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هاي مجلس شوراي اسالميفراتحليل مطالعات مركز پژوهش
»درباره برنامه پنجم توسعه«

 مديريتي چكيده

ترين وظايف آن تصويب ريزي است كه از جمله مهم يكي از اركان نظام برنامهمجلس شوراي اسالمي
بر برنامه و نظارت به عنوان بازوي» هاي مجلس مركز پژوهش«در اين مسير. اجراي آنها استفرآيند ها

هاي گذشته ها در دوران برنامه بررسي عملكرد مركز پژوهش. اي دارد كننده فكري آن نقش بسيار تعيين
و هاي متنوعي كه در ارتباط با برنامه مشاهده گزارشو  ها تهيه شده است، حكايت از توجه مديران

و تدوين برنامه كارشناسان اين مركز به موضوع برنامه .هاي توسعه دارد ريزي
و با توجه به اهميت بر ه زماني كنوني به لحاظ تدوين برنامه ششم توسعه،هدر اين ارتباط

م دسته تواند تصوير نسبتاً روشني از رويكردمي عالوه بر اينكه طالعات انجام شده در گذشتهبندي علمي
هاي جديد در ارتباط با برنامه ششم در اتخاذ سياست، هاي توسعه به دست دهد پيشين نسبت به برنامه

.خواهد بودراهگشا نيز توسعه
مي ترين روش يكي از مناسب رو هايي كه در اين موارد بكار با.ش فراتحليل استرود، فراتحليل

و در صورت نياز جمع مرور نظام مي مند منابع، به منظور تركيب كه بندي آماري، به مطالعاتي پردازد
مي. اند قبالً پيرامون يك موضوع خاص به رشته تحرير در آمده از توان گفت فراتحليل به طور كلي،

و ايجاد ارتباط جديد بين مطالعات كردن مطالعات پيشين، تعديل خالصه:نظيرمزايايي  كردن مطالعات
.برخوردار است

:هر فراتحليل سه گام اصلي دارد
 شناسايي منابع−
و مقايسه آنها با يكديگر تركيب نتايج پژوهش−  هاي انتخاب شده
 ارزشيابي نتايج فراتحليل−

سه مركز پژوهشدرباره برنامه پنجم توسعه هاي گزارشدر اين مطالعه نيز به منظور بررسي ها
گزارش قبل از ارائه اليحه برنامه پنجم45بر اساس نتايج به دست آمده،. گام فوق رعايت شده است

. تهيه شده استها مطالعاتي مركز پژوهشتوسط دفاتر» درباره برنامه پنجم توسعه«توسعه با عنوان 
مش بررسي ساختار ظاهري مطالعات مذكور نشان مي دردهد كه ساختار  آنهاتدوين فرآيند ابهي

درباره برنامه پنجم«هاي در گزارش توان مطالب ارائه شدهميمحتوا نيز از منظر. وجود نداشته است
:بندي كرد هاي زير طبقه را در سرفصل»توسعه
 ريزيو برنامه برنامه−
 ارزيابي عملكرد برنامه چهارم توسعه−
و عملكرد دولتهاي پيرامون موضوع مورد بررسي، چالش−  قوانين فرادست
و پيشنهادات ارائه شده جهت بكارگيري در برنامه پنجم توسعه−  راهكارها




	��� �و��___________________________________________________���������را�ا �

و برنامه  ارتباط«،»ريزي برنامهفرآيند شناسي آسيب«ريزي، مسائلي نظير در سرفصل برنامه
و بودجه انداز، برنامه بين سند چشموكيفي كمي احكام برنامه مدل ارزيابي«،»هاي سنواتي هاي توسعه
. مورد بررسي قرار گرفته است...و» ساله پنج

و زيربخش در بخش و آبزيان«هاي ها و تبليغات اسالمي«،»شيالت ،»باغباني«،»آب«،»دين
و نقل«،»سازمان ملي جوانان«،»هنر« و ورزش تربيت«،»فرهنگي ميراث«،»حمل توليد«،»بدني

و ارتباطات«و» مسكن«،»رسانه«،»محصوالت باغي در ارتباط با ارزيابي عملكرد» فناوري اطالعات
هاي مورد بررسي عملكرد برنامه چهارم بر اساس گزارش. برنامه چهارم توسعه اطالعاتي ارائه شده است

بيني شده در برنامه هاي كمي باالتر از برنامه، در تعداد معدودي برابر با ميزان پيش در برخي از شاخص
.بيني برنامه بوده استي نيز كمتر از پيشو در موارد

هايي پيرامون موضوع مورد بررسي ارائه هاي جامعه آماري اين مطالعه، چالش در اغلب گزارش
به دليل طيف. چالش در مطالعات مذكور شناسايي شده است 275شده است، به طوري كه مجموعاً 

و به منظور جلوگيري از پرا متنوع چالش كندگي مطالب، با استفاده از روش تحليل هاي ارائه شده
و بكارگيري مباني نظري نهادي اقدام به كدگذاري چالش به. هاي مذكور گرديد محتوا بر اساس نتايج

دو35،)مسائل مرتبط با فرهنگ(ها در سطح يك نهادي درصد از چالش3دست آمده  درصد در سطح
در اطالعات، ضعفو آمار سياسي، محدوديتتتشكيال امكانات، ضعف قانون، محدوديت ضعف(نهادي 
و تشكيالتدر شفافيت، ضعف ها، عدم تشكلدر متخصص، ضعف انساني نيروي در22، ...)مالي درصد

،ها نامه آييندر نظارت، ضعف برداري، ضعف بهرهو توسعهدر مديريت، ضعف ضعف(سطح سه نهادي 
نتيجه(درصد در سطح چهار نهادي40و) تكنولوژياز گيري بهرهدرو ضعف سياست ضعف

و يا مديريت سياست .اند قرار گرفته) گذاري
بندي اين است كه تا زماني كه مسائل سطح توسعه به نحو بايسته ترين يافته اين طبقه بزرگ

و تا زماني كه ابزارهاي سطح كالن مورد توجه قرار نگيرد، ابزارهاي سطح كالن به خوبي كار نمي كنند
پ خُ شتيباني سطوح توسعهبا .شود رد ظاهر نمياي خوب كار نكنند، دستاوردهاي سطح

پردازان بزرگ توسعه، يك رابطه طولي بين مسائل سطح توسعه، مسائل هاي نظريه يافته براساس
و مسائل افراد، خانوارها، بنگاه و مناطق وجود دارد ها، بخش سطح كالن مي. ها توان گفت بنابراين

را تر، مسائل بنيادي ريزي توسعه اين است كه در مسير تسهيل امور براي سطوح پايينمهفلسفه برنا تر
و فصل كند به اين در حالي است كه در برنامه. حل هاي توسعه كشور اغلب مسائل سطوح توسعه

.استفراموشي سپرده شده 
هاي چالش هاي مورد بررسي، راهكارهايي نيز جهت برطرف ساختن از سوي ديگر در گزارش

و مجموعاً تعداد راهكارهاي ارائه شده نيز همانند چالش. مذكور ارائه شده است  246ها بسيار زياد بوده
به منظور ارائه تصويري كلي از ماهيت راهكارهاي. راهكار براي برون رفت از مشكالت عنوان شده است
شدبندي راهكار ارائه شده نيز با استفاده از سطوح نهادي، به طبقه بر اساس نتايج به دست. ها پرداخته

و40درصد از راهكارها مربوط به سطح يك نهادي،2آمده،  در58درصد در سطح دو نهادي درصد
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ها، راهكارهاي ارائه نكته قابل تأمل اين است كه در برخي از گزارش. اند سطح سه نهادي قرار گرفته
ب شده در پايان هيچ ارتباطي با چالش و بسيار كلي هستندهاي مورد .ررسي نداشته

هاي برنامه الذكر چند نكته اساسي از مطالعه حاضر جهت بكارگيري در گزارش نظر به مطالب فوق
:ششم توسعه قابل استخراج است

و مركز پژوهش− ها به عنوان بازوي فكري مجلس از صدور احكام كلي كه تناسبي با امكانات
و منابع مالي محدوديت .و انساني دولت ندارد، به شدت پرهيز كندهاي زماني
و ابرتعيينها، چالشازيارائه طيف وسيعبه جاي− بندي كننده، مرتبه تعيين متغيرهاي اصلي

و اجتناب از ورود به جزئيات هنگام ارائه راهكارها  .در دستور كار دفاتر مركز قرار گيردآنها
عه جامع كه تصوير تلفيقي از مسائل ها جايگاهي براي يك مطال در مطالعات مركز پژوهش−

ها به عبارت ديگر در ساختار مركز نيز ديدگاه اغلب گروه. كشور را ارائه دهد، در نظر گرفته نشده است
و بنابراين نگاه سيستمي كه با موازين توسعه سازگار باشد، در حد و دستگاهي است به صورت بخشي

مي. نصاب وجود ندارد بهر از سوي ديگر به نظر سد در دفاتر مختلف مركز، الزامي به پايبندي نسبت
مي رعايت ساختار پيشنهادي تدوين گزارش .شود، وجود ندارد ها كه از سوي دبيرخانه برنامه تهيه

هاي منتشره دولت در ارزيابي عملكرد برنامه موضوعات به جهت اتكاء مركز به گزارش−
ميهاي دولت مغفول بود، تري كه در گزارش اساسي بسنده كردن. ماند از چشم ارزيابي مركز نيز پنهان

و غفلت از ميزان تحقق اهداف توسعه به شاخص و اعتبارات تخصيص يافته اي، ضعف ديگر هاي كمي
مي گزارش .رود هاي ارزيابي عملكرد به شمار
و منا در هيچ− بع كدام از مطالعات انجام شده، مسئله پاسخگويي در مقابل زمان، منابع مالي

. هاي توسعه مورد واكاوي قرار نگرفته است يافته در ارتباط با مواد برنامه انساني اختصاص
و ابرتعيين توسعه در كلي− و فناوري ترين سطح ارزيابي تابعي از دو متغير اصلي كننده نهادها

و نهادهاي ها تنها نهادهاي رسمي مورد توجه قرار گرفته است، اما در بهترين حالت در گزارش اند
و رمز اصلي حركت به سمت توسعه است ناديده گر و تعامل آنها با يكديگر كه كليد فته شده غيررسمي

هاي توسعه به موضوع فناوري نيز آنچنان كه شايسته است توجهي صورت عالوه بر اين، در برنامه. است
و كم و خطاهاي پرهزينه و به همين دليل كشور با آزمون مواجه بودهيبيشماردستاورد نگرفته است

.است
و سرنوش تر، حياتي بايد توجه داشت كه مسائل فرابخشي بسيار عمده باتتر و نبايد سازتر هستند

و دستگاهي هم .تراز ديده شوند مسائل بخشي
هاي درباره برنامه شود تدوين گزارش با توجه به نتايج به دست آمده از اين مطالعه پيشنهاد مي

و مورد توافق رويكردهاي ششم توسعه بر اساس چارچوبي مشخص، متناسب با فلسفه برنامه ريزي
و شناختي فلسفه برنامه در اين ساختار بايد به وجه آينده. گوناگون نظري صورت پذيرد بررسي ريزي

و روندهايي كه بايد(روندها از اين زاويه  روندهايي كه بايد متوقف شوند، روندهايي كه بايد ايجاد شوند
مي. كه پاشنه آشيل توسعه هستند توجه شود) استمرار يابند رسد به دليل عدم به بيان ديگر به نظر

مل منطقه(هاي الزم توجه به روندهاي مذكور در گذشته، هماهنگي و ي، كوتاهاي، ...) مدت، بلندمدت
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و در نتيجه تزاحم هاي پرهزينه، دستاورد فعاليت با وجودها، هاي ناشي از عدم هماهنگي نيز ايجاد نشده
.اي حاصل نشده است قابل مالحظه

در همچنين انتظار مي :ها به نحو مطلوبي پوشش داده شود تدوين گزارشفرآيند رود موارد زير
؛ستبررسي اسناد فراد−
و چالش اولويت− وو تأكيد بر فراگيري پيرامون موضوع مورد بررسيها بندي مسائل ترين

و شواهد تجربي ؛جهت ارائه راهكارها،مؤثرترين آنها بر اساس مباني نظري
ك− و مقدورات و متناسب با امكانات .)سال5(شور در طول دوره برنامه ارائه راهكارهاي اجرايي

بيميدر نهايت نيز توصيه و به منظور بهره مورد گزارش شود از تعدد از ها اجتناب شود گيري بهتر
بندي از كليـه مطالعات انجام شده در مسير برنامه ششم، در نهايت هر دفتر تخصصي يك گزارش جمع

كـه در آن بـه صـورت مشـخص هـاي زيرمجموعـه آن دفتـر تهيـه كنـد مطالعات انجام شده در گـروه 
مذ پيشنهادهاي .كور براي استفاده در برنامه ششم ارائه شده باشددفتر

 مقدمه

و منسجم است هاي تحقق اهداف توسعه، وجود يك نظام برنامه ترين بايسته از جمله مهم . ريزي كارآمد
و نظارت بر برنامه است مراد از نظام برنامه بر اين اساس بدنه نظام. ريزي ترتيبات تهيه، تصويب، اجرا

ت ريزي متشكل از نهادهاي مختلفي است كه هر يك بر اساس رسالت برنامه و به وانمنديها هاي خود
. پردازند ايفاي نقش مي

و مسئوليت تصويب برنامه مجلس شوراي اسالمي نيز جزئي از بدنه نظام برنامه ، نظارت ريزي است
و ارزيابي عملكرد دولت را بر عهده دارد هاي مركز پژوهش«الزم به ذكر است كه در اين مسير. بر آن

مي» مجلس وظيفه اصلي. اي داشته باشد كننده واند نقش بسيار تعيينت به عنوان بازوي فكري مجلس
و تدوين پژوهش مركز پژوهش ها، گذاري ها، سياست ريزي هاي علمي جهت استفاده در برنامه ها تهيه

و ديگر موضوعات مربوطه است . بهبود عملكردهاي نظارتي مجلس
 سازي نيز داشته كه ماهيت تصميمهاي با كيفيت باال البته بايد توجه داشت به منظور ارائه گزارش

در باشند، ضروري است مركز پژوهش و ها به شكل مداوم عملكرد خود را نيز مورد ارزيابي قرار داده
مدت براي كشور از اهميت هاي ميان اين مسئله در مقطع تدوين برنامه. بردارد مسير بهبود آن گام

مي اني مركز پژوهشدوچنداني برخوردار است، چراكه در اين برهه زم به ها تواند به كارآمدترين شيوه
و انجام وظايف ذاتي خود بپردازد .ايفاي نقش

مي بررسي عملكرد مركز پژوهش هاي توسعه همواره مورد توجه دهد موضوع برنامه ها نشان
و پژوهشگران اين مركز بوده، به طوري كه در اين ارتباط تاكنون گزارش ه هاي متعددي تهي مديران

و بهره با توجه به بدنه مركز پژوهش. است شده و گروه ها هاي مندي اين مركز از دفاتر تخصصي
. زيرمجموعه آنها، طيف وسيعي از موضوعات در مطالعات مذكور مورد واكاوي قرار گرفته است

مي بايد توجه داشت دسته به بندي علمي اين مطالعات تواند تصوير نسبتاً روشني از رويكرد مركز
و راهكارهاي ارائه شده به دست دهد برنامه هايي كه در اين ترين روش يكي از مناسب. هاي پيشين



___________________________________________________________�

، به منظور فراتحليل با مرور نظام. رود، روش فراتحليل است موارد بكار مي در مند منابع و تركيب
مي صورت نياز جمع پردازد كه قبالً پيرامون يك موضوع خاص به رشته بندي آماري، به مطالعاتي
هاي مختلف، قدرت ترين مزيت اين روش آن است كه با ادغام نتايج پژوهش مهم. اند تحرير در آمده

حليل مطالعات پيشين، در به عبارت ديگر فرات. دهد مطالعه را در جهت يافتن نتايج معنادار افزايش مي
مي شرايط كنوني بستر مناسبي ايجاد مي توان از آن در مطالعات برنامه ششم به بهترين شكل كند كه

.ممكن بهره گرفت
و در عين حال فراتحليل مطالعات مركز پژوهش ها درباره برنامه پنجم توسعه، نوعي بازنگري

و يادآوري كننده اين موضوع است كه بسياري از تقدير از زحمات ارزشمند مركز در دوران برنامه  پنجم
و جامعه ما شد، قبالً توسط پژوهشگران مركز تذكر داده شده بود مسائلي كه بعدها گريبان . گير اقتصاد

به بنابراين مي و اعمال توجه توان گفت نمايندگان محترم مجلس از طريق دقت هر چه بيشتر
مي ها، به صورت هاي مركز پژوهش گزارش و مؤثرتري به بهتر توانند وظيفه نظارت بر عملكرد دولت را

.انجام برسانند
بي البته بايد توجه داشت كه مركز پژوهش و همواره به دنبال تقويت نقاط نقص نمي ها خود را داند

و كاستن از نقاط ضعف عملكرد خويش است به. مثبت لذا در اين گزارش در راستاي تحقق اين مهم،
. مطالعات درباره برنامه پنجم توسعه پرداخته شده استبررسي 

هاي انجام شده براي برنامه پنجم توسعه، تصوير همچنين گزارش حاضر از طريق واكاوي پژوهش
مي ترين چالش جامعي از مهم و فرابخشي توسعه ايران را ارائه داده است كه تواند به عنوان هاي بخشي

هميك كتاب راهنما در اختيار كسان .اكنون در حال رويارويي با اين مسائل هستندي قرار گيرد كه
هاي كشور را در مقطع ترين گرفتاري همانطور كه بيان شد، مرور مطالعات پيشين نمايي از مهم

مي زماني مربوطه ارائه مي و موجب ايجاد اين سؤال در اذهان سال زمان5شود كه پس از گذشت دهد
و انس و تا چه اندازه اهداف توسعهو صرف منابع مالي اي مورد نظر اني كشور در چه وضعيتي قرار دارد

 اند؟ هاي توسعه محقق شده برنامه
هاي كشور در آستانه برنامه پنجم توسعه با در نظر گرفتن اين مسئله كه بخش بزرگي از گرفتاري

مي همچنان به قوت خود باقي مي است، به نظر و صرف توانند رسد چنين مطالعاتي به صورتي شايسته
و مجلس در مسير برخورد واقع و انساني، به دولت مدت بينانه با مسائل توسعه ميان كمترين منابع مالي

با بعالوه در صورتي كه دولت نيز خود را موظف بداند در حوزه. كنند كمك و بخشي هاي فرابخشي
و چالشگيري از روش فراتحليل مطالعاتي انجام دهد، عملكرد بهره و راهكارهاي پيش دولت آن ها روي

و مي و ارزيابي قرار خواهد گرفت گيري از نتايج توان انتظار داشت با بهره به صورت مداوم مورد سنجش
.هاي مؤثري در مسير توسعه برداشته شود آمده از مطالعات مذكور گام بدست

ات انجام شده در دوران برنامه پنجمو باالخره اين گزارش به منظور ارائه تصويري شفاف از مطالع
و استفاده مطلوب از آنها در برنامه ششم توسعه صورت گرفته است براي اين منظور در مطالعه. توسعه

