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 (  41) برنامه ششم توسعهدرباره 

 ها و رويكرد پيشنهاديضرورت

 )ويرايش اول(

 

 

 
 

 

 

 چكيده

شود كه اقتصاد و جامعه ايران در وضعيتي هاي مربوط به برنامه ششم توسعه در زماني مطرح ميبحث .4

ياسي دستيابي به جايگاه سريزي براي اي برنامهويژه آنكه در كمتر دورهبسيار حساس قرار گرفته است به

ي  گوناگون ازجمله دالحالي است كه از يك طرف بهاين درمطلوب تا اين حد حساس و جدي بوده است. 

صورت فرعي درگير در كشور تاكنون به تفكرهاي كانون ،ايوفص  منازعه هستهمباحث مربوط به ح 

ويژه در سطح مقامات نظر قاب  توجهي بهاند و از طرف ديگر اختالفموضوع برنامه ششم توسعه شده

قش قوه مجريه و قوه مقننه در برنامه و ... ريزي، نوع برنامه، نگير درباره لزوم برنامهسياستگذار و تصميم

 وجود دارد. 

شور ريزي كمروري بر اسناد مربوط به تهيه برنامه ششم توسعه كه توسط سازمان مديريت و برنامه .2

آن است كه در طول دو سال اخير درباره نقش و جايگاه مجلس شوراي اسالمي منتشر شده است بيانگر 

هاي دولت تقويت شده است كه جايگاه مجلس شوراي اسالمي، تصويب برخي در برنامه به تدريج اين ايده

، فرهنگي و جداول هاي ديگر )حتي اهداف كالن اقتصادي، اجتماعيمجوزهاي قانوني است و بخش

 بيني منابع( توسط هيئت وزيران تصويب خواهد شد.پيش

 :تصويب برنامه در مجلس شوراي اسالمي كاركردهاي مهمي دارد ازجمله .3

هاي ايجاد هماهنگي در سطح سياستگذاري و كاهش درجه نااطميناني نسبت به سياست -

 براي فعاالن اقتصادي، مدت كشورميان

ويژه درباره اجزايي از بخش عمومي كه در محدوده قوه فراهم كردن ضمانت اجراي برنامه به -

 گيرند، مجريه جاي نمي

 اهداف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برنامه،بخشي به كاركردهاي دولت در چارچوب انتظام -

ويژه درباره برخي اصالحات هاي دولت بهپيشگيري از تفسيرهاي مختلف درباره صالحيت -

 .ساختاري و سازماني

 د.عنوان سند وفاق ملي نگريسته شوبا توجه به شرايط خطير كشور الزم است به برنامه ششم توسعه به

 توسعه عبارت است از: مهمترين انتظارات از يك برنامه .1

مدت و بلندمدت( و اي و ملي، كوتاهها )منطقهتوجه ويژه به عناصر ايجادكننده ناهماهنگي -



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 وفص  آنها، ها و چگونگي ح يابي چرايي ناهماهنگيواگرايي در كشور و ريشه

 ساز براي توسعه ملي،ويژه روندهاي آتي سرنوشتشناختي بهتوجه به مالحظات آينده -

محور كه سرنوشت توسعه كشور را عمدتاً تابعي از منابع ارزي و ريالي دانسته رويكرد منبع تغيير -

 اي قائ  است، ها و نهادها جايگاه حاشيهها، سازمانو براي انسان

 ويژه در حوزه اجراي برنامه،به« نظام اجرايي كشور»ايجاد تسهيالت الزم براي كارآمدسازي  -

ويژه در حوزه دهي در كشور بهاصلي در نظام انگيزشي و پاداش هايججاها و اعورفع كاستي -

 اقتصاد. 

 و ويژه بودن زمان حاضر و ضرورت تدوين برنامه توسعه عبارتند از: تمهمترين دالي  حساسي .5

طلبد. براي اين كار ايران ايران را براي حفظ ثبات خود مي شرايط كنوني خاورميانه، توانمندي -

 و در عين حال ميان نهادهاي سياستگذار مالي و فيزيكي كافي در اختيار داشته باشدبايد بتواند منابع 

 ، ترين سطح وفاق شك  گيرددر عالي

اي نقطه هاي فسيلي قرار دارد و كشور بهاز لحاظ جايگاه انرژي تغيير و دگرديسيجهان در مرز  -

 خاذ كند،هاي انرژي خود اتسياسترسيده است كه بايد تصميمي قاطع درباره 

تا  1334هاي محاباي منابع حاص  از نفت در طي سالهاي پي در پي ازجمله تزريق بيشوك -

، هاي توليديتوجهي به اصالح ساختار بنگاهبرابري قيمت انرژي، بي  1به اقتصاد، افزايش بيش از  1392

توليد و در دو سال  هايارز و در نتيجه افزايش قيمت نهادههاي ظالمانه، افزايش شديد قيمت تحريم

ا هدرصدي قيمت نفت موجب شده است كه اقتصاد ايران ـ كه قب  از اين شوك 62اخير كاهش بيش از 

 تر شود، نيز واجد اشكاالت ساختاري بود ـ ضعيف

انداز وضعيت ارزي كشور ويژه است. در صورتي كه منابع مالي مورد انتظار به كشور وارد چشم -

شود. در مقاب  اگر منابع در حد مورد انتظار نباشد، نياز جدي جريان ارزي برقرار ميدور جديدي از  شود،

 تواند بر جايگاه ايران در محيط منطقه اثر بگذارد،به منابع ارزي مي

 توان در موارد زير خالصه كرد:ترين انتظارات در برنامه ششم را ميهعمد .6

ت ي حاكميهاح نگاه قوه مجريه به مسائ  باشد و راهاي فراتر از رويكردها و برنامه ششم،برنامه  -

باشد و زمينه مواجهه خردورزانه با اجتماعي و سياسي را دربر داشته  براي مديريت مسائ  اقتصادي،

 المللي را فراهم كند،تحوالت بين

كلي اقتصاد هاي سازي اقتصاد ايران در چارچوب سياستهاي راهبردي و مقاومترميم وابستگي -

 مقاومتي،

ايجاد نهادهاي مشوق رشد و »سازي براي اصالح نظام انگيزشي در اقتصاد ايران از طريق زمينه -

 ،«اصالح تدريجي نهادهاي موجود»و « توسعه اقتصادي و سياسي



 

 

 

د دهخطر قرار مي هايي كه زندگي بلندمدت ايرانيان را در معرضاهميت دادن به مسائ  و بحران -

نها، ازجمله محدود شدن منابع حياتي مانند آب، وضعيت ناهنجار استفاده از منابع ه راهكار براي آئو ارا

محوري در ، محدود شدن عدالتها و فعاالن اقتصاديوري در فعاليتيي و بهرهآانرژي، امنيت جدي كار

 هاي فسادزا و ... ،زندگي اقتصادي، وجود زمينه

ك با . بدون شضروري است به اهداف برنامهتغيير رويكرد نسبت به نقش منابع براي دستيابي  -

بيان نحوه  ؛بندي استحجم منابع در اختيار، كشور نيازمند اولويتو توجه به تعدد مسائ  و اهداف 

ود جبران كمبسازگاري بين آنها ازجمله وظايف دولت است. راهبرد اصلي براي  اثباتها و انتخاب اولويت

ار، وكاي از اقدامات مانند بهبود محيط كسبز طريق مجموعهيي منابع در دسترس اآمنابع، افزايش كار

نحوه  هاي عمراني توسط دولت،نحوه گزينش و اجراي طرح ،هاي مالياتي و بانكياصالح نظام

در مجموع اصالحات ساختاري و نهادي است هاي دولتي از مح  منابع داخلي و ... گذاري شركتسرمايه

 هاي كشور فراهم شود. يتتا شرايط استفاده از تمام ظرف

 

 مقدمه

اي مدت مديدي بر موضوعات مرتبط با برنامه ششم توسعه در فص  منازعه هستهومباحث مربوط به ح 

صورت فرعي درگير موضوعات برنامه ششم هاي تفكر در كشور بهكشور سايه افكند و موجب شد تا كانون

مقاومتي و تأكيد چندباره مقام معظم رهبري درباره هاي كلي اقتصاد ابالغ سياستتوسعه شوند. اگرچه 

هاي كلي برنامه ششم موجب ويژه در مقدمه و برخي بندهاي سياستبه هااهميت و مأموريت اين سياست

ريزي و سياستگذاري در قوه د تا مباحثي درباره رويكردهاي برنامه ششم در سطح نهادهاي برنامهش

بلي هاي قنسبت به برنامه مباحث برنامه ششم توسعه تاكنون اما در عم مجريه و قوه مقننه مطرح شود 

. اين درحالي است كه به است شده هاي كارشناسي و عمومي مطرحبا درجه اهميت كمتري در حوزه

توان ادعا كرد شرايط كشور هم از لحاظ مسائ  و هاي كارشناسي و تحليلي متعدد مياستناد گزارش

گاه تا اين اندازه پراهميت هاي داخلي و هم از لحاظ شرايط پيراموني هيچل ظرفيتها و در عين حاچالش

اد و شود كه اقتصهاي مربوط به برنامه ششم توسعه در زماني مطرح ميعبارت ديگر بحثنبوده است. به

بوم وجامعه ايران در وضعيتي بسيار حساس قرار گرفته است كه شايد بتوان گفت در تاريخ معاصر اين مرز

 ريزي براي دستيابي به جايگاه سياسي مطلوباي، برنامهسابقه است و در كمتر دورهسابقه، كماگر نه بي

 شود. ريزي در شرايط ويژه ميهمين موقعيت موجب اهميت برنامهتا اين حد حساس و جدي بوده است. 

