ir@: درگاه شبکه های اجتماعی



رکوداشتغال

مسکن

نقدینگیبانک

فسادعدم شفافیتتمرکزگرایی

قاچاق

وابستگی به نفت



اشتغال
1395تابستاندراسالمی،شورایمجلسپژوهش هایمركزگزارشطبق

اضافهباكهاستداشتهوجودكشوردربیكارجمعیتنفرمیلیون3.34حدود
حدودمجموعدرآن،به(نفرمیلیون2.5)ناقصاشتغالجمعیتتعدادكردن
.دارندوجودایراناقتصاددركارجویاینفرمیلیون5.84

@mrmi_ir



اشتغال

ساله 10نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 
تاییو بیشتر به تفکیک جنس، نقاط شهری و روس

@mrmi_ir



اشتغال

آموزش هدفمند 
و مهارت افزایی 

نیروی کار 

اصالح نظام آموزش 
رکارعالی متناسب با بازا

ار بهبود محیط کسب و ک
تسهیل در ارائه مجوز )

(...کسب و کار و 

 تدوین آمایش سرزمینی 
شناخت دقیق )شغلی 

(رظرفیت های اشتغال کشو

اصالح قوانین و تهیه و 
تنظیم قوانین مورد نیاز

ایجاد نظام 
جامع اطالعات 

بازار کار
(GIS شغلی)

1

2

34

5

6

راهکارهای
ایجاد اشتغال

@mrmi_ir



قاچاق

ا روندیکبایازدهمدولتطولدرایرانمرزی،برون تجارتشاخصدر رتبهبا2007سالازنزولیکامال
رسیدهبررسیموردکشور190میاندر170رتبهبه2017سالدرسپسو2016سالدر171رتبهبه87

ا کهاست .داردکشوربازرگانیوگمرکینظامضعف هایونواقصوناکارآمدیازنشانعمیقا

94تا 91سال هایمیزان واردات و قاچاق طی 

@mrmi_ir



قاچاق

با مبارزه 
باندهای سازمان

یافته 

هماهنگ سازی 
نهادی صحیح در 
مبارزه با قاچاق و
حل موازی کاری 

ها

1

کارامدسازی ساختار
ورنظارتی گمرک کش

2

7

راهکارهای
با قاچاقمبارزه 

بهینه سازی و 
هوشمندسازی 

تعرفه ها 

5

تدوین، 
بازنشانی، 
ح تقویت و اصال
لی ابزارهای كنتر 

6

کمک به کاهش 
هزینه های تولید در

داخل کشور

4
کارآمدسازی 

سیستم 
قیمت گذاری 

3
@mrmi_ir



قاچاق

حجم عظیم قاچاق، 
نشانه کدام 
اجرایی سیاست های

اشتباه است؟

@mrmi_ir



رکود

دولت یازدهم درعملكردخالصه 
موضوع مقابله با رکود

به انتظارات بازارجهت دهی ناصحیح -
از بخش عرضه در اقتصادغفلت -
ا بر نفتآمارهتكیهنفت و قیمت به غیركارشناسیو ایده آلینگاه -
كارو كسبپیشران هایعدم تشخیص -
در عارضه یابیضعف -

@mrmi_ir



مسکن
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كشورشهری صادر شده در نقاط ساختمانی پروانه هایتعداد 