هاي مجلس، تالش مركز پژوهش» درباره برنامه پنجم توسعه«هاي حاضر براي بررسي نتايج گزارش
و با بررسييي موجود مورد بررسها از روش فراتحليل، پژوهشيريگ شده است با بهره قرار گرفته
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ها، جهت اثرگذاري بهبود رويكرد تدوين گزارشيمناسبي در راستايهاهيآنها، توصيدستاوردها
و تصويب برنامه ششم توسعه ارائه شودفرآيند بيشتر در .تدوين

شده است؛ پس از مقدمه، در بخش دوم روش تحقيق ارائه شدهنيمطالعه در شش بخش تدونيا
بخش. اختصاص دارد» شناسايي مطالعات«بخش سوم، به گام نخست فراتحليل تحت عنوان. است

و در آن يافته بندي شده مورد ها به صورت طبقه هاي گزارش چهارم، مربوط به گام دوم فراتحليل است
پ. قرار گرفته استهمطالع و پيشنهادات ارائه شده در مطالعات پرداخته در بخش نجم به تحليل نتايج

و در نهايت جمع و پيشنهادات ارائه گرديده است شده .بندي

 روش مطالعه

هاي مجلس مطالعات همانطور كه اشاره شد در ارتباط با برنامه پنجم توسعه در دفاتر مركز پژوهش
ن در آستانه ارائه اليحه برنامه ششم توسعه، ضروريست اكنون با قرار داشت. مختلفي صورت گرفته است

و انجام تحليلي جامع، موجب نظم مطالعه دهي به ابعاد اي انجام گيرد كه با مرور تحقيقات پيشين
و تصويري شفاف از آن ارائه كند ها ترين روش يكي از مناسب. فكري پيرامون برنامه توسعه پرداخته

فر براي چنين مطالعه . اتحليل استاي، روش
و در صورت نياز جمع فراتحليل با مرور نظام به مند منابع جهت ارزشيابي، تركيب بندي آماري،

از جمله. اند پردازد كه در گذشته پيرامون يك موضوع خاص به رشته تحرير درآمده تحقيقاتي مي
مي ترين مزيت مهم :توان به موارد زير اشاره كرد هاي مطالعات فراتحليل

و در اين روش پژوهشگر با احتمال فراتحليل عينيروش- تر از روش بازنگري سنتي است
مي داوري كمتري به پيش .شود هاي ذهني دچار

مي در فراتحليل به جاي داده- و خالصه .شود هاي خام، نتايج مشاهده
و طبقه هاي متعدد به صورت نظام در روش فراتحليل پژوهش- مي مند خالصه حال. شود بندي

توان نتايج تمام ها زياد باشد، نمي كه در روش بازنگري سنتي پيشينه تحقيق، اگر تعداد پژوهشآن
.هاي موجود را توصيف يا حتي بيان نمود پژوهش
مي- و تا چه اندازه به بحث كند كه تا چه اندازه موضوع را شناخته روش فراتحليل مشخص ايم

.بيشتري نياز داريم
كردن مطالعات پيشين، تعديل خالصه: فراتحليل مزايايي از قبيلتوان گفت به طور كلي، مي

و ايجاد ارتباط جديد بين مطالعات را دارد  ).1390ايزانلو،(كردن مطالعات
:فراتحليل سه گام اصلي دارد

 شناسايي منابع.1
و مقايسه آنها با يكديگر تركيب نتايج پژوهش.2  هاي انتخاب شده
)1393نون،مك(ارزشيابي نتايج فراتحليل.3

.هاي انجام شده در اين مطالعه پرداخته شده است در ادامه به بررسي تفصيلي گام
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 شناسايي مطالعات صورت گرفتهـ گام نخست.1

كه در ارتباط با برنامه پنجم توسعه در مركز پژوهش هاي مجلس مطالعات مختلفي صورت گرفته است
. بندي كرد توان آنها را در سه طبقه كلي دسته مي

 هاي مجلس بندي مطالعات انجام شده در ارتباط با برنامه پنجم توسعه در مركز پژوهش طبقه.1جدول
تعداد مطالعاتانعنورديف

45درباره برنامه پنجم توسعه1
18بررسي اليحه برنامه پنجم توسعه2
12درباره اليحه برنامه پنجم توسعه3
.مطالعات محقق: مأخذ

مي بررسي صورت گرفته بر روي سه طبقه به بندي فوق نشان دهد كه مطالعات گروه اول مربوط
و مطالعات دو گروه ديگر به زمان بعد از ارائه اليحه برنامه پنجم توسعه قبل از ارائه اليحه برنامه پنجم 

بنابراين در اين مطالعه تالش صورت گرفته است كه با بررسي مطالعات گروه اول. اند اختصاص داشته
و نتايج به دست آمده از آنها» درباره برنامه پنجم توسعه«يعني مطالعات  تصويري از ساختار مطالعات

.گردد ارائه

 بررسي آماري مطالعات درباره برنامه پنجم توسعه.1-1
:دهد نمودار زير فراواني مطالعات درباره برنامه پنجم توسعه را در هر دفتر نشان مي

 هاي مجلس دفاتر مركز پژوهش براساسفراواني مطالعات درباره برنامه پنجم توسعه.1نمودار

.مطالعات محقق: مأخذ

0

2

4

6

8

10

12

مطالعات دفتر 
گي فرهن

مطالعات  دفتر 
سياسي

مطالعات  دفتر 
زيربنايي

مطالعات  دفتر 
حقوقي

مطالعات  دفتر 
ه و بودج برنامه

مطالعات  دفتر 
اقتصادي

مطالعات  دفتر 
و  ارتباطات

نوين فناوري هاي 

مطالعات  دفتر 
اجتماعي

11

8
7

1

5

7

2

4




	��� �و��___________________________________________________���������را�ا 


و همانطور كه مشاهده مي شود، دفاتر مطالعات فرهنگي، مطالعات سياسي، مطالعات اقتصادي
البته بايد توجه داشت، فراواني. اند مطالعات زيربنايي بيشترين تعداد گزارش را به خود اختصاص داده

و مسلماً نميهاي تهيه شده به عنوان شاخص ارزيابي اثرگذاري دفاتر ارائه نشد گزارش توانده است
از دهنده محتواي گزارش نشان و در اينجا تنها به دليل ارائه تصوير آماري هاي مذكور نيز باشد

جدول. مورد توجه قرار گرفته است» درباره برنامه پنجم توسعه«هاي تهيه شده تحت عنوان گزارش
.دهد زير عناوين مطالعات مذكور را به تفكيك دفاتر نشان مي

 هاي مجلس عناوين مطالعات انجام شده درباره برنامه پنجم توسعه به تفكيك دفاتر مركز پژوهش.2جدول

 سال عنوان گزارش شماره دفتر
شماره
 مسلسل

دفتر
مطالعات 
 فرهنگي

1
ارزيابي عملكرد بخش فرهنگ در سه سـال نخسـت برنامـه چهـارم توسـعه

و تبليغات اسالمي.1  دين
 9709 1388 خرداد

 9786 1388مرداد هنر.2عملكرد بخش فرهنگ در برنامه چهارم توسعه2

3
ارزيابي عملكرد بخش فرهنگ در سه سـال نخسـت برنامـه چهـارم توسـعه

 سازمان ملي جوانان.3
 9798 1388مرداد

4
فرهنگـي ميراث.4توسعه مروري بر عملكرد بخش فرهنگ در برنامه چهارم

و گردشگري
 9830 1388شهريور

و ورزش.5مروري بر عملكرد برنامه چهارم توسعه در بخش فرهنگ5  9881 1388مهر تربيت بدني

6
و الزامات قانوني سـند چشـم پيرامون زمينه سـاله جمهـوري انـداز بيسـت ها

 اسالمي ايران در عرصه فرهنگ
 9919 1388آبان

 9942 1388آبانو برنامه پنجم) گردشگري(جهانگردي7
و نهادهاي تصميم تعداد دستگاه8 و سياستگذار در حوزه فرهنگ ها  9956 1388آبان گير

9
و مشكالت اساسي تربيت و ورزش با تأكيـد بـر برنامـه چهـارم توسـعه بدني

و عدالت  پيشنهادها براي برنامه پنجم پيشرفت
 9960 1388آذر

10 
قانون برنامه چهـارم توسـعه) 117(ماده»ب«بررسي تأثير اجراي مفاد بند

اي بر ورزش حرفه
 10057 1388دي

11 
سـاله اول تـا چهـارم توسـعه هـاي پـنج هـا در قـوانين برنامـه جايگاه رسـانه

و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  اقتصادي، اجتماعي
 10072 1388بهمن

دفتر
مطالعات 
 سياسي

 9800 1388مرداد مالحظات امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران در برنامه پنجم توسعه1
 9801 1388مرداد مالحظات دفاعي جمهوري اسالمي ايران در برنامه پنجم توسعه2

3
هـاي دهـه المللـي بايسـته هـاي بـين شناسي حضور ايران در سـازمان آسيب

و برنامه پنجم توسعه  چهارم انقالب
 9827 1388شهريور

و مشاركت سياسي فرهنگ4  9845 1388شهريور سازي براي ارتقاي نقش احزاب در انتخابات
و ارتقاي آن در برنامه پنجم توسعه كشور5  9867 1388آبان حقوق شهروندي
نُرم6  9937 1388آبان تقويت جايگاه بسيج در مقابله با تهديدات
 9941 1388آبان انتخاباتضرورت تدوين قانون جامع7
 9962 1388آذر هاي امنيت ملي جمهوري اسالمي در فضاي سايبر بايسته8

دفتر
مطالعات 
 زيربنايي

 9708 1388خرداد ارزيابي عملكرد صنعت شيالت در سه سال نخست قانون برنامه چهارم توسعه1
و جايگاه آن در برنامه2  9750 1388تير پنجمعملكرد بخش آب در برنامه چهارم
 9753 1388تير هاي برنامه چهارم توسعه هاي عمده محصوالت زراعي در سال بررسي شاخص3
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 سال عنوان گزارش شماره دفتر
شماره
 مسلسل

 9773 1388مرداد بررسي زيربخش باغباني در برنامه چهارم توسعه4
 9828 1388شهريور در سه سال اول برنامه چهارم ونقل حملعملكرد5
 10050 1388دي با تأكيد بر اليحه برنامه پنجم مشكالت اساسي بخش كشاورزي6

7
بررسي ميـزان انطبـاق عملكـرد دولـت نهـم در بخـش مسـكن نسـبت بـه

و فرهنگي  محورهاي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي
 10058 1388دي

دفتر
مطالعات 
 حقوقي

و مرتبط با اجراي سياست1 و مصوبات بسترساز  9780 1389تير برنامه پنجم توسعههاي كلي قوانين

دفتر
مطالعات 
و  برنامه
 بودجه

 9707 1388خرداد هاي توسعه در ايران شناسي برنامه آسيب1
و بودجه بين سند چشم وكيفي كميارتباط2  9837 1388شهريور هاي سنواتي انداز، برنامه پنجم توسعه
و شركت ملي3  9894 1388مهر نفت ايرانضرورت تعيين رابطه مالي دولت
 9913 1388مهر صندوق توسعه ملي4
 9932 1388آبان ساله توسعه ارائه مدلي براي ارزيابي احكام برنامه پنج5

دفتر
مطالعات 
 اقتصادي

 9729 1388تير كالبدشكافي بخش بازرگاني1
 9814 1388مرداد هاي كلي برنامه پنجم در حوزه اقتصاد كالن تبيين سياست2
 9933 1388آبان اي مناسب اي در خصوص چالش فقدان نظام تعرفه لزوم ارائه راهكار برنامه3

4
و ارتقاي بخش بـا(هـاي غيردولتـي در برنامـه پـنجم توسـعه توانمندسازي

)وچهارم قانون اساسي هاي كلي اصل چهل تأكيد بر اجراي سياست
 9961 1388آذر

 9973 1388آذر كارو فضاي كسبهاي بررسي چالش5

6
و ارائـه بررسي چالش هـاي بـازار سـرمايه در قـانون برنامـه چهـارم توسـعه

 پيشنهادهاي قانوني براي برنامه پنجم توسعه
 9997 1388آذر

7
و ارائـه پيشـنهادهاي قـانوني بـراي بررسي چالش و بـانكي هاي نظام پـولي

 برنامه پنجم توسعه
 9998 1388آذر

دفتر
مطالعات 

و  ارتباطات
هاي فناوري
 نوين

 9751 1388تير»فاوا«هاي هاي كلي با رويكرد ويژه به توانمندي الزامات تحقق سياست1

2
و بررسي عملكرد دولت در طي برنامه چهـارم در بخـش فنـاوري اطالعـات

 ارتباطات
 9978 1388آذر

دفتر
مطالعات 
 اجتماعي

 9778 1388مرداد هاي كلي برنامه پنجم اجتماعي در سياستجايگاه نظام تأمين1
 9779 1388مرداد هاي كلي برنامه پنجم در حوزه سالمت نگاهي به سياست2
 9781 1388مرداد هاي كلي برنامه پنجم در بخش آموزش عالي مروري بر سياست3
و پرورش بررسي سياست4  9785 1388مرداد هاي كلي برنامه پنجم در حوزه آموزش

.همان: مأخذ

 به تفكيك دفاتر» درباره برنامه پنجم توسعه«بررسي ساختاري مطالعات.2-1

در اين قسمت ساختار مطالعات صورت گرفته درباره برنامه پنجم توسعه به تفكيك دفاتر مورد مطالعه
.قرار گرفته است
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 دفتر مطالعات فرهنگي.1-2-1

مربوط به دفتر مطالعات» درباره برنامه پنجم توسعه«بيشترين فراواني مطالعات همانطور كه اشاره شد،
مي. فرهنگي بوده است :دهد بررسي ساختار مطالعات انجام شده نشان

 دفتر مطالعات فرهنگي» درباره برنامه پنجم توسعه«ساختار مطالعات.3جدول

ف
 عنوان گزارشردي

ياسناد
بررس

ت
فرادس

يعملكرد
ارزياب

چهارم
برنامه

يبودجه
ارزياب

ي
موادمربوطهدرا
چهارم

برنامه

ش
يگزار

خطاها
ت
عملكرددول

ش
چال

ي
ها

مربوطهدربرنامه
چهارم

ش
چال

ي
ها

پيرامونموضوع

تو
شنهادا

پي
راهكارها

1
ارزيابي عملكرد بخش فرهنگ در سه سال

و.1نخســت برنامــه چهــارم توســعه  ديــن
 تبليغات اسالمي

���

2
عملكرد بخـش فرهنـگ در برنامـه چهـارم

��� هنر.2توسعه 

3
ارزيابي عملكرد بخش فرهنگ در سه سال

سـازمان.3نخست برنامـه چهـارم توسـعه 
 ملي جوانان

�����

4
مروري بر عملكرد بخش فرهنگ در برنامه

ــعه  ــارم توسـ ــراث.4چهـ و ميـ ــي فرهنگـ
 گردشگري

����

5
مروري بر عملكرد برنامه چهارم توسـعه در

و ورزش.5بخش فرهنگ  ���� تربيت بدني

6
و الزامـات قـانوني سـند پيرامون زمينه هـا

سـاله جمهـوري اسـالمي انداز بيست چشم
 ايران در عرصه فرهنگ

��

��و برنامه پنجم) گردشگري(جهانگردي7

8
و نهادهاي تصـميم دستگاهتعداد و ها گيـر

��� سياستگذار در حوزه فرهنگ

9
و ورزش بـا مشكالت اساسي تربيـت بـدني

و پيشـنهادها  تأكيد بر برنامه چهارم توسعه
و عدالت  براي برنامه پنجم پيشرفت

���

10 
مـاده»ب«بررسي تأثير اجراي مفـاد بنـد

ــارم توســعه) 117( ــه چه ــانون برنام ــر ق ب
اي ورزش حرفه

��

11 
سـاله هاي پنج ها در قوانين برنامه جايگاه رسانه

و  اول تا چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي
 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

����

.همان: مأخذ

 دفتر مطالعات سياسي.2-2-1

ارتباط با برنامه پنجم در اين قسمت ساختار مطالعات صورت گرفته در دفتر مطالعات سياسي در
:توسعه مورد بررسي قرار گرفته است
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 دفتر مطالعات سياسي» درباره برنامه پنجم توسعه«ساختار مطالعات.4جدول
ف
 عنوان گزارشردي

ياسناد
بررس

ت
فرادس

يعملكرد
ارزياب

چهارم
برنامه

يبودجه
ارزياب

ي
موادمربوطهدرا
چهارم

برنامه

ش
يگزار

خطاها
ت
عملكرددول

ش
چال

ي
ها

مربوطهدربرنامه
چهارم

ش
چال

ي
ها

پيرامونموضوع

تو
شنهادا

پي
راهكارها

1
مالحظـات امنيــت ملـي جمهــوري اســالمي

�� ايران در برنامه پنجم توسعه

2
مالحظات دفاعي جمهوري اسالمي ايـران در

�� برنامه پنجم توسعه

3
هـاي حضور ايران در سـازمان شناسي آسيب
و المللي بايسته بين هاي دهه چهـارم انقـالب

 برنامه پنجم توسعه
��

4
در فرهنگ سازي براي ارتقـاي نقـش احـزاب

و مشاركت سياسي � انتخابات

5
ــه ــاي آن در برنام و ارتق ــهروندي ــوق ش حق

��� پنجم توسعه كشور

در6 نُرمتقويت جايگاه بسيج �� مقابله با تهديدات

�� ضرورت تدوين قانون جامع انتخابات7

8
در بايسته هاي امنيت ملي جمهوري اسالمي

�� فضاي سايبر

.همان: مأخذ

شود در مطالعات مربوط به دفتر سياسي ارزيابي از عملكرد قوانين مرتبط همانطور كه مالحظه مي
و بيشتر بر چالشدر برنامه چهارم  هاي پيرامون موضوعات مورد بررسي توسعه صورت نگرفته است

و در نهايت نيز پيشنهاداتي براي برنامه پنجم ارائه شده است .تأكيد شده

 دفتر مطالعات زيربنايي.3-2-1

ن ميجدول زير ساختار هفت مطالعه انجام شده در دفتر زير بنايي در ارتباط با برنامه پنجم توسعه را :دهد شان

 دفتر مطالعات زيربنايي» درباره برنامه پنجم توسعه«ساختار مطالعات.5جدول

ف
 عنوان گزارشردي

اد
سن
يا

رس
بر

ت
دس

فرا

رد
لك
عم

ي
ياب
رز
ا

رم
ها
چ
مه
رنا
ب

جه
ود
يب

ياب
رز
ا

ي
ا در
طه
ربو

دم
موا

رم
ها
چ
مه
رنا
ب

ش
زار

يگ
ها
طا
خ

ت
دول

رد
لك
عم

ش
چال

ي
ها

مه
رنا
رب
هد

وط
مرب

رم
ها
چ

ش
چال

ي
ها

وع
وض

نم
مو
يرا
پ

تو
ادا
نه
ش
پي

ها
ار
هك
را

1
ارزيابي عملكرد صنعت شـيالت در سـه سـال

��� نخست قانون برنامه چهارم توسعه

2
و جايگـاه عملكرد بخش آب در برنامه چهـارم

���� آن در برنامه پنجم

3
هاي عمـده محصـوالت زراعـي بررسي شاخص

�� هاي برنامه چهارم توسعه در سال

�� بررسي زيربخش باغباني در برنامه چهارم توسعه4

��� در سه سال اول برنامه چهارم ونقل حملعملكرد5
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ف
 عنوان گزارشردي