 رورت پرداختن به مسائليضكه درباره توان يافت كارشناسي مي يا حال حاضر كمتر مقام مسئولدر

بست رسيدن قانون موسوم از قبي  بحران آب و محيط زيست، ناكارآمدي مصرف انرژي در كشور و به بن

هاي هاي اجتماعي، بحرانخريد عموم مردم، مبارزه با فساد، آسيب ها، كاهش قدرتبه هدفمندي يارانه



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

و اي هاي بيمهصندوقت نامطلوب هاي دولت، وضعيروي مديريت بخش عمومي از قبي  بدهيپيش

ي عمراني و اولويت داشتن ساماندهي به اهبازنشستگي و حجم منابع انبوه مورد نياز براي خاتمه طرح

عموم مردم نيز بسته به موقعيت شغلي و سطح زندگي خود . نظام پولي و بانكي كشور ترديد داشته باشد

هايي از ديگرسو ظرفيت كنند.و پنجه نرم مي ت دستبه درجات مختلفي با عواقب و پيامدهاي اين مشكال

ساختاري، وفور منابع  و همچون اجماع نسبي سياستگذاران درباره ضرورت تسريع در اصالحات نهادي

گذاري و ... موجب شده هاي سرمايه، وجود جاذبهداراي تحصيالت عالي پرانگيزهو ويژه جوانان انساني به

 اشد. هاي اساسي داشته بهاي قبلي تفاوتبرنامه ششم توسعه، نسبت به برنامهتا دوره زماني اجراي است 

ايم ـ در مقاب  به رغم اهميت موضوعات مزبور ـ كه در بخشي از اين گزارش به آنها پرداخته

زي، نوع ريگير درباره لزوم برنامهنظر قاب  توجهي به ويژه در سطح مقامات سياستگذار و تصميماختالف

 ، نقش قوه مجريه و قوه مقننه در برنامه و ... وجود دارد. برنامه

 ريزيگزارش حاضر با مروري سريع بر اقدامات دو سال اخير دولت )به ويژه سازمان مديريت برنامه

شود. كشور( براي تهيه برنامه ششم توسعه و تحلي  رويكردهاي دولت درباره برنامه ششم توسعه آغاز مي

ران ريزي در ايمهمدت تشريح و دالي  اصلي ناكامي برنادر بخش دوم كاركردهاي اصلي يك برنامه ميان

رسد در حال حاضر مهمترين مانع ذهني براي تهيه برنامه جدي و ساخت يافته است بيان كه به نظر مي

رنامه ببراي  اسالمي هاي مجلس شورايپاياني به بيان رويكرد پيشنهادي مركز پژوهشخواهد شد. بخش 

  ششم توسعه اختصاص دارد.

 

 نامه ششم توسعه و رويكردهاي دولت . مروري بر فرآيند تهيه بر4

ريزي كشور فعاليت جدي در زمينه تهيه برنامه ششم توسعه را از اواي  سال سازمان مديريت و برنامه

، تدوين و تصويب برنامه ششم نظام تهيه»سندي تحت عنوان  1393آغاز كرد. در مردادماه سال  1393

ريزي آن سازمان )كه در آن زمان هنوز تحت عنوان مهتوسط معاونت برنا« توسعه جمهوري اسالمي ايران

نامه ريزي بركرد( منتشر شد. در اين سند نظام برنامهفعاليت ميريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه

 ريزي مشتم  بر موارد زير بود:ششم توسعه معرفي گرديد. نظام برنامه

 ،مباني حاكم بر تدوين برنامه ششم توسعه .1

 ،نامه ششم توسعههاي برويژگي .2

 ،محتواي برنامه ششم توسعه .3

 ،فرآيندهاي تدوين برنامه .4



 

 

 

 1.ساختار تدوين برنامه .1

صرفنظر از برخي تغييرات جزئي، 2مورد بازنگري قرار گرفت. 1394سند مزبور در مردادماه سال 

 ترين نكات درباره برنامه ششم توسعه در اسناد مزبور عبارت است از:عمده

 ت. بيان شده اس« نگر با نگاه ويژه به موضوعات خاصجامع». رويكرد اصلي برنامه ششم در هر دو سند، 1

 ت. سطح تفصي  برنامه براي بخش و فرابخش در حد برنامه راهبردي، براي هريك از موضوعا2

استان  ها در سطح تهيه سند توسعهخاص در سطح برنامه راهبردي و عملياتي و براي هريك از استان

ها پس از تصويب قانون برنامه ششم بيان شده است. ضمناً برنامه عملياتي بخشي و فرابخشي و استان

 تهيه خواهد شد. 

 ها بين اين دو سند مزبور عبارتند از:ترين تفاوت. عمده3

در بازنگري سند نظام تهيه، تدوين و تصويب برنامه  «اليحه برنامه ششم توسعه». محتواي 1-3

مورد بازنگري قرار گرفت نسبت به سند قبلي تغيير كرده است  1394توسعه كه در مردادماه سال ششم 

 اي كه در ابتدا قرار بود كه اليحه برنامه ششم توسعه شام  موارد زير باشد:گونهبه

 الف( مجموعه احكام، 

 بيني منابع،شاجتماعي، فرهنگي و جداول پي ،ب( جداول كمّي برنامه شام  اهداف كالن اقتصادي

 برنامه عملياتي(، درصد ج( موضوعات خاص )

 فرابخش.و د( برنامه راهبردي بخش 

احكام »تأكيد شده است كه اليحه برنامه فقط شام   1394در بازنگري سند فوق در مردادماه سال 

است و تصويب تصوير كالن برنامه و جداول كمّي شام  اهداف و جداول منابع و مصارف  «برنامه ششم

  3هاي عملياتي موضوعات خاص توسط هيئت وزيران صورت خواهد گرفت.و برنامه

در سند دوم  1394به اسفندماه  ،در سند اول 1394بندي تقديم اليحه برنامه از آذرماه . زمان2-3

حال حاضر )زمان انتشار اين گزارش( قرار است كه اليحه برنامه ششم توسعه همراه البته در. يير يافتتغ

  به مجلس شوراي اسالمي تقديم شود. 1394ماه در دي 1391با اليحه بودجه سال 

بخشي از تغييرات در نظامنامه مزبور ناشي از تغيير و تحول سازماني و احياي مجدد سازمان مديريت 

شم هاي كلي برنامه شه اليحه نيز به زمان ابالغ سياستئبندي اراود و تغيير زمانريزي كشور بو برنامه

بت نس ،براي تهيه اليحه بيني شده قبليهاي پيشبندي مجدد فعاليتو لزوم زمان (9/4/1394توسعه )

 داده شده است. 

يه و ته يهاي مجموعه احكام، اقدامات و تحل يبرمبنارويكرد كنوني دولت به برنامه ششم توسعه 

 توان در دو حوزه مورد تحلي  قرار داد. ريزي كشور را ميمنتشر شده سازمان مديريت و برنامه

                                                 
 .1131، مردادماه 7جمهور، گزارش ريزي نظارت راهبردي رئيسريزي، معاونت برنامه. معاونت برنامه1
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 نچهنسبت بين آ دومتغيير ديدگاه نسبت به نقش و جايگاه مجلس شوراي اسالمي در برنامه و  اول

 ر.تهيه شده با شرايط كنوني كشوويس اليحه برنامه ششم توسعه نپيشعنوان به

 

 برنامهتصويب جايگاه مجلس شوراي اسالمي در برنامه: تصويب احكام قانوني يا . 4-4

ريزي برنامه ششم توسعه، تغيير نقش و گونه كه ذكر شد يكي از تغييرات اساسي در نظام برنامههمان

ها اين گرايش وجود دارد كه در زمان جايگاه مجلس شوراي اسالمي در برنامه است. اگرچه در همه دولت

را برعهده گيرند اما  جمله قانون برنامه حداكثر اختيارات را اخذ و حداق  تعهداتتصويب هر قانوني از

ستند دولت هعنوان برنامه ششم بهمقامات قوه مجريه متماي  به ايده تدوين برنامه برخي رسد نظر ميبه

نيازمند تصويب مجلس شوراي  ي ديگر آنهابخشكه جز برخي مجوزهاي قانوني ضروري، اي گونهبه

شواهد حاكي از آن است كه دولت خي بربرنامه ششم نيز كلي هاي سياستدرباره . حتي اسالمي نيست

ناهمزماني  مسئله در اين خصوص بايد گفت گرچه  1ها در درون دولت بود.ماي  به تعيين اين سياست

ران هاي توسعه در ايكشور يكي از دالي  ضعف تحقق برنامه ريزي دربرنامهبا تقويم تقويم سياسي و 

ريزي به درون ديگري دارد و اين به معناي انحصار برنامه هاياما رفع اين نقصان راهكار 2رودمي شماربه

نيست. تصويب برنامه در  نظام قوه مجريه و نگذشتن از مسير قوه مقننه و مجمع تشخيص مصلحت

 دارد: يمهم هايمجلس شوراي اسالمي كاركرد

 بارهرافزايي دشود نوعي همگرايي و هممي تعام  دولت و مجلس براي تدوين برنامه توسعه موجب 

 سياستگذاري فراهم آيد. اين اجماع ضمني تاحدي مانع تصميمات معارضسطح در كشور كار آتي  دستور

وم سسوي مجلس نيازمند رأي دونيز وضع حكم قانوني مغاير با برنامه ازحال حاضر شود چنانكه در مي

لس به موضع دولت و مجهاي قانوني و مقرراتي نسبت . بدين ترتيب نه تنها برخي ابهاماستنمايندگان 

مدت كشور نزد فعاالن اقتصادي نيز هاي ميانشود بلكه درجه نااطميناني نسبت به سياستمي مرتفع

ي ويژه در سطح سياستگذاريكي از كاركردهاي مهم برنامه كه ايجاد هماهنگي به بنابراين يابد.مي كاهش

 است محقق خواهد شد.

  ازمند اصالح قوانين كنوني كشور يا نيازمند وضع قانون يي از برنامه ششم نيهابخشاينكه چه

متفاوتي  هايبسته به تفسيرهاي حقوقي جواب ،بايد از مسير تصويب قوه مقننه عبور نمايدو جديد است 

خواهد داشت. در عم  ممكن است دولتي انجام يك اقدام را در صالحيت خود بداند و در مقاب  مجلس 

اي كه گونهبهدر كشور فراوان است نظرها اختالفرا نپذيرد. سابقه اين شوراي اسالمي چنين تفسيري 

ها همواره وجود نظر در مورد حدود صالحيتحتي در چارچوب مجوزهاي داده شده در برنامه نيز اختالف

                                                 
1. http://www.farsnews.com/13940908001164 
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صرفاً موكول به گرفتن مجوزهاي كلي باشد اگر بخش تغييرات حقوقي در برنامه ششم  1داشته است.

گونه هرتغيير ممكن است برخالف انتظار و خواسته دولت نه تنها معضالت كنوني را ح  نكند بلكه 

هاي تهتصريح دقيق خواسبرانگيز بين قوه مجريه و قوه مقننه تبدي  كند. ساختاري را به موضوعي مجادله

 دهد. برنامه و تصويب آنها توسط مجلس شوراي اسالمي به اين مجادالت پايان مي

 ر دآن است كه ضمانت اجرا اسالمي تصويب برنامه توسعه در مجلس شوراي كي ديگر از ثمرات ي

آيد )مانند مي جاي ندارند فراهمقوه مجريه ي از بخش عمومي كه در ذي  يوظايف اجزامحدوده 

 رفاًو غيره(. اين در حالي است كه اگر برنامه ص ي سازندگيهاها، بنيادها، قرارگاهها، صندوقشهرداري

باالتر است. قوه مجريه ي بيرون از هابخشسوي ازهمراهي وزيران باشد، احتمال عدم  هيئتمصوب 

 ها و نهادهايهاي اجرايي و سازمانشك اصالحات اقتصادي مهم در كشور تنها با همكاري تمام دستگاهبي

 عمومي ميسر خواهد شد. 