@mrmi_ir



رکود

د از تولیحمایت 
داخلی و رفع 

موانع 

مدیریت 
انتظارات بازار

ران شناسایی پیش
های کسب و کار و 

نیگسترش کارآفری

جدی به اهتمام 
مدیریت بخش 

عرضه در 
اقتصاد

1

23

4

راهکارهای 
مقابله با رکود

مشكل تأمین
بنگاههامالی 

انباشت 
بدهی ها

نبردن ازبهره 
ظرفیت های 

جهانیاقتصاد 

بخش 
غیررسمی 

بزرگ

1234
@mrmi_ir



مسکن
@mrmi_ir



مسکن
@mrmi_ir



مسکن

کیفی ارتقای 
ساخت و دانش 

فنی بخش 
ساختمان

و ارتقای تکمیل 
ن کیفی طرح مسک

مهر

تسهیالتارائه 
زوج های ویژه به 

جوان 

مسکن بهبود 
آمایشو روستایی 

سرزمینی

1

28

9

حل راهکارهای 
بحران مسکن

و ارتقایتوسعه 
کیفی معماری 

ایرانی-اسالمی

7
ت نوساناکنترل 

بازار زمین و 
ساختمان

6
 هاتنظیم مالیات
5

باز سازی و احیا 
بافت های 
تاریخی و 

فرسوده

4
تسهیالتارائه 

مسکن به 
کم خانواده های 

درآمد

3
@mrmi_ir



بانک
دیاقتصاهایبخشمیانبانک هادرمالیمنابع

.شودنمیدادهتخصیصبهینهصورتبه

@mrmi_ir



بانک
بانکینظامودولتمیانروابط(الف

بانکینظامداخلیساختار(ب

:شورریشه های اصلی عملکرد ضعیف نظام بانکی ک

@mrmi_ir



بانک

زه و مکانیتقویت 
ر نمودن نظارت ب

ابانک هعملکرد 

در استقالل 
نک سیاستگذاری با

مرکزی

1

تسلط رفع  
ر مالی بسیاست های 

سیاست های پولی

2

10

راهکارهای
اصالح ساختار بانک

اصالح قوانین 
بانکداری

7
فضایگسترش 

رقابتی در نظام
بانکی

6
روند تقویت 

خصوصی سازی 
بانک ها

5
ساختار اصالح 

داخلی نظام 
بانکی 

4

رفع 
در  دولت دخالت 

نظام بانکی

3
سنت احیای 

قرض الحسنه

8
پیشبرد 

بانکداری 
الکترونیک

9

@mrmi_ir



نقدینگی
@mrmi_ir



نقدینگی
@mrmi_ir



نقدینگی
@mrmi_ir



نقدینگی

خ نظام نراصالح 
یبهره بین بانک

اصالح نظام نرخ سود 
سپرده های مردمی 

ار بهبود فضای کسب و ک
ولید و توسعه بستر نظام ت

ارزش افزوه واقعی

ان کنترل قاطع بانک های زی
ده و مضر برای نظام پولی

کنترل سیاست های 
استقراضی دولت از بانک

های تجاری

مقابله جدی با
بی انضباطی 

دولت و بانک ها

1

2

34

5

6

کنترل راهکارهای 
نقدینگی

@mrmi_ir



عدم شفافیت

ه شبکراه اندازی 
جامع اطالعات 
مردمی و حق 
دسترسی همه

کردن نظام مند 
پاسخگویی مسئوالن

تهیه سامانه های 
پاسخگویی مجازی 

ثبت عملکرد 
مسئوالن و 

دستگاه های 
اجرایی 

1

2

کنترلی وسمن های ایجاد 
دستگاه هاینظارتی برای 

اجرایی

3
4

5

راهکارهای
افزایش شفافیت

@mrmi_ir



فساد :زمینه ساز فسادعلل ترین مهم 
ادارینظامناكارآمدی-
لمسارقابتنبودوشفافیتعدم-
mrmi_ir@ساالریشایستهفقدان-



فساد

اصالح نظام 
پرداخت حقوق و 

دستمزد

ت افزایش شفافی
رقابت ایجاد و 

سالم 

1

درشایسته ساالری 
و انتصاب گزینش 

2

8

راهکارهای
مبارزه با فساد

مبنا قرار گرفتن 
اصالح فرایندهای 

مستعد فساد

5
ا مبارزه بقوانین كردن یكپارچه 

ماده ای 8فساد مبتنی بر فرمان 
مقام معظم رهبری

4

انجام اصالحات 
نهادی و 

ساختاری در 
و بانكی نظام 

و ، گمرکاتبیمه
نظام مالیاتی 

كشور

3
ه ایجاد یک شبک
قوی نظارت 

دولتی و مردمی 
برای کنترل در
همه سطوح و 
گلوگاه های 

فساد

6
تشدید مجازات

ادمرتکبین فس

7

@mrmi_ir



فساد
به1392بهاردرواحد6.30ازاقتصادیفسادشاخص-

.استیافتهافزایش1394سالابتدایدرواحد6.80
@mrmi_ir



بهوابستگی 
درآمدهای نفتی .استنشدهافزودهکشورنفتپاالیشیظرفیتبهبشکهیکحتییازدهمدولتدر