اد
سن
يا

رس
بر

ت
دس

فرا

رد
لك
عم

ي
ياب
رز
ا

رم
ها
چ
مه
رنا
ب

جه
ود
يب

ياب
رز
ا

ي
ا در
طه
ربو

دم
موا

رم
ها
چ
مه
رنا
ب

ش
زار

يگ
ها
طا
خ

ت
دول

رد
لك
عم

ش
چال

ي
ها

مه
رنا
رب
هد

وط
مرب

رم
ها
چ

ش
چال

ي
ها

وع
وض

نم
مو
يرا
پ

تو
ادا
نه
ش
پي

ها
ار
هك
را

6
مشكالت اساسي بخش كشاورزي با تأكيـد بـر

��� اليحه برنامه پنجم

7
در بررسي ميزان انطباق عملكـرد دولـت نهـم

بخش مسكن نسبت به محورهاي قانون برنامـه 
و فرهنگي  چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي

���

.همان: مأخذ

 دفتر مطالعات حقوقي.4-2-1

به در مطالعه اي كه دفتر حقوقي در ارتباط با برنامه پنجم انجام داده است به صورت بسيار تفصيلي
و مقررات پيشين و قوانين .پرداخته شده است اسناد فرادست

 دفتر مطالعات حقوقي» درباره برنامه پنجم توسعه«ساختار مطالعات.6جدول

ف
 عنوان گزارشردي

ياسناد
بررس

ت
فرادس

يعملكرد
ارزياب

چهارم
برنامه

يبودجه
ارزياب

ي
موادمربوطهدرا
چهارم

برنامه

ش
يگزار

خطاها
ت
عملكرددول

ش
چال

ي
ها

مربوطهدربرنامه
چهارم

ش
چال

ي
ها

پيرامونموضوع

تو
شنهادا

پي
راهكارها

1
ــا ــرتبط ب و م ــاز و مصــوبات بسترس ــوانين ق

�� هاي كلي برنامه پنجم توسعه اجراي سياست

.همان: مأخذ

و بودجه.5-2-1  دفتر مطالعات برنامه

ميجدول زير ساختار مطالعات انجام گرفته در دفتر مطالعات و بودجه را نشان :دهد برنامه

و بودجه» درباره برنامه پنجم توسعه«ساختار مطالعات.7جدول  دفتر مطالعات برنامه

ف
 عنوان گزارشردي

ياسناد
بررس

ت
فرادس

يعملكرد
ارزياب

چهارم
برنامه

يبودجه
ارزياب

ي
موادمربوطهدرا
چهارم

برنامه

ش
يگزار

خطاها
ت
عملكرددول

ش
چال

ي
ها

مربوطهدربرنامه
چهارم

ش
چال

ي
ها

پيرامونموضوع

تو
شنهادا

پي
راهكارها

� هاي توسعه در ايران شناسي برنامه آسيب1

2
انـداز، بـين سـند چشـم وكيفـي كميارتباط

و بودجه �� هاي سنواتي برنامه پنجم توسعه

3
و شـركت ضرورت تعيين رابطه مالي دولـت

��� ملي نفت ايران

��� صندوق توسعه ملي4

5
ــه ــام برنام ــابي احك ــراي ارزي ــدلي ب ــه م ارائ

�� ساله توسعه پنج

.همان: مأخذ
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 دفتر مطالعات اقتصادي.6-2-1

:ساختار مطالعات صورت گرفته در دفتر اقتصادي پيرامون برنامه ششم به شرح زير است

 دفتر مطالعات اقتصادي» درباره برنامه پنجم توسعه«ساختار مطالعات.8جدول

ف
 عنوان گزارشردي

ياسناد
بررس

ت
فرادس

يعملكرد
ارزياب

چهارم
برنامه

يبودجه
ارزياب

ي
موادمربوطهدرا
چهارم

برنامه

ش
يگزار

خطاها
ت
عملكرددول

ش
چال

ي
ها

مربوطهدربرنامه
چهارم

ش
چال

ي
ها

پيرامونموضوع

تو
شنهادا

پي
راهكارها

��� كالبدشكافي بخش بازرگاني1

2
در تبيين سياست هـاي كلـي برنامـه پـنجم

�� حوزه اقتصاد كالن

3
ــه ــار برنام ــه راهك ــزوم ارائ اي در خصــوص ل

��� اي مناسب چالش فقدان نظام تعرفه

4

و ارتقاي هاي غيردولتـي بخشتوانمندسازي
با تأكيد بـر اجـراي(در برنامه پنجم توسعه 

و چهارم قـانون سياست هاي كلي اصل چهل
)اساسي

���

و كار بررسي چالش5 ��� هاي فضاي كسب

6
هـاي بـازار سـرمايه در قـانون بررسي چالش

و ارائـه پيشـنهادهاي  برنامه چهـارم توسـعه
 توسعهقانوني براي برنامه پنجم 

�����

7
و ارائه بررسي چالش و بانكي هاي نظام پولي

ــنجم  ــه پ ــراي برنام ــانوني ب پيشــنهادهاي ق
 توسعه

����

.همان: مأخذ

 نوين هاي فناوريو دفتر مطالعات ارتباطات.7-2-1

و فناوري توسعه نشان هاي نوين را پيرامون برنامه پنجم جدول زير ساختار مطالعات دفتر ارتباطات
:دهد مي

 نوين هاي فناوريو دفتر مطالعات ارتباطات» درباره برنامه پنجم توسعه«ساختار مطالعات.9جدول

ف
 عنوان گزارشردي

ياسناد
بررس

ت
فرادس

يعملكرد
ارزياب

چهارم
برنامه

يبودجه
ارزياب

ي
موادمربوطهدرا
چهارم

برنامه

ش
يگزار

خطاها
ت
عملكرددول

ش
چال

ي
ها

مربوطهدربرنامه
چهارم

ش
چال

ي
ها

پيرامونموضوع

تو
شنهادا

پي
راهكارها

1
هاي كلـي بـا رويكـرد الزامات تحقق سياست

��»فاوا«هاي ويژه به توانمندي

2
بررسي عملكرد دولت در طي برنامـه چهـارم

و ارتباطات � در بخش فناوري اطالعات

.همان: مأخذ
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 دفتر مطالعات اجتماعي.8-2-1

:ساختار مطالعات دفتر اجتماعي درباره برنامه پنجم توسعه به شرح زير است

 دفتر مطالعات اجتماعي» درباره برنامه پنجم توسعه«ساختار مطالعات.10جدول

ف
 عنوان گزارشردي

ياسناد
بررس

ت
فرادس

يعملكرد
ارزياب

چهارم
برنامه

يبودجه
ارزياب

ي
موادمربوطهدرا
چهارم

برنامه

ش
يگزار

خطاها
ت
عملكرددول

ش
چال

ي
ها

مربوطهدربرنامه
چهارم

ش
چال

ي
ها

پيرامونموضوع

تو
شنهادا

پي
راهكارها

1
ــأمين اجتمــــاعي در ــام تــ ــاه نظــ جايگــ

��� هاي كلي برنامه پنجم سياست

2
هـاي كلـي برنامـه پـنجم سياسـت نگاهي به

��� در حوزه سالمت

3
هـاي كلـي برنامـه پـنجم مروري بر سياست

�� در بخش آموزش عالي

4
هــاي كلــي برنامــه پــنجم بررســي سياســت

و پرورش �� در حوزه آموزش

.همان: مأخذ

ها دربـاره برنامـه مركز پژوهش هاي تهيه شده در دفاتر مختلف بررسي جداول مربوط به ساختار گزارش
.ها وجود نداشته است دهد كه ساختار واحدي براي تدوين گزارش پنجم توسعه نشان مي

و مقايسه آنها با يكديگر تركيب نتايج پژوهش: گام دوم.2  هاي انتخاب شده

و به هاي معرفي شده در قسمت پيشين مورد بررسي قرار در اين مرحله از مطالعه، نتايج گزارش گرفته
.بندي شده ارائه شده است صورت طبقه

و برنامه.1-2  ريزي در ايران برنامه
فرآيند شناسي آسيب«: هاي تهيه در ارتباط با برنامه پنجم توسعه، مواردي نظير در بين گزارش

و بودجه انداز، برنامه بين سند چشموكيفي كمي ارتباط«،»ريزي در كشور برنامه هاي هاي توسعه
و نبايدهاي برنامه توسعه«و» ساله توسعه مدل ارزيابي احكام برنامه پنج«،»سنواتي ، مورد»بايدها

.شود توجه قرار گرفته است كه در ادامه به ذكر نتايج آنها پرداخته مي

 ريزي در كشور برنامه فرآيندشناسي آسيب.1-1-2
كمريزي در ايران سابقه نسبت با در نظر گرفتن اينكه برنامه واً طوالني دارد، اما متأسفانه هنوز هم شاهد تحركي

و توسعه«رشد اقتصادي اندك در كشور هستيم؛ پاسخ به اين سؤال اساسي كه  چرا با فراهم بودن شرايط رشد
و صرف منابع ملي در تدوين برنامهو با وجود سابقه طوالني در امر برنامه هاي توسعه، هنوز هم با معضل ريزي

و اثربخش نبودن آنها مواجه هستيم؟ دن برنامهاجرا نش .، از اهميت بااليي برخوردار است»ها



___________________________________________________________��

را برنامه فرآيندشناسي نمودار زير ابعاد مختلف آسيب اطالعات به دست براساسريزي در كشور
مي آمده از برگزاري جلسات مصاحبه با صاحب .1دهد نظران اين حوزه، ارائه

 ريزي برنامه فرآيندشناسي آسيب.2نمودار

.همان: مأخذ

و بودجه انداز، برنامه بين سند چشم وكيفي كميارتباط.2-1-2  هاي سنواتي هاي توسعه
و برنامه با توجه به اين مسئله كه حلقه واسط بين سند چشم » اهداف«ساله در تعريف هاي پنج انداز

و حلقه واسط بين برنامه و بودجه هاي پنج آنها و مخارج مالي ساله هاي سنواتي در چارچوب منابع

 
.9707: هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل، مركز پژوهش»هاي توسعه در ايران شناسي برنامه آسيب«گزارش.1
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ب بين سند چشم وكمي كيفينهفته است، تحكيم ارتباط» هاي عملياتي برنامه« ساله هاي پنج رنامهانداز،
هاي مختلف هماهنگي بين نمودار زير جنبه. هاي سنواتي از اهميت بااليي برخوردار استو بودجه

و چالش و بودجه مي برنامه .1سازد هاي پيرامون اين مسئله را نمايان

 سنواتي هاي بودجهوعهتوس هاي برنامه انداز، چشم سند بين وكيفي كمي ارتباط.3نمودار

.همان: مأخذ

و تصميمات بودجه به منظور سازگار كردن عملكرد نظام بودجه اي دولت با اهدافي نظير ريزي
و همچنين اهدافي از قبيل انضباط مالي،  و كنترل تورم در سطوح كالن رشد، ثبات اقتصادي

و اطمينان به تصميمات انعطاف و افزايش اعتماد  مدت مخارج اي، چارچوب ميان بودجه پذيري بودجه
گيري مند به اصالح سازوكار تصميم اين چارچوب با نگاهي نظام. تواند مورد استفاده قرار گيرد مي
و بودجه اي كه ارتباط بين برنامه پردازند، به گونه مي ريزي به نحو مطلوبي برقرار ريزي، سياستگذاري
.شود

و بودجه بين سند چشموكيفي كمي ارتباط«براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به گزارش.1 ، مركز»هاي سنواتي انداز، برنامه پنجم توسعه
.9837: هاي مجلس، شماره مسلسل پژوهش

جنبه هاي گوناگون
و  هماهنگي برنامه

بودجه

و بودجه ريزان نگرش بين هماهنگي ايجاد•
برنامه ريزان

 اهدافو جاري بودجه اهداف بين هماهنگي ايجاد•
عمراني بودجه

و خصوصي بخش اقدامات بين هماهنگي ايجاد•
برنامه اهداف

چالش هاي موجود

 ارقامبا ساخت يافتهاي ارتباط برنامهها احكام•
ندارندآن كمي جداول

 بودجه انحراف برايرا الزم زمينه نفتي درآمدهاي•
مي آورد وجودبه برنامه از

 سياست هاي ثباتبه دولتها پايبندي عدم•
 كالن اقتصاد اهدافبه رسيدن منظوربه اقتصادي

است شده پيش بيني توسعه برنامه هايدر كه
دولت خريد قدرت كاهشو تورم نرخ بودن باال•

و كيفي بين سند ارتباط كمي
و  چشم انداز، برنامه پنجم توسعه

بودجه هاي سنواتي
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 مدت مخارج چارچوب ميان.4نمودار

.همان: مأخذ

 ساله توسعه مدل ارزيابي احكام برنامه پنج.3-1-2
ها مواد برنامه» قابليت اجرايي«هاي توسعه، يكي از مسائل مهم در دستيابي به اهداف مورد نظر برنامه

مي. است و احكام مصوب را بررسي و نمودار زير يك چارچوب مفهومي كه قابليت اجرايي قوانين كند
خط«مباني نظري براساس مي» گذاري عمومي مشي حوزه .دده استخراج شده است را نشان

و سياست12در اين مدل ها در نظر گرفته شوند، تا حكم متغير مختلف، كه بايد در تنظيم احكام
اين متغيرها در سه دسته كلي. مورد نظر در اجرا با مشكالت كمتري همراه باشد، معرفي شده است

و زمينه .ارائه شده است) محيطي(اي متغيرهاي ماهيتي، ساختاري

)منابع قابل درسترس(چارچوب اقتصاد كالن•
چارچوب ميان مدت مخارج بخشي•
و اولويت برنامه ها• توافق بر اهداف
و بخشها• و تعيين سقف هاي هزينه وزارتخانه تعيين چارچوب مخارج به صورت تفصيلي
تصويب سقف هاي بودجه توسط كابينه•
تهيه تخمين هاي پنج ساله توسط وزارتخانه ها در داخل سقف هاي مصوب دولت•
و مجلس• و ارائه به دولت بازنگري تخمين ها در نهاد برنامه ريزي كشور

مراحل اجرايي چارچوب
ميان مدت مخارج جامع

و سياست هاي بخشي• و حصول توافق در مورد اهداف بازبيني بخشي
تعيين ميزان منابع بخشها•
و توسعه چارچوب ميان مدت مخارج• و مخارج اجراي سياست ها ارزيابي هزينه ها
تمركز بر روي كل مخارج بخش•
گسترش سازو كارهايي براي تسهيل انتقال منابع، زماني كه اولويت ها تغيير مي كند•

مرتبط ساختن برنامه ريزي
و بودجه ريزي در سطح 

بخش ها

و اجراي آنها براي سازمان دهي مجدد مخارج• و حمايت در باالترين سطح براي تصميم گيري هاي مشكل تعهد سياسي
مديريت قوي براي تضمين اينكه چارچوب ميان مدت مخارج به درستي اجرا مي شود•
و خارج از فرايند بودجه تصميم گيري مي شوند با نظم• و خواست كه آن تصميمات سياستي كه داراي آثار مالي هستند اين اراده

و در درون اين فرايند قرار گيرند .چارچوب ميان مدت مخارج تطبيق يافته
و تعهد به آنها• درك تصميمات مشكل در سطح وزارتخانه يا بخش ها
و عمل به تصميم هاي بودجه اي آنچنان كه تصميمات جديد مخارج كه نياز به تخصيص منابع دارند،• تعهد در تمام سطوح به قبول

در طول اجراي بودجه معرفي نشوند
و اصالحيه هاي بودجه در طول اجراي بودجه• بهبود در كنترل مخارج آنچنان كه تصميمات بودجه اي توسط تخصيص بيش از اندازه

تضعيف نشوند
و كسري درآمد به تعديل در تخمين هاي بودجه اي منجر نشود• و جمع آوري درآمد آنچنان كه كمبود مديريت بهتر اقتصاد كالن
و مديريت ارشد در طول اجرا• آگاه ساختن مقامات سياسي
بهبود در گزارش دهي در مورد مخارج صورت گرفته•
توسعه يك سيستم حسابداري رايانهاي•

عوامل موفقيت اجراي چارچوب
ميان مدت مخارج
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و برنامه.5نمودار و ارزيابي قوانين  هاي توسعه چارچوب تنظيم

.9932: هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل ساله توسعه، مركز پژوهش ارائه مدلي براي ارزيابي احكام برنامه پنج:مأخذ

و نبايدهاي برنامه توسعه.4-1-2  بايدها
مي يافته ريزي اقدام نظام بنابر برخي تعاريف، برنامه و در اين اي است كه اهداف مشخصي را دنبال كند

مي مسير توالي گام از. كند هايي كه براي دستيابي به اهداف مذكور الزم است را مشخص بنابراين قبل

چارچوب تنظيم احكام

دستورگذاري

چارچوب تنظيم خط مشي

و ضرورت قرار گرفتن در دستور كار دليل

متغيرهاي
ماهيتي

و فني مالحظات تكنيكال

مالحظات گزينشي

پوشش قانون محدوده

)اجتماعي-مالحظات فرهنگي(تغييرات رفتاري مورد نياز

متغيرهاي
ساختاري

و سازگار اهداف شفاف، غيركلي

و ملزومات علي مناسب به كارگيري روش ها

هماهنگي دستگاه هاي مرتبط

و قوانين
مقررات
دستگاه ها

احكامي كه در ساير قوانين وجود دارد

احكامي كه با ساير قوانين تداخل دارد

 احكامي كه نياز به تصويب مجلس
ندارد

احكامي كه قابليت دارد به صورت
شود قوانين دائمي تصويب

احكامي كه خود نيازمند قوانين
پشتيبان هستند

متغيرهاي
و  زمينه اي
محيطي

و تكنولوژيكي- اقتصادي بسترهاي اجتماعي

و التزام مجريان به اعمال قانون تعهد
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م و با در نظر گرفتن نيازها، توان بههر اقدامي بايد نظام برنامه مشخص باشد و فكري، كشور را طور ادي
هاي توسعه هاي توسعه بايستي در ادامه روند كاري برنامه لذا برنامه. مؤثر بر نقاط خاصي تمركز دهد

و نكات زير در تدوين آن مد نظر قرار گيرد .پيشين تدوين شود

 هاي توسعه كشور بايدهاي برنامه.6نمودار

.10050: هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل پنجم، مركز پژوهش برنامه اليحهبر تأكيدبا كشاورزي بخش اساسي مشكالت:مأخذ