 تصويب آن توسط مجلس شوراي اسالمي  نكته مهم ديگر ضرورت تصريح اهداف كمي در برنامه و

عدم تصويب اهداف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تواند به كاركردهاي دولت نظم دهد. است كه مي

توسط مجلس شوراي اسالمي به معناي فقدان تعهد دولت به دستيابي به نتايج مشخص است. در عم  

بايد توجه داشت كه متن ماده  .طلوب استاي كه حاص  شود قاب  توجيه و از ديدگاه دولت مهر نتيجه

هاي اجرايي براي تحقق اهداف دستگاه»مقرر شده است اليحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه در واحده 

مات اقدا، رسدو اسناد مربوط كه به تصويب هيئت وزيران ميبرنامه ششم ضمن اجراي احكام اين قانون 

نامه كنوني برنامه ششم توسعه تصريح شده ذكر شد در نظامقبالً گونه كه . آن«الزم را به عم  آورند

 به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. « اهداف و جداول منابع و مصارف»كه است 

زمينه تغييرات ساليانه در اهداف  برنامه ششم،ماده واحده اليحه پيشنهادي « 4»بر اين در بند عالوه

لوايح بودجه ساليانه را در چارچوب قانون برنامه و با  موظف شده است تا فراهم شده است زيرا دولت

رتيب تتهيه كند. بدينهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هاي الزم براساس تحوالت شاخصتعدي اعمال 

 داف برنامه تابع تحوالت خواهد شد.در عم  اه

 

 . برنامه ششم: رفع تكليف قانوني يا سند وفاق ملي2-4

مباحث اصلي در سطح كارشناسي و  ءدو سال اخير موضوع برنامه ششم توسعه جزرغم آنكه در طول به

هاي اساسي و هاي گوناگوني درباره مسائ ، چالشسياستگذاري و افكار عمومي نبوده است، تحلي 

بر اين تعدادي گزارش تحت عنوان هاي كشور و محيط پيرامون آن انجام شده است. عالوهظرفيت

ريزي كشور تهيه شده است كه طي آن توسعه توسط سازمان مديريت و برنامه مستندات برنامه ششم

                                                 
( قانون برنامه چهارم توسعه براي ادغام كليه واحدهاي سازماني هر وزارتخانه 113مثال رجوع كنيد به اجازه ماده )عنوان به .1

  . 1131الح اين ماده در سال به شوراي عالي اداري و قانون اص
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آن  هاي تحققانداز در طول دو برنامه گذشته و الزامعملكرد سند چشم و شناسيآسيب ،هاي قبليبرنامه

 هاي آتي بررسي شده است. در سال

آوري و و مفهوم تاب هاي موضوعي مانند جمعيت، نظام آموزش عاليهمچنين درباره برخي حوزه

ي اوقات اهايي صورت گرفته است. مقامات اين سازمان نيز در پارهاقتصاد مقاومتي در برنامه ششم بررسي

هاي مطالبي به صورت مصاحبه عمومي يا در سطح نشريات داخلي سازمان درباره جزئيات برنامه و اولويت

ه هاي خود دربارريه و قوه مقننه نيز با بيان ديدگاهبر اين برخي مقامات قوه مجاند. عالوهآن بيان كرده

هاي كلي اقتصاد اي مسائ  كشور و نقش برنامه ششم در ح  آنها، بر ضرورت محوريت سياستپاره

 اند. مقاومتي در برنامه ششم تأكيد نموده

نكه به از آعنوان متولي اصلي تهيه برنامه قب  ريزي بهواقعيت آن است كه سازمان مديريت و برنامه

ها، ها، هدفتعيين آرمانثبات سازماني و نظم فكري برسد درگير تهيه برنامه ششم توسعه شد. 

 نزديك به يك دههدر كه شود مطالبه مي يسازماناز اي ي برنامهيها و اقدامات اجراها، سياستاستراتژي

شدت تضعيف شده بوده است و بهدخ  و خرج اقتصاد دولت  كارهاي جاري و امور روزمره صرفاً درگير

 انتظار مذكور به راحتي محقق نخواهد شد.بود لذا 

برداري كپي دهدريزي رخ ميبرنامهعنوان به ريزي آنچه كهنهاد برنامه بايسته اصالح و نوسازيبدون 

 -ها بدون توجه به مجموعه الزامات برخاسته از شرايط اقتصاديريزيهاي مرسوم در برنامهاز شيوه

هاي در حالي كه در دولت نيز گروهريزي، وابستگي به مسير طي شده در امر برنامه .استاجتماعي كشور 

 : ردكريز را به چند اقدام ناگزير برنامههاي متفاوتي را درباره برنامه مطرح كرده بودند، فكري مختلف ايده

 (دومو ي حسابداري ملي اهروشهاي كمّي اقتصاد و تكيه بر الگو )مدل(سمت به حركت  (اول

عنوان به نفر( مركب از مسئوالن و كارشناسان 42) گاه تا  كثيراالعضاء هاياري نشستزتوس  به برگ

ه انتظار كاين ي برنامه ششم توسعه و هااولويتها و ها، استراتژيجلب مشاركت عمومي در تعيين هدف

. هاي آن باشدها و سياستهاي استراتژيهدف نتيجه اين اقدامات تهيه و تنظيم برنامه ششم توسعه و

) نفت، معادن، صنايع، كشاورزي،  هابخشوضعيت فعلي امور در سطح كالن و درباره اين در حالي است كه 

، توسعه نامتوازن اشتغال و بيكاري، خشكسالي، محيط زيست، فقرو موضوعات كليدي ) منابع آب(

، وريگذاري و تشكي  سرمايه، رشد منفي بهرهامتناع سرمايه و، مهاجرت، فرار سرمايه ها، فساداستان

ينده به آتحول وضعيت در هاي شيوهو ... ( و سناريوهاي ادامه روند و  بحران بانكداري ها،بحران بدهي

 هاي برنامه حتي درهاي تحليلي و مستند ارائه نشد و در عم  انتخابريزان گزارشكارشناسان و برنامه

 هادي برنامه مشخص نيست. سند پيشن

هر برنامه توسعه با توجه به شرايط و اوضاع اقتصادي و اجتماعي خاص هر به اعتقاد كارشناسان، 

 ريزي متفاوتيبرنامه ريزي سازگار با آن شرايط و ماشينالگوي برنامهو دوره از زمان، نيازمند سازوكار 



 

 

 

برنامه نيست، « محوريموضوع»يا « جامعيت»هاي گزينهدلي  ها تنها بهها يا تفاوتاست. اين ويژگي

يا اقتضاي شرايط اقتصادي و اجتماعي داخلي يا  و دلي  تغيير نظام تدبير در كشوربلكه بيشتر به

 اي قشريگونهتشريفات ادواري و به توان باريزي را نميتوان گفت كه برنامهرو مي. ازايناستالمللي بين

 . وي ثابتي براي هر دوره و تحت هر شرايطي انجام دادالگو و با سازوكار 

در صورتي كه فقط نگاه تشريفات اداري و يك الزام قانوني )الزام ناشي از قانون برنامه و بودجه 

در  و آن از ابتدا واضح استناكارآيي ريزي تقلي  يافته و وجود داشته باشد سطح برنامهبرنامه ( به 1311

مجموعه اقدامات مرتبط با آن به نوعي اتالف منابع كشور است. در صورتي كه با توجه چنين شرايطي 

 د. شونگريسته عنوان سند وفاق ملي برنامه ششم توسعه بهبه به شرايط خطير كشور الزم است 

 

 انتظارات حداقلي از يك برنامه توسعه. 2

به يك سلسله از اصول پايه و تواند ميهاي خود حتي با همين سطح موجود از ظرفيتريزي نظام برنامه

با عنايت به مثال  برايكند. راهگشاي حداقلي پايبندي نشان داده و به پيشبرد امور كشور كمك 

تر، ايينپمنظور تدوين برنامه توسعه، در مسير تسهي  امور براي سطوح ريزي و بههاي بنيادي برنامهفلسفه

 منظور تحقق اينصورت روشمند مطرح و راه را براي ح  و فص  آنها هموار كند. بهتر را بهمسائ  بنيادي

 «هماهنگي»ريزي يعني موضوع در عم  حداق  انتظار آن است كه به اص  موضوعه كليدي برنامه مهم

 ،الزم وجود داشته باشدهاي هماهنگيسطوح همه بين ضروري است  توجه بايسته شود. بنابراين اگرچه

 ظرف زمانيقيد ساله، هاي توسعه پنجدر برنامهها نگيههمااما قيد اصلي در انتخاب محورهاي ايجاد اين 

يابي چرايي آنها ريشه ،مهمتر هايموجد ناهماهنگيمدت است. در اين ارتباط توجه ويژه به عناصر ميان

موضوع حياتي بعدي، توجه به مهمترين  اهميت است.بسيار حائز  گيري چگونگي ح  و فص  آنهاو پي

 روندهاي واگرايي در ميان متغيرهاي كليدي سطح توسعه است. 

