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 بسمه تعالی

  جهانياقتصاد  ويبحران مال

 و

  آنيهاامديپ  کشور باياروئي روي برايهادشني پيراهکارها

 
 

 از نوع خود که درروست  روبهی ناگوار بحرانيامد هایپ  بااکنون جهان
 دوم به شمار ی بعد از جنگ جهانيهان بحرانیترگسترده ن ویترقیعم
 ایجاد آن نقش داشته یا نکه دریفارغ از ا با تمام کشورهایتقر رود ویم

ن یا .انددهیآن گردامواج مختلف  دچار عواقب یاند به مراتبنداشته
  :ده استیگرد زین ر کشور مایگبانیگر سو دو  از موثريا به گونهمشکل

ì کشوريدرآمد ارز دولت و درآمد( مت نفتید قیکاهش شد ( 

ì ش رقابت یافزا  وی صادراتيکاهش تقاضا( یتجارت خارج
 )یدات داخلی توليبرا
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  مقابله باي کشورشان برايط اقتصادی مختلف بسته به شرايهادولت
تحرك  يبرا  رای خاصیاستی سيهابستهمشکل مسکن  و يکاریب رکود،
 به اجراز ین رااز آنها  یبعضتا کنون  اند وگرفته در نظر به اقتصاد یبخش

    .اندگذاشته

 در دو بخش توانیم  رایاستی سيهان بستهی اين محورهایترعمده 
  :فهرست نمود

  : شاملی از بخش مالیتی حمايهااقدام) الف

 یموسسات مال  به بانکها ویاعطائ وام دولت .1

 کاهش نرخ بهره مبنا توسط دولت .2

 یمعرض ورشکستگ  درمهم يسهام بانکها  ازیخشد بیخر .3

 نیسقف مع  بانکها تای خارجيهاین بدهیتضم .4

 نیسقف مع  تای بانکيهان سپردهیتضم .5

 ها بانکیق مشارکت رهناورا ن وید دیخر .6

  ي تجاريها بانکیره قانونیکاهش نرخ ذخ .7
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٣ 

 

  :قتصادا ی بخش واقعيرا تحرك بخش بيهااقدام) ب

  ویربنائیز امور م دولت دری مستقيه گذاریاسرم دی جديهارنامهب .1
 .یعمران

  ويگذارهیق سرمای تشوي برایاتی مالیشودگبخ ف وی تخفيبرقرار .2
 .د مردمیت قدرت خریتقو

 .ی صادراتيش اعتبارات و مشوقهایافزا .3

 .یم خارجی مستقيگذارهیق سرمایتشو ل ویتسه .4

 . مسکن ساختمان وباز گرداندن رونق به بخش .5

  .ی مهم صنعتيشرکتها  ازي به معدودیمنابع دولت زاعطائ وام ا .6
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 ارائه  م ویتنظ  مختلف دريورهاکش گوناگون يها توجه به واکنشبا
 يژه اقتصادیط ویت به شرایعنا با  وي محرك اقتصادیاستی سيهابسته

  :گرددیمشنهاد یپ ری زیمالحظات کل با یتاسیبسته سکشور 

  

ì دولتيا بودجهيهاتیدودمح  کشور ويتهایتوجه به ظرف . 

ì از طلبانهیامت انه وی رانت جويهاشنهادی پارائه ز ازیپره. 

ì آمد کار و اثر  پر، معدوديهااقدام تمرکز بر. 

  
  
  
  
  
  

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
٥ 

  :شنهادهایپ
 بودجه يهاهی در اصالحیکاهش اعتبارات عمران از يز جدیپره .1

 .ساالنه

چون  يا توسعهيرساختهای ز منحصرا دریصرف اعتبارات عمران .2
 .ارتباطات  ويترابر آب، ،ين انرژیتام

فات یق ترك تشری از طری عمرانيها پروژهي اجرايمنع واگذار .3
 .مناقصه

 شرکتها و ،ها به سازمانی عمرانيها طرحي اجرايواگذارعدم  .4
 .ی شبه دولت،ی دولتموسسات

  . آنی واقعيسازکوچکق یطر از دولت ي جاريهانهیکاهش هز .5

  .ي جاريهانهی هزي برايره ارزیحساب ذخ لت ازعدم برداشت دو .6
اتخـاذ    و یالت بانک ی نرخ سود تسه   ين دستور یی تع ازز دولت   یپره .7

ـ  يشتر برا ینابع ب مز  یتجهبه  که منجر  يکردیرو بـه   التیتـسه ه   ارائ
 . گرددیر دولتیبخش غ

 جبران   وی به بخش خصوصی دولتي شرکتهایع بدهیپرداخت سر .8
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 .هارداختپن یار در ی از تاخیخسارات ناش

 ش دوره بازیافزا  ويزره اریحساب ذخ الت ازیزان تسهیش میافزا .9
 .يدی توليگردش واحدها ه دریسرمان یپرداخت آن به منظور تام

     سطوح تمامي برا برارزش افزودهتای قانون مالياجرا .10
   توقف ای )یتاسطح خرده فروش(مشمول  ي اقتصاديتهایفعال

 . آني اجرا کامل

  .يدی توليواحدهامه یب و یاتی مالیط بدهیتقس امهال و .11

به خصوص جرائم مربوط به مه یب و یاتی جرائم مالیودگبخش .12
 .هایط بدهیا تقسیرض در صورت پرداخت ع عوایتجم

حفظ  ت،اجهت توسعه صادر  در)شیافزا( ن نرخ مناسب ارزییتع .13
 .ياز تجار تربهبود  وید داخلیرقابت تول

 به منظور )هاتعرفه(  کاالهايرود حقوق ويسازمتوازن  ويبازنگر .14
 .یدات داخلیض از تولیبدون تبعو ت موثر یحما

 یزه صادراتیزان جایش می و افزای صادراتيهاش مشوقیافزا .15
 .ی و مصرفياهی سرماي کاالهايبرا

 کار را ط کسب ویکه محیهائ از اظهار نظرنمسئوال زیپره .16
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 .سازدی مترگسترده را دامنه رکود تر ونامناسب

 .مسکن  به بخش ساختمان ودنیرونق بخش .17

م یمستق يهايگذارهیسترش سرما گيبراجذاب نه یجاد زمیا .18
 .یخارج

 . مردميبرا دی خري اعتباريصدور کارتها ل دریتسه ع ویتسر .19

 ن اعتباریتام با يکاریمه بیژه بیبو  وی اجتماعيهامهیتوسعه ب .20
 .الزم

 ي زمانبندبرنامه  باي انرژيهامت حاملی قیجیش تدریافزا .21
ت یجذاب جادیتوجه به ضرورت ا باش اعالم شده یاز پ مشخص و

  .یعیمت گاز طبیمورد ق ژه دریبه و در کشور يگذارهی سرمايبرا
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