 ارزيابي عملكرد قانون برنامه چهارم توسعه.2-2
هاي مختلف نشان داده در اين قسمت از مطالعه ارزيابي عملكرد قانون برنامه چهارم توسعه در بخش

هاي موجود در جامعه آماري اين مطالعه، به ارزيابي الزم به ذكر است كه همه گزارش. شده است
مي عملكرد قانون برنامه چهارم نپرداخته شود تمامي مواد اند، لذا ارزيابي عملكردي كه در ادامه ارائه

.دهد برنامه چهارم را پوشش نمي
شتر از اطالعات آماري به منظور ارائه تصوير شفاف ، در ادامه هاي مورد بررسي ده در گزارشارائه

به صورت اجمالي به بررسي ميانگين درصد تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در سه سال پاياني
.پرداخته شده است 1384- 1386برنامه چهارم يعني 
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و آبزيـان طـي سـال.1-2-2 هـاي متوسط عملكرد برنامه چهارم توسعه در بخـش شـيالت
1386-1384 

و آبزيان محقق به طور كلي مي توان گفت اكثر اهداف كمي برنامه چهارم توسعه در بخش شيالت
و عملكرد بيش از پيش» صيد شمال«شده است؛ به طوري كه ميانگين عملكرد  صيد«بيني برنامه

. بسيار نزديك به برنامه بوده است» پروري آبزي«و» سرانه مصرف آبزيان«،»جنوب

و آبزيان.7نمودار  ميانگين درصد تحقق اهداف كمي توسعه در بخش شيالت
 توسعه در سه سال نخست برنامه چهارم

.همان:مأخذ

ها داشته تري نسبت به ساير شاخص عملكرد ضعيف» صادرات محصوالت شيالتي«در اين ميان
و تقريباً معادل  .در برنامه محقق شده است بيني شده درصد از مقادير پيش75است

و تبليغـات اسـالمي طـي.2-2-2 متوسط عملكرد برنامه چهارم توسعه در زيـربخش ديـن
13841-1386هاي سال

و تبليغات اسالمي، شاخص كمي براي ارزيابي عملكرد برنامه چهارم توسعه ارائه32در زير بخش دين
مي.2شده است هاي مذكور عملكردي شاخص از شاخص9شود، همانطور كه در نمودار زير مالحظه

و مابقي 100باالي  بيني شده در قانون برنامه شاخص عملكردي كمتر از ميزان پيش23درصد
از به دليل تعداد زياد شاخص. اند داشته و جزئي بودن آنها، در نمودار زير به منظور جلوگيري ها

هاي كمي ارائه شده فراواني شاخص براساسمطالب، عملكرد برنامه چهارم در اين زيربخش پراكندگي 
.مورد بررسي قرار گرفته است11در جدول 

و فرابخشي به درستي انجام: در مطالعه مربوط به اين شاخص عنوان شده است.1 از آنجا كه دولت وظيفه خود را در بخش تدوين اسناد بخشي
مي كرد دولت منتفي است، اما اگر شاخصنداده است، عمالً امكان ارزيابي عمل را هاي كمي مورد توجه قرار گيرند توان عملكرد برنامه چهارم توسعه

.در اين زيربخش مورد بررسي قرار داد
،»مياسال تبليغاتو دين.1توسعه چهارم برنامه نخست سالسهدر فرهنگ بخش عملكرد ارزيابي«براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به گزارش.2

. 9709: شماره مسلسل
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و تبليغات اسالمي.8نمودار ها فراواني شاخص براساسميزان عملكرد برنامه چهارم توسعه در زيربخش دين

.همان: مأخذ

از9الزم به ذكر است كه براي از13شاخص درصد قرار10شاخصي كه در طبقه تحقق كمتر
بنابراين فرض شده است كه عملكرد برنامه چهارم توسعه. اند، اصالً عملكردي ارائه نشده است گرفته

.هاي مذكور صفر بوده است شاخص براساس

 1384-1386هاي طي سالمتوسط عملكرد برنامه چهارم توسعه در بخشآب.3-2-2
هاي كمي معرفي شده براي ارزيابي عملكرد بخش آب در سه سال نخست برنامه از منظر شاخص

و كاهش بخشي، جبران افت آبخوان تعادل«و» آبرساني«چهارم توسعه، به طور ميانگين دو زيربخش  ها
بيني شده است پيشعملكردي بيش از آنچه در برنامه» هاي ممنوعه هاي دشت برداشت از سفره

هاي كمي، كمتر از ميزان اين در حالي است كه عملكرد اين بخش در ساير شاخص. اند داشته
.بيني شده در برنامه بوده است پيش

 هاي كمي معرفي شده براي بخش آب در برنامه چهارم توسعه درصد تحقق شاخص.11جدول
 درصد تحقق برنامه شاخص كمي ارزيابي بخش آب در برنامه چهارم

 140.8 آبرساني
و كاهش برداشت از سفره جبران افت آبخوان(تعادل بخشي  129.7)هاي ممنوعه هاي دشت ها

و نوين و زيرزميني سازي شبكه تأسيس، تجهيز  91 هاي سنجش منابع آب سطحي
 90.3 تغذيه مصنوعي
و پمپاژسدهاي انحرافي  65.4 مستقل

 46.8 ظرفيت آب تنظيمي سدها
 32.7 هاي آبياري شبكه
 22 هاي آبياري اصلي شبكه

 21.7 ظرفيت آب تنظيمي سدها
و جايگاه آن در برنامه پنجم«اطالعات گزارش براساس:مأخذ .9750:، شماره مسلسل»عملكرد بخش آب در برنامه چهارم
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 1384- 1386هاي چهارم توسعه در زيربخش باغباني طي سالمتوسط عملكرد برنامه.4-2-2
، اهداف توسعه باغات1مطالعه انجام شده در ارتباط با زيربخش باغباني در برنامه چهارم توسعه براساس

همانطور كه در نمودار زير. اند مورد بررسي قرار گرفته» جايگزيني«و» اصالح«،»توسعه«در سه دسته
و اصالح بيش از پيش كرد شاخصشود، عمل مشاهده مي و هاي كمي مربوط به توسعه بيني برنامه

البته به طور كلي عملكرد داهداف. بيني برنامه بوده است عملكرد شاخص جايگزيني كمتر از پيش
.هاي صورت گرفته در برنامه بوده است بيني توسعه باغات در زيربخش باغباني نزديك به پيش

 هاي كمي مربوط به اهداف توسعه باغات در برنامه چهارم توسعه عملكرد شاخص.9نمودار

.همان: مأخذ

درصد 98,2بررسي متوسط عملكرد توليد محصوالت باقي در سه سال مورد مطالعه نيز حكايت از
بيني به عبارت ديگر عملكرد توليد محصوالت باقي بسيار نزديك ميزان پيش. تحقق اهداف برنامه دارد
.شده در برنامه بوده است

 1384-1386هاي متوسط عملكرد برنامه چهارم توسعه در زيربخش هنر طي سال.5-2-2
سه سال نخست برنامه چهارم در مطالعه انجام شده در ارتباط با ارزيابي عملكرد زيربخش هنر در

در اينجا به منظور جلوگيري از پراكندگي. شاخص مورد بررسي قرار گرفته است29توسعه، مجموعاً 
هاي مذكور از منظر ميزان تحقق اهداف كمي برنامه مورد بررسي قرار گرفته مطالب، فراواني شاخص

.است

.9773:، شماره مسلسل»بررسي زيربخش باغباني در برنامه چهارم توسعه« براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به گزارش.1
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ها فراواني شاخص براساسد برنامه چهارم توسعه در زيربخش هنر ميزان عملكر.10نمودار

.همان: مأخذ

شود، عملكرد برنامه در زيربخش هنر در سه شاخص باالتر همانطور كه در نمودار فوق مالحظه مي
و در ساير شاخص از پيش در. بيني برنامه بوده است ها كمتر از پيش بيني برنامه الزم به ذكر است كه

.شاخص اطالعات كافي به منظور ارزيابي كمي تحقق اهداف برنامه وجود نداشته است3ارتباط با 

هاي متوسط عملكرد برنامه چهارم توسعه در زيربخش سازمان ملي جوانان طي سال.6-2-2
1386-1385 

10توسعه، در مطالعه انجام شده در ارتباط با ارزيابي عملكرد سازمان ملي جوانان در برنامه چهارم
مي.1شاخص كمي مورد توجه قرار گرفته است هاي مورد شود اغلب شاخص همانطور كه مشاهده
و يا نزديك به پيش كه. اند بيني برنامه چهارم داشته بررسي عملكردي بيشتر البته الزم به ذكر است

و ميانگين 1384هاي كمي اين زيربخش در سال گزارش عملكرد شاخص ارائه شده ارائه نشده است
.است 1386و 1385مربوط به دو سال 

 هاي كمي مربوط به اهداف سازمان ملي جوانان در برنامه چهارم توسعه عملكرد شاخص.11نمودار

.همان: مأخذ

،»جوانان ملي سازمان.3توسعه چهارم برنامه نخست سالسهدر فرهنگ بخش عملكرد ارزيابي«براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به گزارش.1
.9798: شماره مسلسل
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بسيار» اجراي برنامه اوقات فراغت جوانان«شود، عملكرد همانطور كه در نمودار فوق مشاهده مي
اجراي برنامه اشتغال«بيني شده در برنامه بوده؛ اين در حالي است كه عملكرد بيشتر از ميزان پيش

.بيني شده در برنامه است بسيار كمتر از ميزان پيش» ويژه جوانان

 1384- 1386هاي طي سال ونقل حملمتوسط عملكرد برنامه چهارم توسعه در بخش.7-2-2
،»اي جاده ونقل حمل«در پنج زيربخش ونقل حملانجام شده، ارزيابي عملكرد بخش در بررسي

صورت گرفته» دريايي ونقل حمل«و» ناوگان تجاري هوايي«،»هوايي ونقل حمل«،»ريلي ونقل حمل«
.هاي مذكور به تفكيك ارائه شده است در ادامه متوسط عملكرد هر يك از زيربخش.1است

 در برنامه چهارم توسعه ونقل حملهاي كمي مربوط به بخش عملكرد شاخص.12نمودار
ها به تفكيك زيربخش

.همان: مأخذ

و نقل در سه سال اول برنامه چهارم«براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به گزارش.1 . 9828:، شماره مسلسل»عملكرد حمل
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در سه سال نخست»اي جاده ونقل حمل«شود، متوسط عملكرد زيربخش همانطور كه مشاهده مي
11، از ميان»ريلي ونقل حمل«در زيربخش. بيني برنامه بوده است برنامه چهارم بسيار كمتر از پيش

و بيني شده در برنامه داشته درصد ميزان پيش 100-80شاخص عملكردي بين7شاخص كمي، اند
.درصد بوده است77-46شاخص نيز بين4عملكرد 

بيني در ارتباط با جابجايي مسافر عملكرد بخش بيشتر از پيش» هوايي ونقل حمل«در زيربخش
و بين المللي، مالحظه برنامه بوده است اما در ارتباط با سهم بخش غيردولتي در پروازهاي داخلي

با. بيني برنامه است شود عملكرد كمتر از پيش مي مي» دريايي ونقل حمل«در ارتباط شود نيز مشاهده
. درصد بوده است70-103تحقق اهداف برنامه بين كه درصد

از نيز در ارتباط با ميزان بهره» ناوگان تجاري هوايي«عملكرد وري ناوگان مسافري باالتر
و توسعه ناوگان ملكي، كمتر از پيش پيش و در مورد جايگزيني .بيني برنامه بوده است بيني برنامه

هـاي عه در زيربخش ميراث فرهنگي طـي سـال متوسط عملكرد برنامه چهارم توس.8-2-2
1385-1384 

در هاي كمي مورد بررسي در ارتباط با زيربخش ميراث نمودار زير درصد تحقق شاخص فرهنگي
.1دهد دو سال نخست برنامه چهارم توسعه را نشان مي

 فرهنگي در برنامه چهارم توسعه هاي كمي مربوط به زيربخش ميراث عملكرد شاخص.13نمودار

.همان: مأخذ

از شود در اين زيربخش نيز متوسط عملكرد در برخي شاخص همانطور كه مالحظه مي ها بيشتر
و در برخي ديگر كمتر از پيش پيش ت. بيني برنامه بوده است بيني برنامه وجه اين در اين ميان نكته قابل

. بيني برنامه بوده است بسيار بيشتر از پيش» آثار حفاظت شده«است كه متوسط عملكرد 

، شماره»گردشگريو فرهنگي ميراث.4توسعه چهارم برنامهدر فرهنگ بخش عملكردبر مروري«براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به گزارش.1
. 9830: مسلسل
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و ورزش طي سال متوسط عملكرد برنامه چهارم توسعه در زيربخش تربيت.9-2-2 هاي بدني
1386-1384 

و تربيتهاي كمي معرفي شده در ارتباط با ارزيابي عملكرد زيربخش نمودار زير عملكرد شاخص بدني
مي.1دهد ورزش در برنامه چهارم توسعه را نشان مي هاي مورد شود تمامي شاخص همانطور كه مشاهده

در، عملكردي بيشتر از ميزان پيش»سرپوشيدهو روباز ورزشي فضاهاي سرانه«بررسي بجز  بيني شده
و«البته عملكرد. اند برنامه داشته نيز بسيار به ميزان» سرپوشيدهسرانه فضاهاي ورزشي روباز

.بيني شده در برنامه نزديك بوده است پيش

و ورزش در برنامه چهارم توسعه هاي كمي مربوط به زيربخش تربيت عملكرد شاخص.14نمودار  بدني

.همان: مأخذ

نيز»اي حرفه ورزشكاران دادتع«و»اي حرفه ورزش هاي باشگاه تعداد«مقايسه عملكرد مربوط به
هاي مورد بررسي محقق هاي فوق بوده است در طي سال دهد هدف برنامه كه افزايش شاخص نشان مي
.شده است

 1384- 1386هاي عملكرد توليد محصوالت زراعي در برنامه چهارم توسعه طي سال.2-2- 10
مطالعه انجام شده در ارتباط با ارزيابي عملكرد برنامه چهارم در زيربخش توليد محصوالت براساس
هاي مورد بررسي ميزان عملكرد توليد محصوالت زراعي بيش شود، در تمامي سال مشاهده مي2زراعي

.از ميزان برآورد در برنامه بوده است

:، شماره مسلسل»ورزشو بدني تربيت.5فرهنگ بخشدر توسعه چهارم برنامه عملكردبر مروري«براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به گزارش.1
9881 .

: مسلسل، شماره»هاي برنامه چهارم توسعه هاي عمده محصوالت زراعي در سال بررسي شاخص«براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به گزارش.2
9753.
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 محصوالت زراعي در برنامه چهارم توسعه عملكرد توليد.15نمودار

.همان: مأخذ

الزم به ذكر است كه برخي از مطالعات انجام شده درباره برنامه پنجم توسعه، به بررسي عملكرد
.در ادامه به صورت اجمالي نتايج به دست آمده از مطالعات مذكور ارائه شده است. اند دولت پرداخته

 ها در قانون برنامه چهارم توسعه بررسي عملكرد دولت در ارتباط با مواد مرتبط با رسانه.2-2- 11
فراواني مواد، براساسها در برنامه چهارم توسعه جدول زير عملكرد دولت را در مواد مرتبط با رسانه

.1دهد نشان مي

ها عملكرد دولت در ارتباط با مواد مرتبط با رسانه.12جدول
 در قانون برنامه چهارم توسعه

سـاله هـاي پـنج ها در قوانين برنامـه جايگاه رسانه«گزارش براساس:مأخذ
و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي  اول تا چهارم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعي

.10072:، شماره مسلسل»ايران

يا ود در ارتباط با مواد قانوني برنامه چهارم توسعه در زمينه رسانهش همانطور كه مشاهده مي ها،
و تنها  و يا اطالعات كافي جهت ارزيابي عملكرد دولت در دسترس نيست اقدام خاصي انجام نشده است

.نامه مربوطه تهيه شده است نويس آيين در دو مورد پيش

 فرهنگيو اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارمتا اول ساله پنج هاي برنامه قوانيندرها رسانه جايگاه« براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به گزارش.1
.10072: مسلسل شماره،»ايران اسالمي جمهوري
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 در قانون برنامه چهارم توسعه بررسي عملكرد دولت در ارتباط با بخش مسكن.2-2- 12
در به طور كلي مي عنوان5توان محورهاي مرتبط با اقتصاد مسكن در برنامه چهارم توسعه را

مي. بندي كرد طبقه .1دهد جدول زير وضعيت عملكرد دولت را در عناوين پنجگانه مذكور نشان

 عملكرد دولت در ارتباط با مواد مرتبط با مسكن در قانون برنامه چهارم توسعه.13جدول

رديف
محورهاي مرتبط با مسكن در برنامه

 چهارم توسعه
 عملكرد دولت

 جامع مسكن طرح تصويبو تهيه1
و شهرسـازي تهيـه شـده امـا بـه تصـويت طرح جامع توسـط وزارت مسـكن

.وزيران نرسيده است هيئت

2
سـاز بـراي اقشـار خيرين مسكن حمايت از

 پذير آسيب
ــكن ــرين مس ــن خي ــال انجم ــاز در س ــالب 1385س ــكن انق ــاد مس در بني

.اسالمي ايران تشكيل شده است

 خارجي گذاري سرمايه ترغيبو تشويق3
ــاخت ــرمايه زيرس ــذب س ــت ج ــاي الزم جه ــور ه ــارجي در كش ــذاري خ گ
.وجود ندارد

 اعطاي يارانه كارمزد تسهيالت4

از عــالوهدولــت 12درصــد بــه17بــر كــاهش نــرخ ســود تســهيالت بــانكي
و حفــظ آن، يارانــه كــارمزد تســهيالت مســكن شــهري را در بخــش درصــد

ــرمايه  ــر س ــكن مه ــرح مس ــكوني ط ــدهاي مس ــاخت واح ــرده س ــذاري ك گ
.است

5
پلكاني كردن بازپرداخت اقسـاط تسـهيالت

 بانكي در بخش مسكن
ردن بازپرداخـت اقسـاط تسـهيالت دولت تا پـنج سـال اقـدام بـه پلكـاني كـ

.بانكي كرده است

.مطالعات محقق:مأخذ

و به طور كلي مي و تصويب طرح جامع مسكن توان گفت اگرچه عملكرد دولت در حوزه تهيه
ساز، تسهيالت گذاري خارجي مطلوب نبوده است؛ اما در زمينه حمايت از خيرين مسكن جذب سرمايه

و پلكاني كردن بازپرد .اخت اقساط عملكرد قابل قبولي داشته استبانكي

و ارتباطات در قـانون برنامـه.2-2- 13 بررسي عملكرد دولت در ارتباط با بخش فناوري اطالعات
 چهارم توسعه 

و ارتباطات در قانون مطالعه انجام شده در زمينه ارزيابي عملكرد دولت در حوزه فناوري اطالعات
دهد كه در اغلب مواد قانوني مرتبط با اين موضوع به دليل ضعفميبرنامه چهارم توسعه، نشان 