هاي گزارشبايد ي اخير، هاسالكننده در هاي نگراننظر به شرايط خطير كنوني و تجربه واگرايي

ي  صورت روشمند تحلنها را بهها را شناسايي كرده، طرز عم  آهاي اصلي واگراييپشتيبان برنامه، كانون

ايد به ريزي بسازي ارائه نمايند. بنابراين نظام برنامهراستامنظور همكارهاي عملياتي مناسبي بهوو ساز

هماهنگي بين منافع فردي و »و  «مدت و بلندمدتهماهنگي بين مالحظات كوتاه»طور بايسته به واكاوي 

ا راستمدت و بلندمدت با يكديگر همكه اوالً مالحظات كوتاهپرداخته و در مسيري گام بردارد  «جمعي

اي صورت پذيرد كه حداكثر كردن منافع وجه غالب فعاالن اصالح ساختار نهادي به گونه ثانياًباشند و 

 . 1دار نكنداقتصادي، منافع ملي را خدشه

                                                 
مدت و بلندمدت هاي ميانهاي چندماهه كه اغلب نسبتشان با برنامه. در حال حاضر باتوجه به تمايل دولت به ارائه برنامه1

ست، حساس شدن نظام دهي حاكم بر فضاي اقتصادي كشور كه بيشتر مشوق غيرمولدهامشخص نشده و نظام پاداش
 هاي مذكور اهميت دو چنداني يافته است. براي رفع ناهماهنگيها و تالش ريزي كشور به لزوم تحقق هماهنگيبرنامه
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مسئله مهم ديگري كه در تدوين اليحه برنامه ششم توسعه بايد به آن توجه شود، موضوع مالحظات 

سازي روندهاي كنوني با روندهاي مهم هماهنگشناختي است. اگرچه در بحث هماهنگي مسئله آينده

به  و كنيمزندگي مي« عصر شتاب تاريخ»آينده هم مستتر است، اما به اين دلي  كه اكنون در دوران 

اي اهميت پيدا كرده است، العادهاعتبار تحوالت علمي و فني، سرعت و شتاب تغييرات به طرز خارق

افتد براي تصحيح روندهاي موجود و ايجاد آمادگي كافي براي لحاظ كردن آنچه كه در آينده اتفاق مي

 .برخوردار استي ترمواجهه خردورزانه با تحوالت آتي از اهميت زياد

لي ساز براي توسعه مترين روندهاي آتي سرنوشترود، ابتدا شناخت دولت از مهمميبنابراين انتظار 

چه روندهايي »شناختي و اينكه بر اساس آن مالحظات سپس با عنايت به مالحظات آينده ارائه شود و

« چه روندهايي بايد ايجاد شود؟» و« چه روندهايي بايد استمرار پيدا كند؟»، «بايد متوقف شود؟

دلي  توجه ناكافي به مالحظات مذكور در رسد بهنظر ميبه بيان ديگر بههاي مشخصي ارائه گردد. هبرنام

مدت، بلندمدت و ...( نيز ايجاد نشده و در نتيجه اي، ملي، كوتاههاي الزم )منطقهگذشته، هماهنگي

اي حاص  نشده   مالحظههاي پرهزينه، دستاورد قابرغم فعاليتها، عليهاي ناشي از عدم هماهنگيتزاحم

 است.

نگري به سه عرصه حياتي هاي توسعه ضروريست با ژرفعالوه بر موارد فوق، در مسير تدوين برنامه

هاي پرداخته شود؛ زيرا تا زماني كه كاستي« اقتصاد سياسي»و « گذارينظام قاعده»، «هاي ذهنيسازه»

با همچنان پيشبرد مسائ  توسعه در كشور برطرف نشود، در حداق  ممكن فوق  هايحيطهموجود در 

 موانع بسيار جدي روبرو خواهد بود.

بر نظام « منبع محور»شود، سازه ذهني ريزي كشور مشاهده مياساس تجربه تاريخي برنامهبر

ع تابعي از مناب عمدتاًريزي كشور سيطره دارد. در واقع اين سازه ذهني سرنوشت توسعه كشور را برنامه

اي ها و نهادها جايگاهي حاشيهها، سازمانهاي در دسترس ارز و ريال دانسته و براي انسانجوديمالي و مو

  1.قائ  است

 آثاري و هاي نفتبا تكيه بر تجربيات شوك ويژهبهپردازان توسعه، است طيف وسيعي از نظريههسال

رهاي در حال توسعه قطعاً اند كه مشك  كشوكننده نفت، به اين نتيجه رسيدهآن در كشورهاي صادر

ه ، يك ذهنيت رانتي است كه ن«منبع محور»رسد سازه ذهني نظر مينيست. بنابراين به« كمبود منابع»

 و ايكند، بلكه موجب بروز رفتارهاي غيرتوسعهتنها كشور را به سمت تحقق اهداف توسعه هدايت نمي

هاي   از ارائه اليحه برنامه ششم توسعه، تحلي فسادآور خواهد شد. بنابراين از اين منظر دولت بايد قب

                                                 
 3ميليارد دالر درآمدهاي نفتي، رشد  5/11انه يكرد سالهاي قانوني برنامه چهارم توسعه با هزينهاساس مفاد پيوست. بر1

 د. در حال حاضر بيانبرنامه پنجم توسعه در سند قانوني خود نسبت به اين موضوع سكوت پيشه كردرصدي قابل تحقق بود. 
هاي . بنابراين تا زماني كه ريشهمورد نياز استميليارد دالر  244، معادل انهيسال جهت تحقق همين ميزان رشدشود كه مي

هاي چهارم و پنجم است شناسايي يي دالرهاي نفتي طي برنامهآسابقه كارانگيزي كه نمايانگر افت بيچنين اتفاق حيرت
 هاي خارجي به روال گذشته راهگشا نخواهد بود.يالي و ارزي يا حتي جذب سرمايهنشود، تزريق منابع ر



 

 

 

 رفت از آن ارائه دهد.هاي اصلي استمرار اين ذهنيت و چگونگي برونمشخصي از كانون

ا اند كه در تحقق توسعه، مسئله اجربندي رسيدهپردازان بزرگ توسعه به اين جمعنظريهبر اين عالوه

پوشي كرد و در بسياري از موارد به هيچ عنوان از آن چشمتوان كننده است كه نمياي تعيينبه اندازه

قوه  عبارت ديگر اينكه از مسيرتوضيح داد. به« نقص اجرا»نيافتگي را از كانال توان ك  ماجراي توسعهمي

بدي  تهاي توسعه شك  قانوني بخشيده شود يك مسئله است و اجراي آنچه به قانون مقننه به برنامه

ر ترين عناصعنوان يكي از مهمتوان بههاي توسعه را ميگري است. نقص در اجراي برنامهشده، مسئله دي

رود دولت نيافتگي در نظر گرفت. در اين زمينه نيز انتظار ميدهنده چرايي تداوم و تعميق توسعهتوضيح

راهكارهاي  كرده وهاي توسعه را تبيين برنامه كارآمد تمهيدات جلوگيري از تكرار امتناع از اجراي

 .رفت از آن ارائه كندمشخصي را براي برون

در چارچوب اقتصاد سياسي و در تمامي « دهينظام پاداش»همچنين توجه شايسته به مباحث 

عبارت ديگر بايد مشخص شود ساختار نهادي هاي حيات جمعي از اهميت بااليي برخوردار است. بهعرصه

ود اگر پذيرفته ش دهد.مولد است يا به غيرمولدها پاداش ميهاي حاكم بر كشور، بيشتر مشوق فعاليت

دهي به ويژه در حوزه اقتصاد، تابعي از نحوه پاداشامنيت ملي و بهبود وضعيت كشور به يكه بقا

هاي مشخصي هاي موجود در ساختار نهادي اقدامعوجاجها و ااست، الزم است براي رفع كاستيمولده

 . (ها تنها ازعهده قوه مجريه به تنهايي خارج استكه اصالح اين كاستيبايد توجه كرد ) انجام شود

ريزي بايد در تدوين برنامه ششم توسعه خود را از قيد و بند ظواهر، تبليغات و عالوه نظام برنامههب

. الزم بپردازد« توليد و اشتغال مولد»و « كيفيت رشد»ها رها كرده و به شك  متمركز به مسئله كميت

ا و فساد خوارگي، رانت، ربنياز تحقق رشد باكيفيت و توليد، باال رفتن هزينه مفتكر است كه پيشبه ذ

 . 1اي استاز طريق تمهيدات برنامه

 شود:يافتگي با سه تحول حاص  ميبندي توسعهبراساس يك تقسيم

 ويژه در نخبگان فكري و سياسي(ه)ب ذهنيهاي تغيير سازه، 

 دهيتغيير نظام پاداش، 

  (امور عموميويژه در هب)تغيير سازوكارهاي اداره، 

 طلبي در ايران، همچنانخواهي و توسعهاين در حالي است كه پس از قريب يك قرن تجربه پيشرفت

ها و يافتگي و نوسازي صورتبخش زيادي از سياستگذاران كشور، توسعه را با واردكردن مظاهر توسعه

محيطي هر دستاورد به ظاهر پيشرفته چه در بعد قانون و  شناسند. در چنينمكانيزه شدن امور مي

مقررات و چه در بعد اقتصاد و مديريت كشور، از كاركرد اصلي خود منحرف شده و نتايج سازگار با شرايط 

حمايت  نه تصويب قوانين ،كنندعدم توسعه )غيرمولد، غيردانش پايه، رانتي، غيرپايدار و...( را بازتوليد مي

                                                 
ريزي محدود و منحصر به مطالب ارائه شده در اين بخش نبوده و ضروريست نظام هاي مربوط به فلسفه برنامهمؤلفه .1

 ريزي كشور ساير موارد اساسي را نيز با دقت ويژه مورد بررسي قرار دهد.برنامه
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سيس نهادهاي جديد توانسته خروجي عملكرد اقتصاد ايران را به أها و تبنيانصادرات و دانش از توليد و

توليد دانش پايه تغيير دهد و نه استقرار سازوكارهايي مانند الكترونيكي شدن بانكداري توانسته است 

 ،خي موارددر براين بر عالوه .خروجي نظام بانكي را به حمايت بيشتر از توليد و كاهش فساد تبدي  نمايد

هاي مختلف كشور تبدي  شده ها و بخشها، دستگاهخواهي گروههاي توسعه به محلي براي سهمبرنامه

هاي برنامه تدارك ديده شده و يا براي اي خود طي سالاست كه يا بندهايي را براي تأمين منابع بودجه

نظر دستگاه خود را در قانون  زهاي مدهاي قانوني، حقوقي و ساختاري خود، برخي از مجوبرخي گره

اي، نه تنها موجب نزول سطح توقعات دولت و مجلس و به تبع كنند. چنين عرف نانوشتهبرنامه تعبيه مي

نزول سطح احكام برنامه شده بلكه اساساً انحرافي راهبردي در هدفگذاري برنامه توسعه را پديد آورده 

 است.