@mrmi_ir



یت تمرکز بر ظرف
های جدید از 
جمله صنعت 

معدن 

بروزرسانی و 
کارامدسازی نظام 

مالیاتی کشور 

و تنوع بخشی توسعه 
خدمات دولتی

اد تقویت اقتص
مردمی به ویژه 
وقف و امور خیر

1

2

کاهش هزینه های جاری و 
غیرضروری دولت

3
4

5

راهکارهای
بهوابستگی به نفتکاهش وابستگی 

درآمدهای نفتی
@mrmi_ir



الگوی نامناسب
سبک زندگی

اقتصاد بسیار
ت متنوع تر از نف

تجارت : و گاز
، خرده فروشی

، امالگ
ساختمان و 

خدمات حرفه ای 
مجموعاً سهم 

بزرگتری از 
ت اقتصاد را نسب

به
نفت و گاز 
.دتشکیل میدهن

1

:تحصیکردهاقشار 
فارغ تعداد 
ی مهندسالتحصیالن

ایران در هر سال 
ه و برابر ایاالت متحد

تقریباً یک چهارم 
.میلیون نفر است

2
فرصت های

رانمنحصر به فرد اشتغال آفرینی در ای

:  جغرافیايیموقعیت 
ً مجددمیتواند ايران ا

به کانون تجارت 
.دشوتبديلمنطقه 

5

6
نرخ باالی 

د تولی: شهرنشینی
ناخالص داخلی 
تهران بیشتر از 
م ملبورن و برلین و ر 

نسبت . است
در ساکن جمعیت 

شهرها در ایران 
از باالتر از بسیاری

کشورهای اروپایی 
شامل اتریش، 

ایرلند،
ایتالیا و پرتغال 

.است

:  کارآفرينیفرهنگ 4
کسب و کارفرهنگ 

چندينبا قدمت 
زنده هنوز قرن 

.است

3
:  کنندهطبقه مصرف 

خانوارهایاز نیمی 
ساالنهدرآمد ايرانی

هزار دالر20باالتر از 
دارند 



شایسته
گرایی

دولت 
شیشه ای

نوسازی و 
تحول 

ساختاری

دولتی به
وسعت
ایران

ی دیپلماس
برای

اقتصاد
دولت نوآور
و بانشاط



شایسته گرایی
به جای

تبارگرایی .بخشکانیمراایقبیلههایانتصابریشۀباید-
.کردهپیدارجحانمردمعمومحقوقتأمینبرممتازطبقۀحقوقتأمینحاضرحالدر-
نهندکمیپیدامعناجوانمدیرانازنسلیتربیتدرکهنسالیهایسالاعتباروعزت-

mrmi_ir@.اجراییهایمدیریتاشغال



تحول و نوسازی ساختاری
به جای

ساختارهای حوصله سربر

، وقعپرتدولت آینده باید به مقابله با ساختار 
رور حوصله سر بر، مردم خسته کن، رشوه گیر پ

برودکنونی فسادزایو 

@mrmi_ir



سطوحهبراتوسعهونباشیم،روستاهاآبادانیفکربهکهزمانیتا
بلندترییعنتوسعهکهباشداینتصورمانونبریم،روستاییعمیق
.ایمبردهخطابهراهتهران،هایبرجشدن

دولتی به وسعت ایران
به جای

مدیریت از تهران

@mrmi_ir



دولتی به وسعت ایران
به جای

مدیریت از تهران
.دباشهاظرفیتهمهبکارگیریوتبعیضوفقربامبارزهاهلبایدجمهوررئیس

واندنکردهدرکجانعمقبارااستانمسائلهااستانبومینخبگانجزبهکسهیچ
.استممکنرفتارترینغیرکارشناسیهااستانبرایپایتختازمدیرارسال

@mrmi_ir



انقالب 
ساختاری در 

دولت 

ظرفیت سازی ملی و 
یر توانمندسازی بخش غ

دولتی 

تدوین نظام حمایتی و 
نظارتی 

ی توسعه و ارتقا
دولت 

الکترونیک

1

2

سیاست های اجرای کامل 
44اصل 

3
4

5

راهکارهای
تمرکز زدایی

دولتی به وسعت ایران
به جای

مدیریت از تهران

@mrmi_ir



کالم پایانی