رسد اطالعات امكان ارزيابي وجود ندارد؛ حتي در مواردي كه با استناد گزارش دستگاه به نظر مي
اقدامات مناسبي انجام شده، عدم وجود مقادير عددي عمالً امكان تعيين ميزان عملكرد را از بين برده 

.2است

دولت نهم در بخش مسكن نسبت به محورهاي قانون برنامه چهارم بررسي ميزان انطباق عملكرد« براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به گزارش.1
و فرهنگي .10058: مسلسل شماره،»توسعه اقتصادي، اجتماعي

و ارتباطات«: براي اطالعات بيشتر مراجعه شود به گزارش.2 ، شماره»بررسي عملكرد دولت در طي برنامه چهارم در بخش فناوري اطالعات
.9978: مسلسل
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و ارتباطات در قانون برنامه چهارم توسعه.16ر نمودا  وضعيت عملكرد دولت در مواد مربتط با فناوري اطالعات

.مطالعات محقق:مأخذ

قانون برنامه چهارم)44(در مطالعه صورت گرفته در ارتباط با تصويب سند افتا مربوط به ماده
 شوراي نهم دولت تشكيلباكهشد تصويب چهارم برنامه اول سالدر افتا سند«: نيز عنوان شده است

 سازوكار اينكه ديگر موضوع. نشد افتا سند اجراي متولي ديگري نهادوشد منحل عمالً افتا عالي
در اجرايي عنوان هيچبه سند اين لذا. بود نشده ديده افتا سند اجراي جهت مناسبياي بودجه  نشد،
 اندكبا افتا، سند مجدد اجراي هدفبا اطالعات فناوري عالي شوراي توسعه، چهارم برنامه طول

.»كرد مجدد تصويب جهت دولتبه سند اين ارسالبه اقدام مجدد وظايف،وها بندي زماندر تغييراتي
 منتشره اطالعات نيز بيان شده است كه براساس) 109(ماده»ـه«و»ج«در ارتباط با بندهاي

 منظوربه استانداردي هيچ چهارم برنامهطيدر ايران، صنعتي تحقيقاتو استاندارد مؤسسه توسط
است، نرسيده تصويببه المللي بينو داخلي سطحدودراي رايانه هاي محيطدر فارسي الفباي نمايش

.شود بنابراين عملكرد دولت در اين زمينه نامطلوب ارزيابي مي

و اسناد فرادست مربوطه چالش.3-2  هاي پيرامون مسائل مورد بررسي
مي بررسي گزارش دو هاي تهيه شده درباره برنامه پنجم توسعه نشان دهد، در اغلب مطالعات مذكور
: ها در ارتباط با هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته است گروه چالش
 هاي پيرامون بخش يا زيربخش مورد بررسي چالش)الف
هاي هاي توسعه، شاخص هاي كلي، مواد برنامه سياست(هاي مربوط به اسناد فرادست چالش)ب

و گزارش عملكرد دولت كمي در برنامه )هاي توسعه
مي بنابراين در اين قسمت به صورت جداگانه هر دو گروه چالش .گردد ها ارائه

%90

%2
%2 %2 %2

به علت ضعف اطالعات امكان ارزيابي نيست
عملكرد نامطلوب
مطابق با اهداف برنامه
عملكرد نسبتاً مناسب
تصويب سند
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 هاي پيرامون بخش يا زيربخش مورد بررسي چالش.1-3-2
به گفته شد، بخش مهمي از بسياري گزارش همانطور كه هاي تهيه شده درباره برنامه پنجم توسعه

هاي جدول زير چالش. هاي پيرامون بخش يا زيربخش مربوطه اختصاص يافته است بررسي چالش
مي هاي كلي دسته مذكور را با استفاده از سرفصل و ارائه .كند بندي
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بررسيچالش.14جدول زيربخشمورد يا بخش پيرامون هاي
چالشتوضيحاتعنواندفتر

شيالتزيربنايي

صيادي و صيد

آب در كيلكا ماهيان ذخاير شديد شانههايكاهش تهاجم دليل به كشور خزرشمال درياي دار

آبزيان صادرات ارزي درآمدهاي از بخشي كاهش و كشور شمال در خاويار آن تبع به و خاوياري ماهيان ذخاير شديد كاهش

آسيب ذخاير بر صيد فشار بودن كفباال قبيل از درياييديده ماهيان برخي و زيان

روش از فعاليتهاياستفاده در صيد غيرعلمي و صياديسنتي هاي

كشورپايين سنتي صيد در جديد فناوري از استفاده سطح بودن

ايران شيالت امكانات محدوديت دليل به دريايي منابع از حفاظت توان كمبود و كشور جنوب و شمال در دريايي سواحل گستردگي

ذخاير ارزيابي در كافي اطالعات كشورنبود دريايي آبزيان

فعاليت زمينه در دريايي تحقيقات نبودن صياديكاربردي و صيد هاي

اقتصادي منفي تأثيرات و صيد ميزان كشور-كاهش صيادي جوامع بر اجتماعي

آب در آبزيان ذخاير از استفاده توان بودن بينپايين و دور حالهاي در كشورها ساير وسيله به كه استالمللي برداشت

هزينه رفتن آبباال در صيادي و صيد كشورهاي جنوب و شمال هاي

فعاليت در بيمه كامل پوشش حرفهعدم اين در كار ريسك بودن باال و كشور صيادي هاي

تشكل توسعه و تقويت استعدم بزرگ ضعفي نقطه كه صيادي هاي

گونه از بسياري در كيفيت آبزيافت تحويلهاي براي مشخص سيستم نبود دليل صيدبه عمليات زمان بودن طوالني و گيري

بهره ضمنيعدم صيد از مناسب گيري

صيدگونه و صيد عمليات در ضمني صيد ميزان بودن دورريزباال و سايز از خارج هاي

پرورش و تكثير
آبزيان

گونه در تنوع كشورعدم آبزيان تكثير حال در هاي

فعاليت در آبزيان براي استاندارد و كيفيت با غذاي آبزيانكمبود پرورش و تكثير هاي

فعاليت در اقتصادي مشكالت خصوص به عديده گونهمشكالت كارگيري به عدم و كشور در ميگو پرورش روشهاي يا مختلف توليدهاي متنوع هاي

گونه تكثير توانايي جنوبعدم در دريايي فعاليتهاي در خصوص به اقتصاديكشور هاي

تخصص آبزينبود در متنوع و مختلف پروريهاي

كشور پروري آبزي در تحقيقاتي و مطالعاتي منابع كمبود

بهرهپايين ضعفبودن دليل به سطح واحد در توليد خصوص به و توليدي مديريتيوري هاي
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چالشتوضيحاتعنواندفتر

مطلوب كارايي عدم نيز و نبودن آموزشيدورهكافي فعاليت-هاي براي آبزيترويجي پروريهاي

فعاليت ميان ترويجيناهماهنگي و آموزشي و تحقيقاتي هاي

آبزيپايين سواد سطح صيادانبودن و پروران

بچه كيفيت آمدن پايين نتيجه در و كشور در مولدين بانك يا مركز يك موجبنبود خود كه شده توليد افـزايشماهي پـرورش، زمـان شدن طوالني
مي پسندي بازار كاهش نتيجه در و تبديل .شودضريب

و شيالتي صنايع
آبزيان بازاريابي

بسته غير و خام صورت به محصوالت فعلي عرضه و آبزيان توليدات مجموع به نسبت آبزيان محصوالت فراوري صنايع سهم بودن شدهپايين بندي

محصوالت تنوع و محصوالت فرآوري و شيالتي صنايع توسعه عدم

هزينه افزايش به منجر كه آبزيان خام محصوالت قيمت بودن بستهباال و فراوري ميهاي قيمت شديد افزايش نتيجه در و شودبندي

سرمايه دادن سوق براي بالقوه استعدادهاي شناسايي منظور به مطالعه سمتعدم به آنها

سرمايه سرمايهناآشنايي با شيالتيگذاران صنايع بخش در گذاري

آب
ضعف نقاط
بخش مديريت
آب امور

بهره و اجرا در شبكهناهماهنگي سدهابرداري تنظيمي آب و زهكشي و آبياري هاي

بهره در رودخانهضعف و مشترك آب منابع از مرزيبرداري هاي

و توسعه در طرحضعف شبكهبهبود و كانال كوچك فرعيهاي زهكشي و آبياري هاي

آب مهندسي استانداردهاي مناسب توسعه عدم

بيبهره آنهابرداري منفي بيالن و زيرزميني آب منابع از رويه

باغباني
هايسياست

بخشتعرفه اي
كشاورزي

پايدارتعرفه و بلندمدت راهبرد يك مبناي بر كشاورزي كوتاههاي تصميمات تابع و است نشده استبنا ساليانه .مدت

تعرفه نرخ وضع نرخدر ويژه به و رقابـتها تـوان و حساسـيت نسـبي، مزيـت اصـل بـه كشاوري مختلف محصوالت براي اخير سال سه پـذيريهاي
كم استمحصوالت شده .توجهي

تعرفه شدهروند اعالم اصول با كشاورزي نداردبرنامههاي كافي همراهي كشور توسعه .هاي

تعرفه تعرفهبين سطح و دارد وجود عميقي شكاف وزني و ساده استاي پايين بسيار وزني .هاي

-ونقلحمل

راه و راه احداث زمينه در خصوص به بخش در تعهدات باالي حجم آهنوجود

با جديد تعهدات ايجاد و برنامه تكاليف از بخشعبور در تعهدات باالي حجم وجود

ناوگان در تقاضا ميزان با ظرفيت نبودن بارجادهونقلحملمتناسب حمل زمينه در خصوص به اي

ناوگان در مالكي خود شركتجادهونقلحملوجود و مؤسسات ناچيز سهم و آنونقلحملهاياي در
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بهره ميزان بودن مسافريپايين و باري ناوگان در ايجادهونقلحملوري

ناوگان فرسودگي و متوسط عمر بودن ايجادهونقلحملباال

بودجه تكاليف از آزادراهاستفاده احداث در مشاركت در هااي

با ساليانه بودجه قانون و برنامه در اعتبارات برآورد نبودن وصولواقعي قابل درآمدهاي

هزينه انجام در مديريتي پيشرفتضعف تناسب عدم و پروژهها اجراي در فيزيكي و مالي طرحهاي و عمرانيها هاي

بهرهپايين راهبودن در شده ايجاد ظرفيت از استفاده در نارسايي و باروري حمل زمينه در خصوص به آهن

خطوط احداث بودن اولويت ظرفيتدر بودن بالاستفاده وجود با جديد راهآهن موجود آهنهاي

كشور آهن موجود خطوط عمر طول متوسط بودن باال و فرسودگي وجود با موجود خطوط بازسازي و نوسازي براي مناسب جايگاه نبود

ظرفيت بين تناسب ظرفيتعدم و فرودگاهي كشورونقلحملهاي هوايي ناوگان

ناوگان فرسودگي و متوسط عمر طول بودن درياييونقلحملباال و هوايي

سرمايه گرفتن تقاضايپيشي به نسبت كشور بازرگاني بنادر در كانتينري عمليات انجام جهت ظرفيت ايجاد كاالونقلحملگذاري كانتينري

سياست تبعيت بهرهعدم توان با ظرفيت ايجاد زيربخشهاي در تقاضا ميزان و ونقلحملهايبرداري

بخش
كشاورزي

-

بهره بودن كشاورزيپايين محصوالت عملكرد و توليد راندمان و و(وري نيـاز مـورد كاربردي تحقيقات بين الزم ارتباط اجرايـي،فرآينـدفقدان هـاي
راندمان بودن كشاورزيپايين بخش در )آب

سرمايه كفايت زيرگذاريعدم عمليات در شده انجام طبيعيهاي منابع و خاك و آب بنايي

كشاورزي بخش در خصوصي و دولتي توليدي و خدماتي واحدهاي ناكارآمد مديريت

كشاورزي بخش متولي دستگاه اندازه و حجم بزرگي

نا بازاركارنظام كشاورزيآمد محصوالت

سياست حمايتيناكارآمدي هاي

اقتصادي بازرگانيمطالعات
مربوطچالش هاي

حوزه به
ريزيبرنامه

سياست انسجام برنامهعدم حوزه در بازرگاني بخش ريزيهاي

سياست ميان سيستمي نگاه و هماهنگي بخشعدم با بازرگاني بخش كسبهاي فضاي توليد، ازجمله ديگر سياستهاي ووكار، ...خارجي

برنامه قوانين و احكام رعايت به تقيد بازرگانيعدم بخش در توسعه هاي

پيش وبينيوجود بازرگاني بخش كمي اهداف در واقعيت از دور به پيشهاي ارقام زياد آنهافاصله اصالح به تقيد عدم و عملكرد و بيني
سياست در اقتصادي ثبات بهعدم بازرگاني زمينه در دولت نرخهاي مستمر تغيير در صادراتيخصوص مجوزهاي اعمال و واردات تعرفه هاي
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نرخ پديدهوجود بروز موجب كه خاص كاالهاي برخي در باال تعرفه كرانههاي و شده كشور در تعرفـهقاچاق باالي بـههاي كشـور در آوردهاي وجـود
است

معافيت منطقهوجود مكرر و وسيع وهاي كااليي تخفيف...اي، بروز موجب وكه ترجيحات استثنائات، زمينهمي...ها، و رانتشود بروز عـدمساز و ها
پيش درآمدهاي كاهش به و است منابع بهينه ميتخصيص نيز دولت شده انجامدبيني

خارجي تجارت و داخلي بازار تنظيم براي ارزي مناسب سياست وجود عدم

ظرفيت از استفاده منطقهعدم بازارهاي در موجود ايهاي

سياست ميان تعارضاتي سياستوجود و بازرگاني كشورهاي داخلي توليد از حمايت هاي

متفاوت قوانين وجود و تجارت جهاني سازمان در عضويت آزادعدم تجارت ظرفيت از كامل استفاده عدم و تجاري شريك كشورهاي با

بين روابط در تنش ووجود خـاص كشـورهاي بـه كردن بسنده و اقتصادي قدرت داراي كشورهاي با سياسي مناسبات و تعامالت پايين سطح الملل،
ريسك پايينوجود را كشور تجاري حوزه اكمال سطح باال، تجاري و آوردميسياسي

زيرساخت وجود حملعدم ناوگان جمله از مناسب جادههاي ديـوانونقل مشـكالت وجود و ريلي دريايي، هوايي، واي، گمركـات بنـادر، در سـاالرانه
هافرودگاه

ظرفيت از كامل استفاده وعدم تجاري و اقتصادي روابط در كشور خارج در ايران نمايندگان به مربوط خبرههاي بازرگاني رايزنان

موافقت آنهانامهتعدد كارايي به توجه بدون بازرگاني حوزه در مختلف كشورهاي با منعقده هاي

مبادله مورد كاالهاي و همكاري طرف كشورهاي انتخاب در كشور استراتژي ثبات عدم

اقتصادي و تجاري روابط بر سياسي روابط باالي تأثير

ظرفيتعدم تدوين و همسايهتبيين كشورهاي به معرفي جهت كشور اقتصاد هاي

مربوطچالش هاي
و قوانين حوزه به

مقررات

ضعف قـانونوجود ويـژه، و آزاد منـاطق گمركي، امور واردات، و صادرات مقررات تجارت، قانون ازجمله بازرگاني بخش قوانين در متعدد قانوني هاي
موافقت به مربوط قوانين و كاال قاچاق حوزه قوانين بازرگاني، چندجانبهنامهاتاق يا دو منعقده هاي

وضع قانوني مراحل رعايت مادهعدم كميسيون توسط توسـطآيين)1(تعرفه مختلـف نظـرات اعمـال و واردات و صادرات مقررات قانون اجرايي نامه
مجلس و دولت

موافقت اثربخشي ميزان و عملكرد نحوه درخصوص مجلس نظارتي نقش تقويت به مربوط قوانين ملينامهفقدان اقتصاد بر چندجانبه هاي

تعيين قانون بيناولويتكمبود كار تقسيم راستاي در كشور تجاري و صنعتي منطقههاي و ايالمللي
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مربوطچالش هاي
و صادرات حوزه به

واردات

سال در آن تعميق و گاز و نفت صادرات حوزه به كشور بازرگاني شديد اخيروابستگي هاي

واردات به داخلي مصرف و توليد وابستگي و كشور به كاال واردات فزاينده رشد

كم پديده وجود زمينه در ابهامات برخي ارزشوجود و ورودي حقوق پرداخت از فرار براي واردات در گمركياظهاري گذاري

به قاچاق كاالي باالي حجم نشانوجود كه مرزي مناطق در استخصوص خارجي تجارت در انكار غيرقابل غيررسمي بخش دهنده

صـادرا در پتروشيمي محصوالت و گازي ميعانات سهم به توجه با نفت بخش به آن وابستگي منظر از غيرنفتي صادرات آمار ارائه در شفافيت تعدم
غيرنفتي

مشوق وجود به توجه با صوري صادرات وجود زمينه در نقديابهام صادراتي جوايز ازجمله صادرات براي هايي

شركتبي نقش و وارداتي كاالهاي كيفيت به بـهتوجهي و وارداتـي كاالهـاي سطح ارتقاي در تجاري عالئم و بازرسي بـرهاي منفـي تـأثير آن تبـع
داخلي مصرف و توليد كيفيت

بازارچه عملكرد در نقصان آنهاوجود كارايي عدم و مرزي هاي

مربوطچالش هاي
فضاي حوزه به
و كار و كسب
بازرگاني

دستگاه بهوجود صادرات توسعه عالي شوراي نقش رفتن بين از و بازرگاني زمينه در متعدد تنظـيمهاي متـولي دستگاه فعاليـتعنوان هـايكننـده
مختلفدستگاه هاي

ظرفيت از استفاده كسببيمهعدم محيط و اقتصادي امنيت حفظ در تجاري تجاريهاي وكار

و مختلف موانع كسبفرآيندوجود فضاي در پيچيده هزينههاي طوالني، زمان ازجمله تجاري تأييديـهوكار و مختلـف مراجـع باال، فـراوانهاي هـاي
وارداتفرآيندبراي و صادرات

فعاليتعدم شفافتجميع و افراد اقتصادي شخصيهاي اقتصادي كدهاي توسط آن سازي

تحريم بينوجود اقتصادي كسبهاي فضاي بر كاالها برخي ورود ممنوعيت به توجه با آن تأثير و كشورالمللي وكار

تمام قيمت افزايش موجب كشور در باال تورم ميوجود كشور داخل در كاالها بنگـاهشودشده انـدازه شدن كوچك ضمن امر دراين ناكـارايي بـه هـا
بنگاه رقابتي مزيت وارداتي كاالهاي مقابل در كشور صادراتداخل ميهاي محدود نيز را كندگرا

بازرگانيكم حوزه در معنوي مالكيت حقوق به توجهي

بنگاه بر حاكم بهركود كار،ها و كسب فضاي بودن نامناسب بهرهدليل بودن پايين اقتصادي، ثابت بنگاهعدم بودن كوچك نقـدينگيوري، كمبود و ها
و صادراتي و توليدي ظرفيت...واحدهاي از استفاده عدم بنگاهموجب تعطيلي به موارد بسياري در حتي و شده استها انجاميده ها