الذكر را ب  از ارائه اليحه برنامه طرز نگاه خود به مسائ  بنيادي فوقرود دولت قطور كلي انتظار ميبه

ه وفاق ملي يافتن بصورت شفاف بيان كرده و با انتشار عمومي اسناد پشتيبان قاب  اعتنا در مسير دستبه

هاي موجود و مسير ناهماهنگي»، «شناخت مسائ  مهم توسعه كشور»پيرامون مسائ  اساسي نظير: 

، «ضمانت اجراي برنامه»، «محور حاكم بر برنامهتصحيح ذهنيت منبع»، «هااز دام ناهماهنگيرفت برون

 ويژه تحلي  برخيرغم انتشار برخي اسناد پشتيبان و بهبهو ... عم  كند. « دهيتصحيح نظام پاداش»

ريزي كشور تا لحظه انتشار اين گزارش، عملكرد روندهاي اقتصادي كشور توسط سازمان مديريت و برنامه

سازمان مزبور در زمينه تهيه و انتشار اسناد پشتيبان و استفاده مؤثر از توان بالقوه بدنه كارشناسي ملي كه 

 رسد. مينظر نهاي برنامه كمك كند كافي بهبه اجماع ملي درباره مسائ  كشور و توجيه انتخاب توانستمي

ريزي توسعه انتظارات مذكور را برآورده كند و منزلت برنامه حفظ شود الزم است براي اينكه برنامه

 نظر قرار گيرند. برخي از اين الزامات عبارتند از: كه الزامات تدوين برنامه نيز مد

ريزي توسعه كه نيازمند انباشت بلندمدت دانش ذخيره دانش ضمني مناسب براي برنامه (نخست 

 مربوط به فرآيندهاي پيشرفت و حركت به سمت توسعه است، 

توان سازماندهي جهت ايجاد هماهنگي، جلب مشاركت، مديريت و نظارت مستمر تا  (دوم 

 هاي توسعه،هاي مندرج در برنامهرسيدن به هدف

در دست داشتن تصوير روشن يا حداق  سناريوهاي محتم  نسبت به آينده محيط داخلي  (سوم 

 و خارجي كشور در حوزه اقتصادي، فناوري، سياسي و غيره،

مشخص و منابع در دسترس و برقراري نسبت ميان  ي كامالًهااولويتفهرستي دقيق از  (چهارم 

 ،ي مذكورهااولويتمنابع و توان سازماندهي با 

توانمند ساختن نظامات اجرايي كشور )شام  نظام ديوانساالري، نظام فني و مهندسي، نظام  پنجم( 

 .قضايي و ...(



 

 

 

 برنامه ششم از  هاي مورد انتظارويژگيشرايط كشور و . 3

 توسعه. شرايط كشور در آستانه برنامه ششم 4-3

صاد شود كه اقتبرنامه ششم توسعه در زماني مطرح ميهاي مربوط به بحثگونه كه در ابتدا ذكر شد همان

و جامعه ايران در وضعيتي بسيار حساس قرار گرفته است كه شايد بتوان گفت در تاريخ معاصر اين مرز 

ت هاي آينده كشور با ظرافكند كه حركتسابقه است. اين وضعيت ايجاب ميسابقه، كمو بوم اگر نه بي

هاي برباد داده شده گذشته، تا حد وجود به تهديد مبدل نشود و فرصتهاي مبرگزيده شود تا فرصت

بر ضرورت تدوين برنامه مبنيبودن زمان حاضر دد. مهمترين دالي  حساسيت و ويژه زيادي جبران گر

 عبارتند از: توسعه

 اقتصادي  ووضعيت محيط خارجي كشور از منظر سياسي . 4-4-3

كه توانمندي ايران را براي حفظ ثبات خود  رداي قرار دادر تب و تاب ويژه ميانه، خاوردر زمان حاضر

هاي محيطي در منطقه محدود طلبد. اگر ايران بتواند در مقام محور ثبات عم  كند، بسياري از ناآراميمي

ابراين نبكار ايران بايد بتواند منابع مالي و فيزيكي كافي در اختيار داشته باشد. خواهد شد. براي اين

 ريزي براي دستيابي به جايگاه سياسي، برنامهريزي كشوراز تاريخ برنامه ايدر كمتر دورهتوان گفت مي

 بوده است. پراهميتحساس و  به اين سطح، تا ،مطلوب

المللي بهبود نيافته است و كشورهاي بزرگ جهان از لحاظ اقتصادي، جهان هنوز از بحران مالي بين

تري براي ساماندهي مالي و اقتصادي خود مناسبتا فرصت  هستند جديد هايبازار دستيابي بهخواهان 

 .تواند چنين بازاري را در محورهاي مختلف در اختيار كشورهاي جهان قرار دهدفراهم آورند. ايران مي

 ي استكارومحيط كسب الزم و امنيت اقتصادي براي ايجادثبات  برخورداري از ،الزمه اين وضعيت اما

به اندازه كافي براي جهان جذاب باشد. شايد از اين نظر موقعيت تاريخي ايران براي برقراري روابط  كه

گريز كه در آن شأن و احترام ملي كشور نيز پايدار باقي بماند، موقعيتي انكار و سلطه برازندهتجاري 

 باشد. نظيرناپذير و بي

 وضعيت بازار نفت در جهان. 2-4-3

را طي  ركود هاي باال و رسيدن به اشباع، دورهاي از قيمتجهان پس از سپري كردن چرخهبازار نفت 

ان هاي نه چندعنوان يكي از گزينههاي فسيلي را بهانداز آن محدود شدن كاربرد سوختكند كه چشممي

 نامحتم  در خود جاي داده است.

هاي فسيلي قرار دارد و ايران اين بدان معني است كه جهان در مرز دگرديسي از لحاظ جايگاه انرژي

 هاي انرژي خود اتخاذاي رسيده است كه بايد تصميمي قاطع در مورد سياستوابسته به نفت به نقطه

ژي در رف انركارآمدسازي مص»، «قطع وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي»كند. در اين تصميم، 
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 ناپذير قرار دارد.ر اجزاي تفكيكدر شما «هاي پاكافزايش سهم انرژي»و  «كشور

هاي پاك و پايدار نيازمند هاي انرژيبه گزينش سياست ،جهانساير كشورهاي بيش از  ،ايران امروز

ي رسيدن زيرا در دو دهه اخير كه جهان اين تحوالت را تجربه كرده، كشور اصالحات چنداني برا ؛است

ه كبه جايگاه برتر در زمينه نقش انرژي در توسعه ملي، انجام نداده است. تحوالت بازار نفت سبب شده 

تر شود و امروز به باور عمومي متخصصان بازسازي بخش انرژي، روشن ،انداز آينده براي ايرانچشم

 ناپذير براي پايداري زندگي اقتصادي ايران است.محوري اجتناب

 ضعيت محيط داخلي اقتصاد كشورو. 3-4-3

 توان استناد كرديشده م آشكار قيحقا يبه برخ رانياقتصاد ا يداخل طيمح يژگينشان دادن و يبرا

مقطع  كيجز در  رانياقتصاد ا ،(1394 ماهيگزارش )د نيا نيتا زمان تدو 1391از بهار  ازجمله آنكه

 دو سال نخست يط انيرانيسرانه ا يدرآمد ملبرد. يسابقه به سر مركود كم كيدر  1393كوتاه در سال 

كه نشان از مقاوم  ه استسوم سقوط كردكيبه  يو ارزش پول مل هافتيدرصد كاهش  21از  شيب ودرك

از كاهش تعداد شاغالن  تياشتغال كشور حكا يآمارها نيآخر . هم اكنونرددا ينبودن ساخت اقتصاد مل

 دها با روند كمبوشاخص نيدارد. ا 1392تابستان   يعنينسبت به دوره اوج ركود  1394در تابستان 

 سازگار است.  كامالً د،يتول زانيو كاهش م يداخل يهابنگاه يبرا ثرؤم يتقاضا

 ينيآفررشد و اشتغال كيدولت، توان تحر ينفت يكمبود تقاضا با كاهش درآمدها نيدر مواجهه با ا

سال  يهامتيدولت نسبت به ق يعمران يهانهياست و هز دهيد بيآس يصورت محسوسبه زيدولت ن

 يگرچه فشارها زيالمل  نني، به جهت تجارت بشرايطي نيدهد. در چنيرا نشان م يوسكاهش ملم 1392

در  رانيا يرنفتياما هم واردات و هم صادرات غ ،كشور شده است يموجب مثبت شدن تراز تجار يخارج

 بيترت نياند. بدرا نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد بوده يكاهش محسوس يماهه سال جار 9

 ثر است.ؤو م ژهيو برنامه كامالً كي ازمنديطور خاص نبه رانياقتصاد ا يبخش واقع

 انداز مالي كشور. چشم1-4-3

ت رسد كه انتظار برگشنظر ميدارد. از يك سو بهاندازي ويژه كنوني چشم شرايطارزي كشور در  وضعيت

در زمان مقرر در اختيار دولت  ،ايمنابعي كه به هر شك  در جريان تحريم وابسته به مسائ  هسته دادن

نابع م هاي مختلف توسط دولت شده است. در صورتي كهزيريوقت قرار نگرفته است، محوري براي برنامه

تواند در حد ه ميشود كبه كشور سرازير شود، دور جديدي از جريان ارزي برقرار مي مورد انتظارمالي 

 در اقتصاد كشور تغيير ايجاد كند.، شوكيك 

به كشور برگشت داده نشود، در آينده نزديك نياز  مورد انتظار،يك از اين منابع در مقاب  اگر هيچ

اي اثر بگذارد. اين بدان معني است تواند حتي بر جايگاه ايران در محيط منطقهجدي به منابع ارزي مي

 ي خود قرار دارد.هاترين وضعيتدر كشور در يكي از حساس كه مديريت ارزي



 

 

 

ذارد گهاي مالي اقتصاد كشور مياي بر جريانكنندهتحقق هر يك از اين موارد چنان تأثير دگرگون

ود منابع ديگر، احتمال ور عبارتتواند مسير توسعه كشور را بسيار شكوفا يا بسيار منحرف سازد. بهكه مي

تواند بسيار متفاوت چند كه هزينه اين منابع مي تصاد كشور امري نامحتم  نيست، هرارزي زياد در اق

 گر بارود و ااي در كشور برباد ميباشد. اگر اين منابع درست مديريت نشود، فرصت طاليي جهش توسعه

 توانمي اهاي اقتصاد كشور ردگياافتريزي شود، بخش بزرگي از پسدرايت براي اين منابع انتظاري برنامه

 در مدتي محدود جبران كرد.

رسد برنامه ششم توسعه، نقشي كليدي در ساماندهي به نظر ميبا عنايت به چهار نكته فوق به

تواند كشور را به سمت حركت در مسير مي و وضعيت كشور براي رسيدن به مرزهاي مطلوب برعهده دارد

 توسعه پايدار و اصالح مشكالت كليدي سوق دهد.

 

 . انتظارات از برنامه ششم 2-3

 اي براي وفاق مليبرنامهبرنامه ششم  .4-2-3

قانوني  بر رفع تكليفتواند مبتنيي قبلي بيان شد، نوع نگاه به برنامه ششم ميهابخشطور كه در همان

ساله باشد. باشد يا اينكه منزلت برنامه ششم در سطحي تعريف شود كه سند وفاق ملي در بازه زماني پنج

، سند وفاق ملي توسعه هاي مجلس شوراي اسالمي، انتظار است كه برنامه ششماز نظر مركز پژوهش

هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايجاد در حوزهنوعي همگرايي در سياستگذاري با اين ويژگي كه  ،باشد

وجب منياز است و تعام  مذكور تعام  مجلس و دولت براي دستيابي به وفاق ملي در اين شرايط به . كند

من ضباشند، شوند از پايداري بيشتري برخوردار ها و قواعدي كه تهيه و تصويب ميسياستخواهد شد 

از تفسيرپذيري مداوم و دهد اينكه ابهام سياستگذاري را براي بخش خصوصي و جامعه مدني كاهش مي

اتر از نگاه اي فربرنامه بايد راين اساس، برنامه ششمكند. ببراي آنها نيز جلوگيري مي نامهقوانين و آيين

ا رنگاه حاكميت براي مديريت مسائ  اقتصادي، اجتماعي و سياسي رو به مسائ  پيشدولت حاكم 

 . داشته باشددربر

 اقتصاد مقاومتي بر برنامه ششم حاكم شدن روح . 2-2-3

 ها تحقق اصولهاي كلي اقتصاد مقاومتي تصريح شده است هدف اين سياستطور كه در سياستهمان

انداز است و رويكرد آن نيز اقتصادي پويا و پيشرو، متكي بر قانوني اساسي و دستيابي به اهداف چشم

ايران در  داقتصاهاي وارده به گراست. واقعيت آن است كه خسارتدانش، عدالت بنيان، درونزا و برون

هاي بيروني بسيار مشهود بود و شايد مهمترين اولويت پذيريدوره برنامه پنجم توسعه از مح  آسيب

سازي اقتصاد ايران باشد. در شرايط كاهش هاي راهبردي و مقاوم، ترميم وابستگيششمدوره برنامه 

ها، مواجهه صوري يا حداقلي يمانداز ناپايدار در رفع كام  تحرقيمت و به تبع درآمد نفتي كشور و چشم



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 هاي بزرگ براي كشور شود.تواند موجب تكرار هزينهبا اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم توسعه مي

اقتصاد مقاومتي باشد. بررسي تجربه اصول حاكم بر برنامه ششم، اصول در اين چارچوب انتظار است كه 

 «امنيت»، «عدالت» ،«رشد اقتصادي»ي پيشين، اهداف هادهد كه در غالب برنامهتوسعه در ايران نشان مي

صول اانتظار است كه با حاكم شدن و اند صورت همزمان در كشور محقق نشدهبه« سياسي ثبات و توسعه»و 

 . دفراهم آياهداف اين سياستگذاري برنامه ششم توسعه، امكان تحقق همزمان و  كشوردر اقتصاد مقاومتي 

 اصالح نظام انگيزشي در اقتصاد ايران سازي . زمينه3-2-3

نابع ماقتصاد ايران در يك دهه گذشته، با چندين شوك اقتصادي بزرگ روبرو بوده است. شوك افزايش 

شوك افزايش بيش ، 1337المللي اقتصاد در سال شوك بحران بين، به بعد 1332در دهه نفت حاص  از 

، 1392هاي اقتصادي در سال تحريم تشديدشوك ، 1339هاي انرژي در سال برابري قيمت حام  1از 

شوك ، سومبه نزديك يكو كاهش ارزش پول ملي  1391و  1392در سال افزايش قيمت ارز شوك 

منابع حاص  از  يدرصد 72و اكنون شوك كاهش نزديك به  1392ها در سال تداوم و تشديد تحريم

شود. در كنار آن برخي از شرايط سياسي در ضعيف باعث شده است كه به تدريج اقتصاد ايران نفت 

ها اثر گذاشته و آن را تشديد كرده است. مجموعه داخ  و خارج نيز بر نتايج اقتصادي حاص  از اين شوك

كشور به شدت تخريب شود. در اين شرايط انتظار در آثار اين عوام  باعث شده است كه نظام انگيزشي 

هاي اوليه اصالح نظام انگيزشي در كشور را سند وفاق ملي زمينهعنوان به است كه برنامه ششم توسعه

ايش افز و هكشور، كاهش نااطميناني از آينددر مبادله  كاهش هزينه شك  دهد. افزايش سرمايه اجتماعي،

 تواند از جمله نتايج بهبود اصالح نظام انگيزشي كشور باشد. اعتماد متقاب  دولت و ملت مي

صورت اصالح نهادهاي ناكارآمد موجود به»و  «مشوق رشد و توسعه اقتصادي و سياسيايجاد نهادهاي » 

صاد مقاومتي اقتكلي هاي ، بنيان نظري اصالح نظام انگيزشي در كشور است. انتظار است كه سياست«تدريجي

هاي وزههاي فسادزا در حآن و جلوگيري از اقدامات و زمينه سازيسازي اقتصاد و سالمشفاف» ،(19)بند 

در برنامه ششم مبنايي براي اصالح نظام انگيزشي در كشور باشد. در صورتي كه « ، تجاري، ارزي و ... پولي

جويي، عدم هاي رانتبه تدريج زمينه ،تشويق خالقيت، رقابت و نوآوري باشدبر مبتنينظام انگيزشي كشور 

رت مشخص صوساس در برنامه ششم بايد به. براين اشد شفافيت و فساد سيستمي در اقتصاد تضعيف خواهد

 سازي اصالح نظام انگيزشي در كشور چيست؟شود راهبرد برنامه براي زمينهمعلوم 

 . ارائه راهكار براي برخي از مهمترين مسائل حياتي اقتصاد ايران1-2-3

دت مبلندهايي آغاز كرد كه زندگي بحث در مورد نيازهاي اقتصاد و جامعه ايران را بايد با شناخت بحران

هايي وجود دارد كه تهديدي جدي براي رسد بحراننظر ميايران را در معرض خطر قرار داده است. به

تداوم زندگي براي با توجه به اهميتي كه اين مسائ  پرداختن به  (.1شود )پيوست محسوب ميكشور 

ط اما در شراي ،اي نيستهاي متعارف توسعهدارد حتي نيازمند برنامهايرانيان و توسعه اقتصادي كشور 



 

 

 

ائ  مسترين جمله مهمازكه برنامه ششم توسعه اهميت مناسبي به آن داده باشد.  رودميكنوني انتظار 

 توان به موارد زير اشاره كرد:كشور مي

 نقش و جايگاه اقتصادي ايران در جهان،كوچك شدن الف( 

 محدود شدن منابع حياتي مانند منابع آبي كشور،ب( 

 وضعيت ناهنجار استفاده از منابع انرژي،ج( 

 ها و فعاالن اقتصادي،وري در فعاليتكارآيي و بهرهافت جدي د( 

 محوري در زندگي اقتصادي،عدالت شدن محدودهـ( 

 ،عموميبخش بزرگ و ناكارآمد شدن و( 

 .در شئون مختلف زندگي اقتصادي و اجتماعي كشورهاي فسادزا زمينهوجود  ز(

مسائ  حياتي كشور راهكار ارائه نمايد و  برايبتواند براين اساس الزم است كه برنامه ششم توسعه 

ر نمونه الزم است كه موارد زيعنوان به آزمون شده نيز دوري نمايد.از برخي از خطاهاي سياستگذاري 

 مورد توجه قرار گيرد:

 در منابعاستفاده بهينه از اين منظور به نسبت به منابع ارزي ورودي به كشورالزم حساسيت  -

 ،هاي راهبردي مليبرنامه

هاي كلي واريز بخشي از منابع ارزي حاص  از صادرات نفت و خالص صادرات گاز طبق سياست -

 و برداشتسهم دولت از اين منابع به حساب ذخيره ارزي و واريز برنامه ششم به صندوق توسعه ملي 

 1ي،قطع وابستگي به درآمدهاي نفتمنظور به ،اساس ريالبر ينتا سقف معبراي جبران كسري منابع دولت 

منابع ريالي برخاسته از تضعيف ارزش پول ملي به صندوق  نظير هر نوع منابع ريالي كالنواريز  -

 ،درآمدهاي خوددولت براي افزايش  توسط نرخ ارز از دستكاري جلوگيريمنظور به توسعه ملي

جاي يك برنامه كالن( و متمركز بر تعداد محور )بهيك سند موضوععنوان به تدوين برنامه ششم -

هاي كلي اقتصاد مقاومتي سياستنظير هاي كلي ف مهم برخي از سياستابه روشني اهدمحدودي محور كه 

 ،را محقق كند

محورهاي مشخص اصالح ساخت اقتصادي پرداختن به منظور به   سازنده با جهانبرقراري تعام -

و بازچرخاني منابع آب و  پروژه ملي احيا»، «نق وپروژه ملي اصالح وضعيت حم »كشور مانند 

در چارچوب  «وري توليد و مصرف انرژي در كشوربهره يپروژه ملي ارتقا» و« سازي مصارف آببهينه

 ،سازي زندگي اقتصادي و اجتماعي كشورالمللي و با هدف متحولهاي بينهمكاري

و  حفظ صلح ودستيابي به قدرت برتر براي  رفتاري هوشمندانهريزي مالي و ساماندهي برنامه -

 .در منطقه ثبات

                                                 
نسلي شود صندوق توسعه ملي واريز و صرف امور بين  به لحاظ كارشناسي بهتر بود كه كل منابع حاصل از نفتگرچه بها. 1

 در زمينه اقدامات بين نسلي نظارت دقيق داشته باشد. دولت و در مقابل مجلس شوراي اسالمي بر عملكرد
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 المللي. مواجهه خردورزانه با تحوالت آتي بين5-2-3

شدت در حال تغيير بوده است. كاهش شديد اقتصادي و سياسي منطقه بههاي اخير شرايط در سال

اي هاي منطقهاي، تشديد رقابتدر حوزه هسته 1+1 كشورهاي آميز ايران وقيمت نفت، تعام  موفقيت

 جمله تغييرات هستند. بين ايران و عربستان، حضور جدي روسيه در تحوالت سوريه و ... از

المل  يقيناً آثار معناداري بر اقتصاد ايران خواهد داشت. براين اساس انتظار تغييرات محيط بين

دهاي توسعه پيون»المل  در برنامه ششم مدنظر قرار گيرد. است كه مواجهه خردورزانه با تحوالت آتي بين

يپلماسي در جهت استفاده از د»، «راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان

 12اي )بند المللي و منطقههاي بينهاي سازماناستفاده از ظرفيت»، «هاي اقتصاديحمايت از هدف

افزايش ذخاير راهبردي »، «انتخاب مشتريان راهبردي نفت و گاز»هاي كلي اقتصاد مقاومتي(، سياست

هاي كلي اقتصاد سياست 11و  14، 13، )بندهاي «تكمي  زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز»، «نفت و گاز

 12، )بند «بخشي پيوندهاي اقتصادي با كشورهاتنوع»و « گسترش خدمات تجارت خارجي»مقاومتي( و 

ازجمله اموري هستند كه انتظار است براي مواجهه خردورزانه با  (هاي كلي اقتصاد مقاومتيسياست

 تحوالت آتي جهان مدنظر قرار گيرند. 