جبران عدم و صادركنندگان براي نامتعادل و غيررقابتي فضاي صادركنندگانايجاد به وارده خسارات كامل

ديوان مشكالت فرودگاهوجود و گمركات بنادر، در هاساالرانه

نوين ابزارهاي و الكترونيك تجارت بستر از كامل استفاده عدم
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سرمايه بازار

پيش رويموانعي
در سرمايه بازار
اجرايي راستاي
سياست هايشدن
اصل كلي

وچهارمچهل

اطالعاتعدم نبودن بهنگام و شفافيت

توسعه يا وجود سازمانعدم خودانتظامنيافتگي هاي

سهام عمومي فرهنگ سرمايهنبود بازار در داري

نهاد و حقوقي اشخاص باالي شبهسهم و دولتي سرمايههاي بازار از دولتي

سرمايه بازار ساختار

قوانيننارسايي از برخي در ها

قيمت و بازار در هادستكاري

و پولي نظام
بانكي

-

بانك و بانكي شبكه و مركزي بانك با دولت حقوقي و مالي رابطه شدن نصبمخدوش و عزل تداوم با مركزي بانك با و اعمـالها و بـانكي نظام در ها
سهميهسياست و تكليفي بخشهاي ميان بانكي تسهيالت برخالفبندي اقتصادي اقتصاديجهتهاي توسعه چهارم برنامه گيري

بانك از دولت بهتلقي تجاري توسعههاي نهادهاي ريسكعنوان از فارغ كه سـپردهاي منابع بايد مالي وهاي اجتمـاعي اهـداف اختيـار در را خـود اي
دهند قرار دولت .رفاهي

نرخ اداري بانكيتعيين سود تسهيالت(هاي و اقتصاديبدون)سپرده شرايط و بازار سازوكار به توجه

نرخ كاهش بر فشاراصرار تورم، شرايط در بانكي تسهيالت سود بانكهاي منابع شـبكهبر در اداري و مـالي فساد موجب احتماالً و كرده مضاعف را ها
است شده .بانكي

مي تورمي شرايط در تسهيالت سود نرخ افزايشكاهش موجب بانكتواند الزام و تسهيالت بر پروژهتقاضا پذيرش بر شودها بازده كم اقتصادي .هاي

بانك در سرمايه كفايت رعايت بانكعدم مالي موقعيت تضعيف موجب نظارتي استانداردهاي و دولتي تجاري استهاي شده .ها

سياست از نقدينگي رشد شديد بودجهتأثيرپذيري وهاي دولت مالي و سياستاي اعمال در مركزي بانك پوليتضعيف .هاي

در اختالل ايجاد و دولت اقتصادي كميسيون به آن وظايف احاله و اعتبار و پول شوراي هرفرآيندحذف پولي سـالسياستگذاري در كه 1388چند
است شده احيا شورا اين .مجدداً

بازار قانون اجراي در مركزي بانك از دولت حمايت مـاهعدم دي مصوب ـ اعتباري و پولي مؤسسـات1383غيرمتشكل فعاليـت تـداوم نتيجتـاً و ـ
سياست بر آسيب موجب كه مركزي بانك نظارت از خارج و غيرمجاز غيربانكي استاعتباري شده پولي .هاي

بانك و دولت بدهي باافزايش مقابله جهت مركزي بانك ناتواني و مركزي بانك به دولتي مختلفهاي داليل به .آن

بانك معوق و گذشته سررسيد مطالبات بانكافزايش منابع جريان به آسيب و بهها سالطوريها ماه مهر پايان تا بـه1388كه معوق مطالبات نسبت
حدود به كشور در اعطايي تسهيالت است24كل رسيده .درصد



__________________________________________________________________________________________________�	

چالشتوضيحاتعنواندفتر

بانك مصارف و منابع مديريت در ناتوانيضعف و بانكها الزام در مركزي بـابانك بـانكي شـبكه اسـت طبيعـي مصـارف، و منابع مديريت بهبود بر ها
بودچالش خواهد نيافتني تحقق مشكالت، اين با بانكي شبكه از عمومي انتظارات و نبوده خود نقش ايفاي به قادر مذكور معضالت و تغييـر.ها بدون

سياست نگرش و نگاه اعتباريدر و پولي شدهاي خواهد مواجه دشوارتري شرايط با بانكي شبكه بـه.، نسـبت نگـرش و فكـر تجديـد يك شك بدون
سياست براي شده ترسيم مسير به برگشت و بانكي بهشبكه ـ توسعه چهارم برنامه در بانكي و پولي مادههاي كـردن)10(ويژه فـراهم و ـ قانون اين

اجتناب بانكي نظام براي رقابتي .استناپذيربستر

ربا بدون بانكي عمليات قانون اجراي .عدم

مجمـع در اعتبـار و پـول شـوراي تركيب است، دولت اختيار در مركزي كل رئيس نصب و عزل نمونه براي مركزي، بانك استقالل وجه بودن پايين
است دولتي كامالً نيز مركزي بانك .عمومي

تداوم و دولت مالي انضباط بودجهفقدان كسري پوشش براي مركزي بانك از .استقراض

بودجه ارزهاي خريد به مركزي بانك ميتكليف ارز نرخ نابهينه مديريت و تداوم موجب كه شوداي

اجتماعي مطالعات

قانونيسالمت خألهاي

سـازمان كشـاورزي، جهـاد پزشـكي، نظـام اجتمـاعي، تـأمين و رفـاه قـانون بايـد عمومي منابع تخصيص تا سياستگذاري در يكپارچگي ايجاد براي
و و...استاندارد شود اصالح و بازنگري سالم انسان و جانبه همه سالمت تحقق بينسازوكاربراي قـانونهمكاري به تبديل و طراحي آن براي بخشي

شودعمو .مي

مـدي رويكرد به توجه با جانبه همه سالمت و سالم انسان تحقق پيگيري و توليت تقويت براي را خود وظايف شرح و ساختار بايد بهداشت ريتوزارت
كند بازبيني مجلس طريق از وقت اسرع در سالمت تهديدكننده و خطر عوامل كنترل و اجتماعي .عوامل

و امنيت تضمين منظور فراوردهبه سياستسالمت در يكپارچگي ايجاد و غذايي بهداشـت،هاي وزارت وظـايف بـا مـرتبط قـوانين اسـت الزم نظـارت و گذاري
محيط استاندارد، سازمان شودجهادكشاورزي، اصالح دارو و غذا كامل اختيارات با و مستقل سازمان تشكيل جهت در بازرگاني وزارت .زيست،

بيمه تشكيل سالمتبراي بيمه رويكرد و شود اصالح درماني خدمات همگاني بيمه قانون بايد شودسالمت لحاظ آن در پايدار مالي منابع تأمين و .نگر

شوند تدوين بايد جانبه همه سالمت و سالم انسان رويكرد به توجه با سنواتي بودجه .قوانين

در جانبه همه سالمت و سالم انسان تحقق دستگاهبراي از برخي وظايف شرح و شودساختار ايجاد تغييراتي بايد اجرايي .هاي

شود اصالح و تجميع نظارتي اختيارات برخي ارزشيابي و نظارت يكپارچگي براي است .الزم

عالي آموزش

هدايت
استعدادهاي
درخشان

امكانات و بودجه كفايت عدم
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و آموزش
پرورش

موجود وضع
و پرورشآموزش

نيست برخوردار مناسب كيفيت و عمق از پرورش و آموزش حاضر حال .در

در مهـارت و دانـش محتـواي و خـدمات بهداشـت، كشـاورزي، صـنعت، بخـش از اعم جامعه نيازهاي ميان ضروري و منطقي ارتباط حاضر حال در
ندارد وجود پرورش و .آموزش

بهداشت حوزه در شده انجام عمـلدانشاقدامات خـوب و بينديشد خوب بتواند كه سالم نسلي داشتن براي كيفي، بعد از نه و كمي بعد از نه آموزان
نيست كافي .كند

سـ بـا و موجـود امكانـات و روز دانـش از اعم منابع از بهينه استفاده زمينه كردن فراهم جهت بهداشت وزارت با بخشي، بين ارتباطات ازمانبرقراري
ميتربيت پرورش و آموزش ورزشي فضاهاي بودن محدود به توجه با سياستبدني تحقيق براي مناسبي مسير باشدتواند پنجم برنامه كلي .هاي

اجرايي ميمشكل ايجاب پرورش و آموزش در مقاومتتحول با مسئله اين اما شود كاسته دستگاه بخشستادي گستردگي از كه روكند سازمان درون از روستهايي در

حقوقي مشكل
مي كشوري خدمات مديريت قانون مواد برخي تصدياگرچه واگذاري براي مناسبي قانوني بستر درونفعاليتتواند هنـوزهاي امـا باشـد، دسـتگاهي

حوزه استتكليف نشده مشخص پرورش و آموزش در غيرحاكميتي از حاكميتي امور هاي

نهادي مشكل
اينكه به توجه بـهبا توجـه بـا معلـم تربيـت جـامع نظـام اوالً است ضروري نيست، پرورش و آموزش كيفي نيازهاي پاسخگوي پرورش و آموزش فعلي شرايط

رشته در دكتري مقطع تا معلمين علمي سطح ارتقاي براي ثانياً و شود تدوين تحول از حاصل پذيردشرايط صورت مناسب اقدام نظري و عمومي فني، هاي

قانونيخألهاي
كند ايجاد پرورش و آموزش بنيادين تحولي است نتوانسته اما است، پرورش و آموزش نيازهاي از بسياري پاسخگوي موجود قوانين اگرچه

نيست برخوردار الزم بيروني و دروني انسجام از موجود قوانين

فرهنگي مطالعات

اعتبارهنر بودجهرديفتأمين گويايهاي چندان نيستنداي برنامه از تابعيت

قانوني الزامات
سند
اندازچشم

ساله بيست
جمهوري

ايران اسالمي
عرصه در
فرهنگ

-

سياست بين معنادار و منطقي ارتباط مختلفنبود سطوح در فرهنگي هاي

كاالهاي مصرف الگوي تغييرات به توجه عدم و غيررسمي فرهنگ با رسمي فرهنگ ميان شكاف فرهنگيوجود

حقوقيچالش هاي

دستگاهموازي و نهادها آنهاكاري وظايف شرح نبودن روشن و فرهنگي هاي

دستگاه و نهادها نبودن اثربخش و فرهنگيناكارآمدي هاي

فرهنگي مديريت سطح در خصوصاً فرهنگ بخش در متخصص نيروي كمبود

دستگاه و نهادها بر نظارت فرهنگيهايضعف

سرمايه فرهنگضعف حوزه در خصوصي بخش گذاري

فرهنگ شدن تجاري و شدن جهاني نظير جهاني تحوالت تأثير تحت فرهنگي كاالهاي مصرف الگوي تغييرات
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جهانگردي
)گردشگري(

-
ايران در گردشگري حقوق تبيين عدم

نظام در جهانگردي صنعت جايگاه تبيين و تعريف كشورعدم اقتصادي

وتربيت بدني
ورزش

از ناشي مشكالت
بيروني عوامل تأثير
بخش عملكرد بر

آن به تربيتي نگرش فقدان و ورزش وجودي ضرورت به ضعيف نگرش

سرمايه به خصوصي بخش تمايل ورزشعدم در سرمايهگذاري به بخش اين بيشتر گرايش و پايه رشتههاي در وگذاري تفريحي درآمدزاهاي

بين استانداردهاي حد در توليدي ورزشي وسايل نبودن كشوراستاندارد داخل در المللي

تشكل ورزشيفقدان صنعتي هاي

زمينه در كشور در ورزشي تحقيقات مراكز و نهادها تخصصيفقدان و صنعتي علمي، مختلف هاي

فعاليت نبودن حرفهقانونمند ورزشهاي در اي

رسانه ناموزون تربيتتوسعه بخش در مكتوب كافيهاي نظارت عدم و ورزش و دستگاهبدني سوي از آنها عملكرد نظارتيبر هاي

زمينه اين در واحد سياستگذاري و ورزش با مرتبط نهادهاي بين مؤثر هماهنگي و ارتباط نبود

از ناشي مشكالت
مؤثر دروني عوامل
بخش عملكرد بر

كمكمبود و آزموده كار و متخصص ورزشيمربيان پيشرفته فنون و علوم با مربيان آشنايي

آموزش زمينه در كافي توجه تحصيلينبود مقاطع در ورزشي هاي

نياز با كشور ورزشي امكانات بين تناسب موجودعدم هاي

دستگاه ورزشي اماكن سازمانكمبود و ورزشها براي دولتي آنانهاي فرزندان و كاركنان

هر افزايش قيمتتأثير كمساله اقشار توانايي عدم و ورزشي خدمات ارائه و لوازم بر ورزشدرها به پرداختن براي آمد

در والدين اكثر بهمشغله فرزندان، ورزش به پرداختن براي اوقاتي اختصاص براي آنان وقت نبود و معاش امرار درجهت يادگيريخصوص دوران

بيش بهنفوذ آن به جوانان و نوجوانان بيشتر جذب و منازل در رايانه و الكترونيكي لوازم حد فراغتاز اوقات در ورزش به پرداختن جاي

ورزش امر در تعاوني و خصوصي بخش مشاركت موازنه فقدان

تعدد
ودستگاه ها

نهادهاي
گيروتصميم

در سياستگذار
فرهنگحوزه

-

سازمان ارگانيك ارتباطات فقدان و كشور ديني و فرهنگي تشكيالت بودن موازيمتعدد هم، با فرهنگي مجـاريهاي تعـدد وظـايف، تـداخل كـاري،
درتصميم و امور برخي براي تصديگري فقدان فعاليتگيري، بعضي براي متولي تعدد حال بهعين و فرهنگي منطقـيهاي نظم و تعادل عدم خصوص

فرهنگي نهادهاي ساير و فرهنگي انقالب عالي شوراي .بين

فعاليت و اطالعات تكنولوژي از استفاده باقيعدم سنتي و فرهنگي نوين فعاليتهاي از بسياري وماندن جـوان نيروهـاي جـذب عدم و فرهنگي هاي
روش بهبود كشورلزوم فرهنگي امور در مجدد مهندسي و .ها

نبودن كشوركافي فرهنگي تصديگري حوزه ساماندهي و آنان نياز مورد مالي منابع تأمين تصديگري، در مردم مشاركت .جلب
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غيررسمي و رسمي مرزهاي از غرب فرهنگي كاالهاي آن)قاچاق(ورود از حاصل فرهنگي تهاجم و كاالها اين ورود با قاطع برخورد عدم .و

سازمان بين آشكار دستگاههايجدايي نظام پوشش تحت حكومـتديني يك براي متناسب و يگانه و واحد مديريت يك نبود و دولتي فرهنگي هاي
آنها مابين ارگانيك ارتباط لزوم و .ديني

جلوه انعكاس و كيفيت و قيمت لحاظ از خصوصي بخش در فرهنگي خدمات و كاال توليدكنندگان بين الزم رقابت اسـالمي،عدم و ملـي كـااليهاي
اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت سوي از شده نظارت رقابت لزوم و اينها نظاير و .بادوام

دستگاه بودن تخصصي سلسـلهعدم لحـاظ بـه كه مشخص متوليان تبيين و طراحي لزوم و عمومي و دولتي فرهنگي واحدهاي و انضـباطها مراتـب،
داراي و نمايند عمل كافي سازماني و باشندتشكيالتي مربوطه تخصص براساس مالي و حقوقي سازماني، قابليت .اختيارات،

حوزه ديگر با مناسب حد در فرهنگي نداردامور تعامل كشور فعاليت .هاي

سياسي مطالعات

ملي -امنيت

نرم تهديدهاي دامنه و عمق گسترش برابر در نامتوازن توسعه

سازمان وافزايش تروريستي فرقههاي مسلحانه ايرانمنازعات اسالمي جمهوري پيراموني محيط در اي

ايران اسالمي جمهوري امنيتي مختصات با متناسب پايدار امنيتي الگوي نبود

كالن امنيت جامع نظام شهرهافقدان

زيرساخت توسعه ميان توازن ناامنيعدم افزايش با سرحدات امنيتي مرزيهاي هاي

زيرساخت نبودن فارسفراهم خليج در پايدار و بومي امنيت هاي

مالحظات
دفاعي

-

بهره به ايران اسالمي جمهوري فعال نقش رژيممحدودسازي از ابزاري سالحگيري خلع حقوقي هاي

ايران تبليغاتي آفند از منطقه كشورهاي برخي شيعهتأثيرپذيري و هراسيهراسي

استقرار آمريكاسامانهافزايش موشكي ايرانهاي خارجي امنيت محيط در محور

اسالمي انقالب پاسداران سپاه و دفاع وزارت عليه تبليغاتي جنگ هدفمند مديريت

گزارش در شدن تسليحاتي ادعايي مطالعات گنجاندن شدن بينرويه آژانس مديركل اتميهاي انرژي المللي

از هوايي دفاع ايرانتضعيف اسالمي جمهوري موشكي دانش بومي توسعه محدودسازي طريق

ماهواره پرتاب فعاليتافزايش بر تمركز با جاسوسي هستههاي ايرانهاي اسالمي جمهوري نظامي و موشكي اي،

شبكه آفندهاي مختلافزيش هدف با ايراناي اسالمي جمهوري دفاعي توان سازي

محيط در ناتو ايرانحضور اسالمي جمهوري امنيتي
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در حضور
هايسازمان
الملليبين

حضورچالش هاي
در ايران
هايسازمان
الملليبين

سازمان به اجرايي نخبگان بيننگرش الملليهاي

قدرت سازمانمخالفت اين در ايران نقش كاهش براي آنان تالش و بزرگ هاهاي

و روندها به ايران توجه سازمانسازوكارعدم بينفعاليت الملليهاي

چهره بحران

سازمان در حضور رقابتي بينفضاي الملليهاي

برنامه وجود نظامعدم و معين سازماناي در حضور افزايش براي هامند

رشته در ايراني نخبگان و كارشناسان نامناسب نخبگانآموزش از استفاده عدم و مرتبط مستعدهاي

پتانسيل از استفاده كشورعدم از خارج مقيم ايرانيان هاي

ظرفيت به توجه فرصتعدم و سازمانها در جديد بينهاي الملليهاي

بين نظام در ايران متحدين و دوستان همسايگان، تمايل سازمانعدم در ايران جايگاه افزايش به منطقهالملل بينهاي و المللياي

در عضويت
و معاهدات

هايپيمان
ومنطقه اي
الملليبين

سازمان فعاليت حوزه در كشور براي محدوديت ايجاد

كشور براي حقوقي تعهدات ايجاد

سازمان معاهدات نقض از ناشي سياسي فشارهاي بينتشديد الملليهاي

چالش و بينمشكالت سازمان يا معاهده از خروج الملليهاي

سازمان در عضويت امنيتي منطقهتبعات جهانيهاي و اي

حقوق
شهروندي

در موجود ابهامات
به مربوط قوانين
شهروندي حقوق

هيچ بدون كه هستنداصولي تأكيد مورد جامعه اعضاي حق عنوان به شرط و قيد اساسي16اصل(گونه ):قانون
پيشهيچ- باگونه قانوني برخورد براي الزم دستگاهبيني و مياشخاص ممانعت اصول اين اجراي از كه استهايي نگرفته صورت كنند
واژه- استتفسير ديگر موانع از قوانين در رفته كار به اصطالحات و ها