  سازگار براي برنامه اهدافانتخاب . 6-2-3

رشد »مثال عنوان به گيرد.اي از اهداف را دربر ميهمانند هر برنامه توسعه، مجموعه برنامه ششم

 بهبود»، «كاهش بيكاري»، «افزايش عدالت اجتماعي»، «توانمندسازي فقرا و كاهش فقر»، «اقتصادي

من اينكه هريك از آنها به تنهايي ازجمله اين اهداف هستند. ض« محيط زيست و جلوگيري از تخريب آن

هاي متولي پيگيري شود ممكن است با برخي از اهداف ديگر سازگار نباشد. بر تواند توسط سازمانمي

اين اساس الزم است كه رابطه ميان اهداف برنامه ششم ارائه شود تا از طريق آن امكان ايجاد هماهنگي 

البه قاب  پيگيري و مط جداول و اسناد پشتيباناز طريق ميان اهداف برنامه ششم بررسي شود. اين امر 

است. بر اين اساس الزم است كه براي مشخص شدن رابطه ميان اهداف و مشخص شدن سازگاري ميان 

 اهداف، جداول و اسناد پشتيبان برنامه نيز ارائه گردد. 

 منابع مالي يي آبراي ارتقاي كاراصالحات ساختاري و نهادي  بهتوجه . 7-2-3

مسائ  مهم اقتصادي خود )مانند اشتغال( به رشد اقتصادي باال نياز دارد. ازسوي  برق آمدن ئايران براي فا

عمول اكنون روش ممنابع مالي است. هم كننده رشد اقتصادي،اهاي مهم تعييننديگر يكي از قيدها و تنگ

منابع  شود و سپسصورت برونزا اعالم ميبهتعيين منابع برنامه چنين است كه ابتدا نرخ رشد اقتصادي 

شود. درحالي كه راهكار مناسب آن است كه ابتدا ظرفيت واقعي كشور الزم براي اين رشد تخمين زده مي

 3در ايجاد رشد اقتصادي ديده شود و سپس تفاوت اين رشد واقعي با رشد اقتصاد اعالم شده )مثالً 



 

 

 

 سياستگذاري تأمين شود.  درصد( از طريق انجام اصالحات نهادي و

طور خالصه با مفروض گرفتن ضرورت دستيابي نياز به ديدگاه معمول درباره نحوه تعيين منابع مورد

هميت ادر درجه دوم را به نرخ رشد اغلب مواقع در تعيين منابع، بررسي امكانپذيري تجهيز چنين منابعي 

 .(2پيوست  1دهد )نمودار ميقرار 

كردند نشان هاي اقتصادي تالش ميي در كشور مدلريزهاي متعدد برنامهدورهدر عبارت ديگر به

دهند براي تحقق يك هدف مثالً رشد اقتصادي، نياز به الف ميليارد ريال )يا دالر( منابع در برنامه وجود 

ي عدم راحتريزان بهشد، برنامهدارد. روشن است كه اگر در پايان دوره برنامه، اهداف مصرح تأمين نمي

ويژه ههاي وفور منابع ارزي بكردند )نقطه مقاب  سالتأمين منابع را دلي  اصلي عدم تحقق برنامه بيان مي

دلي  مسائلي مانند بيماري هلندي و بروز عوارض ناشي از ازدياد منابع ـ منابع نفتي است كه اين بار به

 شود(.جمله رشد محقق نمياز نفرين منابع ـ اهداف برنامه درباره متغيرهاي كالن اقتصادي

عبارت بندي و استفاده از منابع است كه چندان مورد توجه نيست. بهنكته مغفول در اين روش نحوه اولويت

قابليت تجهيز منابع مجوز استفاده از آن براي هر بخش است، بدون آنكه درباره نحوه هماهنگي صرف ديگر 

 ريزي ديدگاه روشن و ابزارهاي اجرايي خاصي وجود داشته باشد.مهعنوان يكي از اهداف اصلي برناها بهبخش

بايد پذيرفت كه رابطه قطعي، از قب  مشخص و غيرقاب  تغييري بين منابع و اهداف برنامه وجود 

عبارتي ريزي تغيير اين رابطه درجهت بهبود يا بههاي اصلي برنامه و برنامهدرواقع يكي از مسئوليت .ندارد

ابع آن است كه انواع مننظر ديدگاه بدي  براي تعيين منابع مورد است. منابع در اختيار يي آافزايش كار

واع كه ان دبينانه تعيين شود، سپس مأموريت اصلي برنامه آن خواهد بوقاب  تجهيز با رويكرد واقع

خاب نتاين امر زمينه اكند كه مرتفع هستند را افزايش كارآيي منابع در دسترس كه مانع ها محدوديت

وكار، اصالح نظاماتي از اقداماتي مانند بهبود محيط كسب. كنددار در برنامه را فراهم مياقدامات اولويت

گذاري هاي عمراني توسط دولت، نحوه سرمايهقبي  نظام مالياتي، نظام بانكي، نحوه گزينش و اجراي طرح

 . (2پيوست  2)نمودار  هاي دولتي از مح  منابع داخلي و غيرهشركت

نكته مهم آنكه اين روش امكان آن را فراهم خواهد كرد تا براي تخصيص منابع بين اقداماتي كه 

رسد دوره به نظر ميقرار است صورت گيرد و هزينه تأمين آن، معيارهاي قاب  سنجشي طراحي شود. 

شود هاي پس از انقالب اسالمي دارد. شرايط مزبور سبب ميبرنامه ششم توسعه، شرايطي متفاوت با برنامه

صورت همزمان هم بر نحوه تعيين منابع مورد نياز براي رشد اقتصادي با كيفيت و هم بر تا دو قيد به

ي يد ديد كه موضوعاتي از قبي  بحران منابع آببندي نحوه تخصيص منابع تحمي  شود. از يكسو بااولويت

هاي اقتصادي و در نتيجه رشد دارند و از ديگر سو ممكن است در كشور چه تأثيري بر عملكرد بخش

مدت چندان موجب رشد كه حداق  در كوتاهتخصيص داده شود ها منابعي براي ح  برخي از اين بحران

اين ديدگاه از آن جهت داراي اهميت است كه  .زيست( نشود )مانند برخي موضوعات مرتبط با محيط

هاي تجهيز منابع را بندي نحوه تخصيص منابع، امكان هزينه ـ فايده كردن انواع روشبر اولويتعالوه
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 زير قاب  طرح است: ها با اولويتپرسشدوم عبارت ديگر در اين روش به 1دهد.مي

 كشور چيست(؟ هاي. چه كارهايي بايد انجام شود )اولويت1

 . چقدر منابع موجود است؟2

 اي به صالح كشور است؟ . تجهيز منابع با چه هزينه3

 يي استفاده از منابع را افزايش داد؟آ. چگونه بايد در كشور كار4

 

 بندي جمع

با در كنار اين موارد  وهاي اقتصادي متعددي روبرو بوده اقتصاد ايران در يك دهه گذشته با شوك

است. تأثير مجموعه اين شرايط باعث شده است كه از يكسو ظرفيت  شدهروبرو نيز هاي اقتصادي تحريم

قتصاد و سازوكارهاي ايجاد انگيزش شي ازياقتصاد ايران كاهش يابد و ازسوي ديگر نظام انگدر توليد 

 توسط نظام بازار تخريب گردد. 

ترين اي ايران به اذعان تحليلگران افزايش يافته است و كشور ايران يكي از امندر مقاب  قدرت منطقه

سياسي ايران )در  ثباتناطق جهان است. ترين ميكي از ناامنخود كشورهاي منطقه خاورميانه است كه 

هاي سياسي درون آن( در يك فضاي امن نياز به مكملي به نام ثبات مند گروهابت قاعدهرقوجود عين 

 اقتصادي و رشد و توسعه اقتصادي پايدار دارد. 

همتراز قدرت سياسي افزايش خود را سو كشور نياز دارد كه قدرت اقتصادي در شرايط كنوني از يك

ار امن براي گذ رواستگذاري اقتصادي روبرو است. ازاينسيهاي تناقضسوي ديگر اقتصاد ايران با و ازدهد 

 و سالمت از شرايط كنوني نياز است وفاق ملي در كشور شك  گيرد. 

هاي كلي اقتصاد مقاومتي خطوط وچهارم قانون اساسي و سياستهاي كلي اص  چه سياست  

ي محملبرنامه ششم توسعه  اند. در اين شرايطراهنماي كلي براي ارتقاي قدرت اقتصادي ارائه كرده

 مدت حاكميت و نه برنامه دولت.عنوان برنامه ميانگيري وفاق ملي بهاست براي شك 

هاي حداقلي مورد انتظار آن كه تواند چنين منزلتي پيدا كند كه خواستهبرنامه ششم زماني مي  

 اند برآورده شود: در ذي  ارائه شده

 برنامه،حاكم بودن روح اقتصاد مقاومتي بر  .4

  ،اصالح نظام انگيزشي در اقتصاد ايران .2

 :جملهارائه راهكار براي ح  مسائ  مهم و حياتي كشور از .3

 مديريت آب 

                                                 
 يد استفاده كرد.هايي باهاي متنوعي براي پاسخ به چنين پرسش. طبعًا از مدل1



 

 

 

 مديريت انرژي 

 وري يي و بهرهآارتقاي كار 

 محوري در زندگي اقتصادي افزايش عدالت 

 بازآفريني دولت 

 افزايش نقش ايران در جهان 

 هاي اجتماعي مديريت آسيب 

  نظام مالي و بانكياصالح 

 ،زانه با تحوالت آتي جهان و منطقهمواجهه خردور .1

 ،تبيين رابطه ميان اهداف اصلي برنامه ششم .5

 .يدارپا اقتصادي توسعههاي جديد اصالحات ساختاري و نهادي براي تأمين منابع مالي معرفي ظرفيت .6
 

 

 هاپيوست

 برخي از مهمترين مسائل حياتي كشور. 4پيوست 

 مديريت و مصرف آب در كشور الف(

پذيري در اقتصاد ايران، كاهش ملموس در منابع حياتي كشور در حدي ترين محورهاي ضربهيكي از مهم

است كه پايداري زندگي در بسياري از نقاط كشور را در معرض تهديد قرار داده است. در ابتداي فهرست 

ع آبي كشور است كه زندگي اقتصادي را در معرض اقالم اين محور و نماد اولويت اين محور، كاهش مناب

ويژه هواي زيست و به خطر قرار داده است. عام  ديگر در اين محور، آلودگي بسيار خطرناك محيط

 كننده سالمت مردم قرار دارد.كشور است كه در مرزهاي مخدوش

 شدن وضعيت استفاده از منابع انرژي در كشور ناهنجارب( 

شود. نماد اين محور متبلور ميها كردن يارانه هدفمندبا رسيده  بستبن هاين محور در قانون ب

شده و در نهايت  چارچوب افزايش قيمت انرژي متجاوز از دو دهه در كشور اجراهايي است كه در سياست

انجاميده است. حاص  اين تحول ناكارآيي مشهود در زندگي جامعه و در ها كردن يارانه به قانون هدفمند

استفاده از منابع انرژي بوده است كه در نهايت جايگاه كشور را از منظر شاخص معماري انرژي در جهان 

 بسيار پايين كشانيده است. هاي به رده

 ها و فعاالن اقتصاديوري در فعاليتكارآيي و بهرهج( 

 اقتصادي را سوم رشدوري در كشور است كه قادر نيست حتي يكوضعيت بهرهنماد مشهود اين محور، 

دهد. خريد وري را نشان ميوري در ايران در مقايسه با جهان به روشني افت بهرهتأمين كند. روند بهره

هاي اصلي كشور، نمونه ديگري محصول ساخت داخ ، حتي در فعاليتعنوان به از چين و جانمايي آن
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 ايتوسعههاي وري در برنامهبهرهرغم سياستگذاري بر رشد  تعمق است كه به از اين نماد است. قاب 

وري و مديريت اين عوام  كردن عوام  اثرگذار بر بهره كشور، تا زمان حاضر هيچ اقدامي در راستاي فعال

  دليشود، بهوري بنگاهي انجام ميهايي كه در راستاي اصالح بهرهصورت نگرفته است و تمام تالش

 است. هاي ملي، ناموفق باقي ماندهنداشتن حمايت

 محوري در زندگي اقتصاديشدن عدالت محدودد( 

محدوديت همدلي بين مردم و دولت احساس فقدان  ي از دالي اغراق نيست اگر گفته شود يك

تواند ازجمله ميسو و گسترش نابرابري محوري در رفتارهاي عمومي است. گسترش فساد از يكعدالت

محوري است كه عام  جامعه نماد ديگري از گريز از عدالتشدن جدي قدرت خريد  . زاي نتايج آن باشد

نگاهي به حدود دو دهه قدرت خريد  .هاي جدي در ارزش پول ملي كشور بوده استمشخص آن تضعيف

دهد كه ايران نسبت به متوسط جهان سرانه شاغالن در كشور در مقايسه با متوسط جهان نشان مي

 گذارد. فراتر مي درصد پا 32روي مشهودي داشته است كه از مرز پس

دهنده افت مصرف در تمام كاالهاي اساسي ارقام بودجه خانوار شهري و روستايي در كشور هم نشان

شدت عدالت بهمورد نياز خانوار بوده است. با وجود اين وضعيت، بديهي است كه مردم احساس كنند 

ن و با دولت همدلي نداشته باشند. بنابرايو بنابراين دولت را عام  اين وضعيت بدانند تضعيف شده است 

هاي كنند در محيطرنگ شده و مردم تالش ميهاي اقتصادي كمحضور همه آحاد مردم در فعاليت

 ديگري فعاليت كنند تا از عدالت هر چند محدود برخوردار شوند.

 يي محدود آنآمحدوده وسيع بخش عمومي و كار هـ(

اند پدرساالرانه در جزئيات زندگي مردم جامعه مداخله كردهروشي  ها بابيش از سه دهه است كه دولت

شدن جدي دولت، محدوده وسيع بخش عمومي و مخدوش شدن مرزهاي بين بخش  و اين امر به بزرگ

كه از نظر توانايي دولت قادر نيست از كارآيي كافي انجاميده است؛ در حاليخصوصي و بخش عمومي 

اي كه متقب  شده است، برخوردار شود. نماد مشخص اين مسئله، وضعيت دولت در براي انجام وظيفه

ي اخير است كه در نهايت سبب شده دولت براي اداره خود، منافع مردم را ناديده گيرد. همچنين هاسال

سوي ديگر سو عام  تضعيف مداوم ارزش ريال شده و ازهاي پنهان و آشكار بودجه كه از يككسري

 همراه آورده نيز نماد مشخص ديگري از اين وضعيت است.بسيار را بهي هامفسده

 نقش ايران در جهان و(

صورت ايران در جهان نبوده و نظر به اينكه تحريم بهشدن نقش تحريم اقتصادي ايران يگانه عام  كوچك

نهايت تحريم يك فرصت ديده نشد، خالقيت در رويكرد ايران به جهان زاي  شده است. بنابراين در 

شدن نقش ايران در جهان مطرح شده است. خواسته اقتصاد مقاومتي صورت نمادي براي نمايش كوچكبه

گيري در مورد نقش ايران در جهان را تا حد امكان به دست ايجاد وضعي بوده است كه قدرت تصميم



 

 

 

خارجي را تا آنجا كه هاي كردن زياده از حد نقش ايران در جهان توسط دولت حكومت بسپارد و محدود

امكان داشته باشد، دشوار يا حتي ناممكن سازد و به اين ترتيب خالقيت در انتخاب حوزه حضور كشور 

 در جهان شكوفا شود.

 

 راهبرد مواجهه با برخي از مهمترين مسائل حياتي كشور 

اتخاذ شود.  ست در برنامه توسعه ششم راهبردهاي مشخصيا ضروريبا مسائ  مزبور منظور مواجهه به

در برنامه ششم توسعه به شرح زير  كارگيريبهمنظور راهبردهاي پيشنهادي بهبرخي از در اين رابطه 

 :است

 راهبردهاي اصالح وضعيت مديريت و مصرف منابع آب كشورالف( 

 يمنابع آب يبر احيا يگذارولويتا 

 1آب ايجاد الزام قانوني براي اعالم ردپاي 

 هاي اقتصاديجويي، استفاده دوباره و بازيافت در تمام فعاليتصرفههاي كردن زنجيره منظور 

 كردن مجموعه الزامات جبران و اصالح كاهش منابع بومي 

 جويي و رفتار سالم در جريان مصرفايجاد امكان صرفه 

 شدن وضعيت استفاده از منابع انرژي در كشور راهبردهاي اصالح ناهنجارب( 

 از منابع انرژي در راستاي استانداردهاي معماري انرژي برداريگذاري بر بهرهاولويت 

 هاي اقتصاديجويي و بازيافت انرژي در تمام فعاليتصرفههاي كردن زنجيره منظور 

 استفاده در كشور هاي قاب هاي تجديدپذير و پاك در سبد انرژيافزايش سهم انرژي 

 هاي تجديدپذير و پاك كردن دانش فني توليد انرژيبومي 

 اي انرژي با عنايت به كارآيي توليدكنندگان و ارزش يك ساعت كار در كشورگذاري مقايسهقيمت 

 ها و فعاالن اقتصاديوري در فعاليتراهبردهاي بهبود كارآيي و بهرهج( 

 هاي مختلفوري در سياستدادن بهره هدف قرار 

 وريتمركز مديريت كشور بر معيارهاي بهره 

  وري و رديابي روند آن در ك  كشوربهرهالزام به الگوسازي براي 

 پذيري در اقتصاد كشوروري و شاخص رقابتپيوند بهره 

 وريشده براي تحوالت بهرهمحوريِ بوميافزايش تأكيد بر دانش 

 

 

                                                 
1. Water Footprint 
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 محوري در زندگي اقتصاديشدن عدالت دراهبردهاي اصالح رويه محدود( 

 اصالح نگاه به پول ملي 

 راستاي توسعه ملي و جلوگيري از عملكرد ناكارآمد مديريت پولي هاي پولي كشور دراصالح سياست 

 تأمين حداق  معيشت براي عموم 

 هاي اقتصاديبري عادالنه از بازده فعاليتسهم 

 برقراري امنيت غذا و درمان 

 راهبردهاي بازآفريني دولتهـ( 

 اصالح نظام حكمراني دولت 

 سازي بودجهشفاف 

 معيارهاي كارآيي و ردپاي بلندمدت دولت در اقتصادكردن درآمدهاي دولت به متكي 

 كردن حوزه حضور دولتشده به دولت و مشخص تفكيك وظايف حاكميتي واگذار 

 سازي كام  دولت با بخش حذف كليه امتيازات دولت و بخش دولتي در وظايف مديريتي و مشابه

 غيردولتي در اين راستا

 اصالح نظام تأمين اجتماعي 

 زايش نقش ايران در جهانراهبردهاي افو( 

 ايجاد ذخاير پوششي ارزي 

 افزايش دانش فني كشور 

 ردن تكيه بر اقتصاد مليب باال 

 كردن صادرات كشور متنوع 

 ايمنهاي رفتن سهم روابط تجاري با هر يك از كشورهاي جهان وراي محدوده جلوگيري از باال 

 كشورهاي مختلف به محورهاي  گذاري براي روابط با كشورهاي جهان با عنايت به وابستگيسهم

 مشابه و مخالف ايران

 



 

 

 

 درصدي   8نرخ رشد 

 منابع مالي الزم

منابع حاصل  

از صادرات 

 نفت و گاز 

گذاري سرمايه

هاي شركت

 دولتي 

منابع داخلي 

نهادهاي عمومي 

 غيردولتي  

منابع 

 خارجي  

منابع بازارهاي 

 مالي

گذاري  سرمايه

از محل  

 اندازهاپس

تسهيالت 

 بانكي 

 مجموع منابع 

 8آيا با اين منابع رشد 

 شود؟درصدي حاصل مي
 آري

 تمام  

 خير 

اصالح منابع 

 الزم   

 گذاري اقدامات هاي برآورد منابع براي تحقق اهداف برنامه و اولويتروش .2پيوست 
 

 برنامه . روش معمول برآورد منابع4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 اهمركز ژپوهش شناسنامه گزارش
 لس شوراي اسالميمج 

 41631 :مسلسلشماره 

 )ويرايش اول( و رويكرد پيشنهادي هاضرورت (14) برنامه ششم توسعه دربارهعنوان گزارش: 

 

 

 

 و مطالعات بخش عمومياقتصادي مطالعات  :ترانام دف

 رضا زماني، سيداحسان خاندوزي :كنندگانتهيه و تدوين

 محمد قاسمي ناظر علمي:

 منشزهرا ذاكري، ايمان تهراني، سيدمحسن علويهمكاران: 

 زنوزيد مردوخي، فرشاد مؤمني، بهروز هاديفيروزه خلعتبري، بايز مشاوران:

 ـــــــ: تخصصي ويراستار

 ـــــــ ويراستار ادبي:
 

 

 

 :هاي كليديواژه

 برنامه ششم توسعه .1

 مدتبرنامه ميان .2

 

 

 

 24/41/4331 تاريخ انتشار:
 

 

 