محدوديت و قيد آنها متن در كه اصولي شدهمجموعه مشخص نيز :اندها
نيست- مشخص شفاف صورت به اصول اين قيود تشخيص مرجع
مي- اصول اين از كه متفاوت تفسيرهاي و آوردتعبير عمل به توان

است شده لحاظ قانون در شرط اصل و شهروندانند مشروط حقوق بر ناظر كه :اصولي
دستگاه- بودن شروطنامشخص بودن كلي و قانوني حدود تعيين جهت قانوني هاي
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ماندن مغفول
مسئوليت

جمهوريرياست
اجراي حقوقدر

شهروندي

تقويت
بسيج جايگاه
با مقابله در
نرم تهديدات

تهديدهاي ابعاد
سياسي

رهبران و مردم بين شكاف تقويت و ايجاد

عرصهانگيزه در حضور براي مردم كردن دلسرد و تعيينزدايي انتخاباتهاي مانند كشور كننده

نخبگان تصميمات و اراده بر تأثيرگذاري براي تطميعتالش و ارعاب با رهبران و

شكاف جامعهبرانگيختن در ناامني رواني فضاي ايجاد هدف با مذهبي نژادي، قومي، هاي

رسانه ـ رواني جنگ مستمر و گسترده هستهسازماندهي پرونده محوريت با تشـديداي و نـاامني و آشـوب ايجـاد آمريكا، و اسرائيل نظامي حمله اي،
فارسمنطقههايچالش خليج نام تغيير مانند اي

وحشت فضاي ايجاد و داخلي اوضاع از مغرضانه تحليل براي تنشتالش بروز احتمال از موهوم و بحـرانزا دوره آغـاز مـورد در تبليغـات داخلي، هاي
آن از ناشي عظيم مشكالت و اقتصادي

رسانه قدرت گروهتقويت تبليغاتي و اپوزيسيوناي گروههاي حتي و كشور از معارضخارج هاي

هسته پرونده غيرصلحپيگيري القاي و ايران ايرانياي كه موضوع اين تبليغ و فناوري اين بودن چنـينآميز كـه بسـازند اتمـي بمـب دارنـد تالش ها
تروريسـت جبهـه تقويـت موجب بلكه است، خطرناك جهان و منطقه ثبات و امنيت براي تنها نه جهـانهـاكاري در افراطـي بنيـادگرايي جريـان و

شد خواهد

تهديدهاي ابعاد
اقتصادي

كشور در تصنعي تورم حبابي فضاي ايجاد طريق از اقتصادي نابساماني ايجاد

نا و يأس اقتصاديتقويت پيشرفت مسير دادن نشان نابسامان و كشور اقتصادي شرايط درخصوص مردم بين در اميدي

دستگاهناكارآمد در فراگير اقتصادي فساد وجود القاي براي تالش و دولت اجرايي و اداري دستگاه دادن اجرائيجلوه هاي

زياده و اسراف فرهنگ بهترويج غربي تغذيه و مصرف الگوهاي گسترش براي تالش و منابع از استفاده در جوانانروي ميان در ويژه

تهديدهاي ابعاد
فرهنگي

و اباحهترويج بيرشد لذتوبندگري، به دادن اصالت و اخالقي ماديباري جويي

شهادت و ايثار فرهنگ حماسي، روحيه كردن طلبيپايمال

ارزش و دمكراسي سكوالريسم، غربيترويج دمكراسي ليبرال هاي
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رسانهسرمايه در سازمانگذاري شنيداري، و ديداري وهاي خبري تبليغاتي، فيلمكمپانيهاي ازهاي خطرنـاك و سـياه تصـويري ارائـه بـراي سـازي
ضدايراني فيلم پخش و ساخت آن نمونه آخرين كه جهان عمومي افكار براي ايران اسالمي است300جمهوري بوده

طرح اجراي از تبليغاتي بهسوءاستفاده اجتماعي امنيت طرح چون وهايي زنان حقوق آزادي، محدودكننده اجتماعيآزادينقشعنوان و مدني هاي

سايتراه تهياندازي و فرهنگي استحاله هدف با مستهجن دينيهاي باورهاي و اعتقادات از جوانان سازي

ضرورت
قانون تدوين

جامع
انتخابات

-

رياست اسالمي، شوراي مجلس مجلسانتخابات وجمهوري، متناسب شكل به بايد اسالمي شوراي و شودخبرگان تجميع انتخابـات.منطقي تجميـع
صرفه هزينهموجب در صرفهجويي انتخابات، برگزاري دستگاههاي وقت در مـيجويي اجتمـاعي ـ سياسي فضاي در كمتر تنش اجرايي، وهاي شـود
هم صورت مجلسزماندر انتخابات رياستسازي و اسالمي ششوراي شوراي و رهبري خبرگان مجلس و اسالمي مـيجمهوري هم با شـاهدهر تـوان

رئيس بودهمسويي سياسي و اداري نظام كارآمدي افزايش نتيجه در و آنها ميان اصطكاك كاهش و مجلس نمايندگان و جمهور

بي و پرقدرت دستگاهي نظارت مردمي، و مسئله بدون سالم، انتخابات يك برگزاري امـابراي است، الزم قانون اجراي از حفاظت براي محـدودهطرف
گردد تعريف آن براي دقيق نظارتي مكانيسم و شود مشخص و معين بايد نظارت اين

بي افراد ورود از جلوگيري شودبراي تعيين انتخابات گردونه به ورود براي شرايطي است الزم انتخابات، در نامزدي براي الزم صالحيت فاقد شمار

مجلسشوراي نمايندگي داوطلبان رياستصالحيت و بهاسالمي باشد؛ ابهام بدون و روشن شفاف، صريح، برداشـتگونـهجمهوري هرگونـه بـراي را راه كـه اي
كند مسدود رأي به تفسير و انتخاباتي،.شخصي داوطلبان كيفي معيارهاي براي است الزم راستا اين كمدر و عيني گيردتعريف صورت دقيقي ّي

انتخابات در انتخابيه ازايـنحوزه نيسـت، كشـوري تقسيمات مصوبات با منطبق اسالمي شوراي تقسـيماتمجلس بـا انتخابيـه حـوزه اسـت الزم رو
شود هماهنگ كشوري

به رأيشناسنامه شناسايي مدرك سوءعنوان جهت به بهدهندگان مناسبي و معتبر مدرك آن در تقلب و نمـياستفاده ازايـننظر اسـترسـد، الزم رو
گيردجايگزين قرار مدنظر رأي اخذ براي ديگري اعتماد قابل و معتبر

رأي بوده،نظام سنتي ايران در ثبـتگيري مراحـل از اعـم كشـور انتخابـات نظـام اسـت الزم رابطـه اين آراءدر شـمارش و رأي اخـذ نامزدهـا، نـام
مي انتخابات الكترونيكي برگزاري شود سرعتالكترونيكي نظير مزايايي رأيباال،تواند بـراي بيشتر سهولت نتايج، دقت و وصحت تجزيـه دهنـدگان،

باشد داشته همراه به را پايين هزينه و آراء سريع تحليل

شود سازماندهي بايد انتخاباتي ماهواره.تبليغات ابزارهاي جايگاه سازماندهي، اين وبدر وبسايتاي، پيامـكالگها، نيز و مجازي تبليغات درهـاها،
شود روشن بايد انتخاباتي مجازاتعالوه.تبليغات اين مـذهبي،بر عقايـد دادن قرار مستمسك در سعي كه شود تعيين اقداماتي براي گرايشـاتهايي

منطقه و هستندقومي آراء جلب براي اي

پست و مناصب به مردم آراي تبديل در ايران موجود انتخاباتي بهقواعد اجرايي و سياسي فعاليتگونههاي براي را نقشي كه است واي گروهـي هـاي
عالي مقامات تعيين و دولت تشكيل در نميحزبي فراهم موافقـترتبه اخـذ بـه ملـزم را خود ايران در قدرت كسب خواهان نامزدهاي چراكه ازكند،
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چالشتوضيحاتعنواندفتر

جناحگروه و نميها كشور سياسي زمينـهازاين.بينندهاي انتخابـات جـامع قـانون در خاصـي سـازوكار كردن فراهم با دارد ضرورت شـرايطرو و هـا
شود فراهم پايدار احزاب ظهور براي مساعدتري

رأي صالحيت احراز براي الزم مقدمات تمهيد آن، توسعه نتيجه در و سالمت تضمين براي الزم تدابير از اسـتيكي اينكـه.دهنـدگان بـه توجـه بـا
نميبه قانوني، محدودكننده شرايط سبب به مردم همه همگاني انتخابات در ليستهرحال است الزم كنند، شركت انتخابات در انتخابـاتتوانند يهاي

رأي روز آغاز از قبل حوزه، هر شودبراي تهيه گيري

هايبايسته
ملي امنيت
فضاي در
سايبر

-

نرم براندازي پروژه پيگيري و مدني نافرماني الگوهاي پيچيدگي و تنوع

اسالمي جمهوري نظام اجتماعي سرمايه تضعيف

شبكه به كشورحمله امنيتي و اطالعاتي هاي

شيوهدگرگوني و ماهيت جاسوسيدر هاي

ملي وحدت و ملي فرهنگ تضعيف

شبكه تنشنقش گسترش و ايجاد در اجتماعي اجتماعيهاي هاي

بودجه و برنامه مطالعات

برنامه ارتباط
بودجه و

برنامه ساختاحكام ارتباط ندارنديافتهها آن كمي جداول ارقام با اي

زمينه نفتي ميدرآمدهاي وجود به برنامه از بودجه انحراف براي را آوردالزم

دولت پايبندي سياستعدم ثبات به برنامهها در كه كالن اقتصاد اهداف به رسيدن منظور به اقتصادي پيشهاي توسعه استهاي شده بيني

دولت خريد قدرت كاهش و تورم نرخ بودن باال

رابطه تعيين
و دولت مالي

مليشركت
ايران نفت

-

اساسي قانون رعايت عدم

شفافيت عدم

مخازن از صيانتي توليد

ساختاري مشكالت

بين اعتبار كارآيي، معيارهاي لحاظ از نفت شركت وضعيت بودن ونامعين ...المللي

به نفت و دولت روابط در دائمي بهنوسانات روابط تنظيم ساليانهدليل صورت

صندوق
ملي توسعه

بودجه كردن تراز
بدون دولت جاري
نفت از استفاده

است دشوار بسيار كشور در مالياتي نظام اصالح

مي نظر به دشوار باالست، جامعه در بيكاري نرخ كه شرايطي در دولت عائله از رسدكاستن

مردم سياست يارانهاتخاذ صورت به نفتي رانت توزيع هزينـهپسندانه سـاختار اصـالح و ماليـاتي نظـام اصالح با مقايسه در ظاهراً پنهان و آشكار هاي
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دارد كمتري هزينه دولت

نفت كشورهاي استدر شده شناخته امري نفتي رانت اعظم بخش تصرف سر بر تنازع خير

پيامدهاي
شيوهاقتصادي

از استفاده كنوني
و نفت درآمدهاي

گاز

نشد همراه زيربنايي خدمات و كار نيروي عرصه افزايش با زيربنايي خدمات و انساني نيروي براي تقاضا سريع شـاهد.افزايش كشور اقتصاد رو اين از
شد بندري خدمات و برق كمبود و متخصص انساني نيروي پروژه.تنگناي مديريت ظرفيت شـدهمحدوديت يـاد تنگناهـاي همـراه بـه بـزرگ هـاي

پروژه اجراي در طوالني تأخيرهاي گرديدموجبات عمراني هاي

بي افزايش موجب كشور اقتصاد به نفتي درآمدهاي تزريق دليل به بازرگاني موازنه تقويـتمازاد موجـب امـر همـين و شد مركزي بانك ذخاير سابقه
شد نقدينگي افزايش و پولي موجـب.پايه دو هـر ايـن و بـود انبسـاطي پـولي سياسـت دولت توسط انبساطي مالي سياست ديگر روي ترتيب بدين

شد كشور اقتصاد در تورمي فشارهاي تشديد

رقـابتي تـوان رفـتن دسـت از بـه منجر كشور، داخل در رقمي دو تورم زغم به اقتصاد در نفتي دالرهاي وفور دليل به ارز اسمي نرخ صـنايعتثبيت
شد سرمايه.داخلي كاالهاي واردات نيز و تورم كنترل منظور به باز درهاي سياست اعمال واسطههمچنين و بـيالناي كشـور اقتصـاد نيـاز مـورد اي

بي نحو به را دادسابقهواردات افزايش اي

نظامي به وميل رسـيد خـود اوج به دوره اين در نظامي تسليحات گسترده خريد و خريـدگري صـرف نفتـي درآمـدهاي از تـوجهي درخـور بخـش
هزينه گسترش و خارجي نظامي مستشاران حقوق پرداخت خارج، از پيشرفته شدتسليحات ارتش جاري هاي

دستگاه در مالي شدفساد تشديد اقتصادي رشد ثمرات توزيع از مردم عموم نارضايتي و يافت افزايش دولتي هاي

و دولت شدن بزرگ شدبا بودجه كسري گرفتار وقت دولت برنامه، آخر سال در نفتي درآمدهاي از مخارج گرفتن پيشي

اطالعات فناوري و ارتباطات
تأمين نظام
اجتماعي

هايظرفيت
قانوني

ظرفيت ميبررسي نشان زمينه اين در موجود قانوني فقـدانهاي جـاي بـه اجتماعي تأمين جامع نظام موارد اغلب در تنـوعدهد و تعـدد بـا قـانون،
است شده قوانين كارآمدي و رويه وحدت فقدان موجب مسئله اين است، مواجه قوانين

حقوقي مطالعات

قوانين
بسترساز
هايسياست

برنامه كلي

فرهنگي امور
موهومات و خرافات زدودن و دين حوزه در انحرافي جريانات با مقابله

چشم از مشترك درك آناندازايجاد تحقق براي ملي عزم و باور تقويت و ساله بيست

و علمي امور
فناوري

دانش ورود دورهافزايش به كارشناسي دوره بهآموختگان تكميلي تحصيالت درصد20هاي

كشور علمي جامع نقشه اجراي و تكميل

اقتصادي امور
آن از حاصل درآمدهاي و گاز و نفت به نگاه تغيير

سياست تحقق بر تأكيد با اقتصادي مناسب كليرشد چهلهاي وچهارماصل

پژوهشگزارشبراساس:مأخذ مركز توسعههاي پنجم برنامه درباره مجلس .هاي
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و ارائه تصويري شفاف از چالش هاي ارائه شده در اينجا به منظور جلوگيري از پراكندگي موضوع
. هاي مذكور پرداخته شده است بندي چالش در جدول فوق، با استفاده از روش تحليل محتوا به دسته

و تكرارپذير از داده به. است هاي متون روش تحليل محتوا نوعي فن پژوهشي براي ايجاد مراجع معتبر
آوري اطالعات است كه در آن محتواي ارتباطات از طريق اي از جمع عبارت ديگر اين روش مرحله

و منظم قواعد مقوله مي بكارگيري عيني و با هم مقايسه شوند، بندي، به اطالعاتي كه توانند خالصه
و همكاران، دانايي(يابند تغيير شكل مي  ). 1383فر
و مقوله اين روش متون مورد نظر ابتدا آماده براساس و سپس كدگذاري و ساماندهي بندي سازي

و در نهايت تحليل مي هاي هاي ارائه شده در گزارش در اينجا به منظور كدگذاري چالش. شوند شده
در براساس. گرفته شده است مورد بررسي، از سطوح نهادي ويليامسون بهره تعريف ويليامسون نهادها

مي سطوح زير طبقه :شوند بندي
نهادهاي غيررسمي، هنجارها، رسوم،. دار اجتماعي است سطح يك نهادي، سطح ريشه−

و اخالقي، سنت و برخي جنبه استانداردهاي اجتماعي و معرفت در اين سطح ها بندي جاي هاي زبان
و اقتصاددانان نهادي اين سطح را داده شده فرض مي در. كنند دارند اين سطح، مستلزم تغييرات

و بنابراين ممكن است قرن .ها يا حتي يك هزاره به طول بيانجامد تغييرات فرهنگي است
و شامل قواعد رسمي بازي مانند قانون اساسي، حقوق مالكيت،− سطح دو محيط نهادي است

و ساير قوانين عادي مي و قوانين هنجارها براساسدر واقع. شود تشكيالت سياسي، نهادهاي اوليه مالي
مي سطح يك، يكسري قوانين وضع مي و تغييرات عمده شوند كه اين قوانين قاعده بازي محسوب شوند

.1پذير است ها امكان ها يا قرن در اين قواعد بازي طي دوره
و2سطح سوم نهادي سطح حكمراني يا نهادهاي اعمال مديريت يا انجام بازي− است
و بخش نامه اي از آيين مجموعه مي نامه ها شوند، در اين هايي كه براي تضمين اجراي قواعد بازي تنظيم

. گيرند سطح قرار مي
و ساير نظريه− هاي اقتصاد نئوكالسيك سطح چهارم نهادي شامل تخصيص منابع، اشتغال
ا در اين سطح، ابزارهاي بهينه. است و عمدتاً تحليل نهايي مييابي يك ستفاده و بنگاه به عنوان شود

تخصيص منابع در اين سطح منطبق با ابزارهاي بهينگي نئوكالسيك. شود تابع توليد توصيف مي
و فتح(پذيرد صورت مي ).1389اللهي، متوسلي

با.1 و تحول آنها بسيار كمتر از زماني است كه ويليامسون به آن اشاره كرده البته يد توجه داشت كه در ايران به دليل كيفيت نهادها، زمان تغيير
. است

2. Play Of the game 
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و موارد زيرمجموعه آنها.15جدول  سطوح نهادي
 سطح چهار نهاديديسطح سه نها سطح دو نهادي.

 فرهنگ−

 قوانين−
و خارجي نامه موافقت−  هاي داخلي
 حقوق مالكيت−
 گيري تشكيالت سياسي چگونگي شكل−
 هاي مردم نهاد گيري تشكل چگونگي شكل−
 گيري نهادهاي مالي چگونگي شكل−
:هاي نهادي قوانين مربوط به ايجاد زيرساخت−
 تكنولوژي•
 آموزش•
و تسهيالت•  امكانات
و• و شفافيتآمار  اطالعات
 نيروي انساني متخصص•

و اجراي قوانين، برنامه− و مديريت  ...ها
و توسعه بهره−  برداري
و بخــش نامــه آيــين− هــاي نامــه هــا

هاو سياست تضمين قواعد بازي
 نظارت−
ــت− ــان سياس ــاهنگي مي و هم ــا ه

ها برنامه
ــتگاه− ــان دس ــاهنگي مي و هم ــا ه

ها تشكل

 تخصيص منابع−
و تقاضا−  عرضه
 بازار كارآمدي−
 قيمت محصوالت−
 اشتغال−
 تورم−
 هاي توليد هزينه−
 وري توليد بهره−
 هاي دولت بدهي−
 توليد−

.مطالعات محقق:مأخذ

و مديريت بوده است در سطح چهارم در اين مطالعه هر آنچه مربوط به نتيجه سياست گذاري
ساير كشورها بر هاي همچنين سطح چهارم نهادي شامل اثرات سياست. بندي شده است نهادي طبقه

در. شود فضاي كشور نيز مي و تغيير از آنجا كه تغيير در سطوح يك نهادي نيازمند زمان طوالني
و سه است، بنابراين در اين بررسي بيشتر تمركز بر  سطوح چهار نهادي مستلزم تغييرات در سطوح دو

و سه نهادي خواهد بود .روي سطوح دو
اي مورد بررسي در هر دفتر با در نظر گرفتن سطوح نهاديه هاي پيرامون بخش در ادامه چالش

.ارائه شده در جدول فوق مورد بررسي قرار گرفته است

 هاي ارائه شده در مطالعات دفتر زيربنايي بندي چالش طبقه.1-1-3-2

هاي هاي پيرامون زيربخش، چالش»درباره برنامه پنجم توسعه«در دفتر مطالعات زيربنايي در مطالعات
 براساس. را مورد مطالعه قرار داده است» كشاورزي«و» حمل ونقل«،»باغباني«،»آب«،»شيالت«

در هاي مذكور در چهار سطح نهادي طبقه هاي انجام شده، چالش بررسي و درصد فراواني آنها بندي
.نمودار زير ارائه شده است
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 هاي ارائه شده در مطالعات دفتر زيربنايي در سطوح نهادي چهارگانه فراواني چالش.17نمودار

.همان: مأخذ

به. ها مربوط به سطح سه نهادي است شود، بيشترين فراواني چالش همانطور كه مشاهده مي
از منظور مشخص و سه نهادي، ميزان فراواني هر يك تر شدن تحليل فوق در ارتباط با سطوح دو

.هاي سطوح نهادي مذكور در جدول زير نشان داده شده است زيربخش

و سه نهادي مربوط به مطالعات دفتر زيربنايي تشريح چالش.16جدول  هاي مربوط به سطوح دو

 سهم از كل فراواني شرح سطوح نهادي

2سطح

%840 محدوديت امكانات
%735 ضعف قانون
%210 نيروي انساني متخصصضعف در

و اطالعات %210 محدوديت آمار
%15 ضعف تشكيالت سياسي

3سطح
%1458 ضعف مديريت

%1042 برداري ضعف در توسعه بهره

.همان: مأخذ

و ضعف اطالعات جدول فوق بيشترين چالش براساس هاي سطح دو مربوط به محدوديت امكانات
و ضعف مديريت حدود  هاي سطح سوم را به خود اختصاص داده درصد از چالش58قوانين بوده است

بندي شده در سطح چهار نهادي مربوط به نتيجه هاي طبقه همانطور كه قبالً نيز اشاره شد چالش. است
هاي ارائه شده در مطالعات مورد الزم به ذكر است كه هيچ يك از چالش. اند يا مديريت بودهو سياست

.بررسي مربوط به سطح نخست نهادي نبوده است

 هاي ارائه شده در مطالعات دفتر مطالعات اقتصادي بندي چالش طبقه.2-1-3-2

و» بازار سرمايه«،»بازرگاني«يها، سرفصل»درباره برنامه پنجم«مطالعات دفتر اقتصادي با عنوان
و بانكي« در نمودار زير چالش. را پوشش داده است» نظام پولي هاي ارائه شده پيرامون موارد مذكور را

و  مي براساسچهار سطح نهادي .دهد درصد فراواني آنها نشان

1سطح
0%

2سطح
32%

3سطح
38%

4سطح
30%
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 هاي ارائه شده در مطالعات دفتر اقتصادي در سطوح نهادي چهارگانه فراواني چالش.18نمودار

.همان: مأخذ

و شود اغلب چالش همانطور كه مشاهده مي هاي ارائه شده در مطالعات مورد بررسي در سطوح دو
و سه هاي تري در ارتباط با ماهيت چالش جدول زير تصوير شفاف. اند چهار نهادي قرار گرفته سطوح دو

.كند نهادي ارائه مي

و سه نهادي مربوط به مطالعات دفتر اقتصادي تشريح چالش.17جدول  هاي مربوط به سطوح دو

 سهم از كل فراواني شرح سطوح نهادي

2سطح

%1568 ضعف قانون
%314 ضعف تشكيالت سياسي
و اطالعات %29 محدوديت آمار

%15 محدوديت امكانات
%15 ضعف در تشكيالت مالي

3سطح

%1372 ضعف مديريت
و بهره %317 برداري ضعف در توسعه
%16 ضعف سياست
%16 ضعف نظارت

.همان: مأخذ

به جدول فوق بيشترين فراواني چالش براساس و سه نهادي به ترتيب مربوط ها در سطوح دو
و ضعف مديريت بوده است . ضعف قانون

 هاي ارائه شده در مطالعات دفتر مطالعات اجتماعي بندي چالش طبقه.3-1-3-2

موضوعاتي نظير هاي تهيه شده در دفتر مطالعات اجتماعي درباره برنامه پنجم توسعه، در گزارش
و پرورش«و» عالي آموزش«،»سالمت« نمودار زير درصد. مورد توجه قرار گرفته است» آموزش

مي هاي ارائه شده در گزارش فراواني چالش .دهد هاي مذكور را در سطوح مختلف نهادي نشان

1سطح
2% 2سطح

34%

3سطح
28%

4سطح
36%
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 دفتر اجتماعي در سطوح نهادي چهارگانه هاي ارائه شده در مطالعات فراواني چالش.19نمودار

.همان: مأخذ

هاي مورد بررسي در سطح دو نهادي هاي ارائه شده در گزارش بخش قابل توجهي از چالش
مي. اند بندي شده طبقه .كند جدول زير توضيحات بيشتري در اين ارتباط ارائه

و سه نهادي مربوط به مطالعات دفتر اجتماعي تشريح چالش.18جدول  هاي مربوط به سطوح دو
 سهم از كل فراواني شرح سطوح نهادي

2سطح
%1192 ضعف قانون

%18 محدوديت امكانات

%1100 ضعف مديريت3سطح

.همان: مأخذ

ميهاي مورد بررسي كه در سطح دو نهادي از مجموع چالش يازده چالش گيرد، به ضعف قرار
و تنها چالش مربوط به سطح سوم نهادي نيز، ضعف مديريت بوده است .قانون ارتباط داشته است

 هاي ارائه شده در مطالعات دفتر مطالعات فرهنگي بندي چالش طبقه.4-1-3-2

ا الزامات قانوني سند چشم«،»هنر«هاي تهيه شده پيرامون گزارش سالمي انداز بيست ساله جمهوري
و ورزش تربيت«،»)گردشگري(جهانگردي«،»ايران در عرصه فرهنگ و تعدد دستگاه«و» بدني ها

و سياستگذار در حوزه فرهنگ نهادهاي تصميم نمودار زير درصد. اند ها اشاره كرده به برخي چالش» گير
مي فراواني چالش .دهد هاي مذكور را در سطوح مختلف نهادي نشان

 هاي ارائه شده در مطالعات دفتر فرهنگي در سطوح نهادي چهارگانه فراواني چالش.20نمودار

.همان: مأخذ

در شود اغلب چالش همانطور كه مشاهده مي هاي پيرامون موضوعات مورد بررسي در اين دفتر،
و سه نهادي جاي گرفته . اند سطوح دو

1سطح
0%

2سطح
71%

3سطح
6%

4سطح
23%

1سطح
14%

2سطح
42%

3سطح
25%

4سطح
19%
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و سه نهادي مربوط به مطالعات دفتر فرهنگي تشريح چالش.19جدول  هاي مربوط به سطوح دو
 سهم از كل فراواني شرح سطوح نهادي

2سطح

%640 ضعف قانون
%320 محدوديت امكانات

%213 ضعف در نيروي انساني متخصص
%213 ضعف تشكيالت سياسي

%213ها ضعف در تشكل

3سطح

%667 مديريتضعف
%111 ضعف نظارت

و بهره %111 برداري ضعف در توسعه
%111ها نامه ضعف در آيين

.همان: مأخذ

و محدوديت امكانات بيشترين فراواني را در چالش هاي براساس اطالعات جدول فوق، ضعف قانون
و ضعف مديريت نيز حدود سطوح دو نهادي داشته ارائه شده در سطح سوم هاي از چالش%67اند

.نهادي را به خود اختصاص داده است

 هاي ارائه شده در مطالعات دفتر مطالعات سياسي بندي چالش طبقه.5-1-3-2

هاي تهيه شده توسط دفتر مطالعات سياسي درباره برنامه پنجم توسعه، موضوعاتي نظير در گزارش
تقويت«،»حقوق شهروندي«،»الملليي بينها حضور در سازمان«،»مالحظات دفاعي«،»امنيت ملي«

هاي ارائه در ادامه چالش. مورد بررسي قرار گرفته است» تدوين قانون جامع انتخابات«و» جايگاه بسيج
.الذكر در سطوح نهادي ارائه شده است شده پيرامون موضوعات فوق

در فراواني چالش.21نمودار  مطالعات دفتر سياسي در سطوح نهادي چهارگانه هاي ارائه شده

.همان: مأخذ

ها هاي ارائه شده در مطالعات دفتر سياسي درباره برنامه پنجم توسعه ناشي از سياست اغلب چالش
و بنابراين در سطح چهارم نهادي طبقه گيريو تصميم بندي هاي ساير كشورها در قبال ايران بوده است
.شده است

1سطح
1%

2سطح
27%

3سطح
9%

4سطح
63%
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و سه نهادي مربوط به مطالعات دفتر سياسي تشريح چالش.20جدول  هاي مربوط به سطوح دو
 سهم از كل فراواني شرح سطوح نهادي

2سطح
%1689 ضعف قانون

%211 محدوديت امكانان

%6100 ضعف مديريت3سطح

.همان: مأخذ

هاي سطح اطالعات ارائه شده در جدول فوق، ضعف قانون بيشترين فراواني را در چالش براساس
و كليه چالش .هاي ارائه شده در سطح سه مربوطه به ضعف مديريت بوده است دوم داشته

و بودجه بندي چالش طبقه.6-1-3-2  هاي ارائه شده در مطالعات دفتر مطالعات برنامه

و هايي پيرامون موضوعاتي نظير بودجه درباره برنامه پنجم توسعه، چالشدر مطالعات دفتر برنامه
و بودجه« و شركت ملي نفت ايران«،»ارتباط برنامه صندوق ملي«و» تعيين رابطه مالي دولت

هاي مذكور را در هر يك از سطوح نهادي نشان نمودار زير فراواني چالش. ارائه شده است» توسعه
.دهد مي

و بودجه در سطوح نهادي چهارگانه فراواني چالش.22نمودار  هاي ارائه شده در مطالعات دفتر برنامه

.همان: مأخذ

. اند هاي ارائه شده در سطح چهارم نهادي قرار گرفته شود، بيشتر چالش همانطور كه مشاهده مي
و تصميمات گذشته بودهر نتيجه سياستهاي پيرامون مطالعات مذكو به عبارت ديگر بيشتر چالش ها

. است

و بودجه تشريح چالش.21جدول و سه نهادي مربوط به مطالعات دفتر برنامه  هاي مربوط به سطوح دو
 سهم از كل فراواني شرح سطوح نهادي

2سطح
%267 ضعف قانون
%133 عدم شفافيت

%3100 ضعف مديريت3سطح

.همان: مأخذ

1سطح
0%

2سطح
15%

3سطح
4سطح15%

70%
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نهادي مربوط به ضعف قانون، عدم3و2هاي ارائه شده در مطالعات مذكور در سطوح چالش
و ضعف مديريت است .شفافيت

و حقوقي فناوريو هاي ارائه شده در مطالعات دفاتر ارتباطات بندي چالش طبقه.7-1-3-2  اطالعات

نظام تأمين«اطالعات با موضوع فناوريو هاي ارائه شده در مطالعه دفتر ارتباطات كليه چالش
دو»هاي كلي برنامه قوانين بسترساز سياست«و مطالعه دفتر حقوقي با عنوان» اجتماعي ، در سطح

مي نهادي طبقه و مربوط به ضعف قوانين هستند بندي .شوند

 هاي ارائه شده در كليه مطالعات مورد بررسي بندي چالش طبقه.8-1-3-2

هاي ارائه شده در كليه مطالعات مورد بررسي به منظور ارائه يك تصوير كلي از نوع چالشنمودار زير
.ارائه شده است

 هاي ارائه شده در كليه مطالعات فراواني چالش.23نمودار

.همان: مأخذ

مي بررسي براساس مربوط به سطوح شود، بيشترين فراواني به ترتيب هاي انجام شده مشاهده
و دو نهادي بوده است بندي اين است كه تا زماني كه مسائل سطح ترين يافته اين طبقه بزرگ. چهار

كه توسعه به نحو بايسته مورد توجه قرار نگيرد، ابزارهاي سطح كالن به خوبي كار نمي و تا زماني كنند
، دستاوردهاي سطح خرد ظاهر اي خوب كار نكنند ابزارهاي سطح كالن با پشتيباني سطوح توسعه

.شود نمي
پردازان بزرگ توسعه، يك رابطه طولي بين مسائل سطح توسعه، مسائل هاي نظريه يافته براساس

و مسائل افراد، خانوارها، بنگاه و مناطق وجود دارد ها، بخش سطح كالن مي. ها توان گفت بنابراين
را تر، مسائل بنيادي يل امور براي سطوح پايينريزي توسعه اين است كه در مسير تسه فلسفه برنامه تر

و فصل كند به اين در حالي است كه در برنامه. حل هاي توسعه كشور اغلب مسائل سطوح توسعه
و اثر اين مسئله را مي و جداول كمي ارائه شده در اين فراموشي سپرده شده است توان در نمودارها

. بخش مالحظه كرد
مي فراواني چالشجدول زير به تشريح .پرازد هاي ارائه شده در سطوح مختلف نهادي

1سطح
3%

2سطح
35%

3سطح
22%

4سطح
40%
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 هاي مربوط به سطوح نهادي تشريح چالش.22جدول
 سهم از كل فراواني توضيحات بندي در سطوح نهادي تقسيم

%7100 ضعف فرهنگ1سطح

2سطح

%6466 ضعف قانون
%1515 محدوديت امكانان

%66 تشكيالت سياسيضعف
و اطالعات %44 محدوديت آمار

%44 ضعف در نيروي انساني متخصص
%22ها ضعف در تشكل
%11 عدم شفافيت

%11 ضعف در تشكيالت مالي

3سطح

%4269 ضعف مديريت
و بهره %1423 برداري ضعف در توسعه
%23 ضعف نظارت
%12 ضعف سياست

%12ها نامه آيينضعف در
%12 گيري از تكنولوژي ضعف در بهره

4سطح
و مديريت نادرست %6761 نتيجه سياست

%4339 نتيجه سياست خارجي

.همان: مأخذ

و سوم نهادي به ترتيب اطالعات جدول فوق، بيشترين چالش براساس هاي مربوط به سطوح دوم
.بوده است» ضعف مديريت«و» ضعف قوانين«مربوط به 

 هاي مربوط به اسناد فرادست چالش.2-3-2
و در اين قسمت از گزارش ايراداتي كه در مطالعات مورد بررسي در ارتباط با سياست هاي كلي، مواد

مي هاي كمي برنامه شاخص و گزارش عملكرد دولت ارائه شده، مورد توجه قرار جدول زير. گيرد ها
مي بندي موارد مذكور را در طبقه .كند هاي مشخص ارائه
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سياستچالش.23جدول به مربوط شاخصهاي و مواد كلي، برنامههاي كمي دولتهاي عملكرد گزارش و ها

بخشرديف

چالش نوع

برنامه
دولت عملكرد گزارش

كليسياست برنامههاي كميشاخصمواد هاي

اسالمي1 تبليغات و دين

اهداف ميان ارتباط نبودن روشن
با كليسياستبرنامه هاي

سياست ميان منطقي ارتباط برنامهعدم كلي هاي
قانوني مواد و چهارم

ميان انسجام عدم و پراكندگي
هاشاخص

و برنامه قانون مواد ميان ارتباط فقدان
فرابخشيسياست و بخشي اسناد هاي

برنامه اهداف ميان انسجام فقدان
مواد ميان ارگانيك ارتباط فقدان و قانونگسستگي
تبليغات و دين بخش در چهارم برنامه

شاخص تمايز و تفكيك هايعدم
بودن دشوار و يكديگر از متفاوت

شاخص ارتباط باتشخيص هاي
كليسياست هاي

شاخصبي از برخي بودن هايارتباط
و برنامه اهداف يو بخش اسناد به كمي

چهارمسياست برنامه كالن هاي

تداخلهم و اهدافپوشاني

قانون صوري الزامات رعايت عدم و قانون مواد ابهام
بخش اين با مرتبط مواد برخي در

شاخص دستيابي اهدافعدم به ها
مربوطه ارقام تعيين علت به برنامه
موجود وضعيت به توجه بدون

به كالن سطح از نزولي سير رعايت عدم
با مرتبط اسناد مختلف سطوح در خرد

چهارم برنامه

ابهام و برخيكلي بودن آميز
بندها

برخي براي عملكرد گزارش ارائه عدم
شاخص دولتاز سوي از ها

ارقام تعيين براي مشخص معيار فقدان
بيشاخص و كمي باهاي آنها ارتباطي

موجود وضعيت
براي مشخص مبناي فقدان

سياست بخشيتدوين هاي
به برنامه نتايج ارزيابي امكان دليلعدم

ميان معين و مشخص ارتباط فقدان
توسعهبخش چهارم برنامه مختلف هاي به بخشي اسناد شدن خالصه

آيين و طرح اجراييتهيه نامه

هنر2

و مواد از برخي نبودن روشن
و فرادستي اسناد در بندها

دستيپايين

برنامه ميان سياستگسست و هاها
بخشي اسناد ازمجموعه(بررسي اي

وزيران هيئت برنامه)مصوبات براي
مي نشان توسعه اسنادچهارم كه دهد

و شدن اجرايي از پس سال دو مذكور
شد منتشر برنامه تصويب

بودن گذاريسياستفرآيندناقص
برنامه بودن توسعهكلي برنامه قانون در ها

برنامه در هنر حوزه تفكيك عدم
بودجهرديف برنامههاي از تابعيت گوياي چندان اي

نيستند
است مبهم و كلي بسيار مرتبط قانوني مواد
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بخشرديف

چالش نوع

برنامه
دولت عملكرد گزارش

كليسياست برنامههاي كميشاخصمواد هاي

جوانان3 ملي سازمان

وضعيت ارزيابي در توسعه ملي سند
شاخص راجوانان كمي بسيار هاي

ضعف بنابراين است، كرده ذكر
ضعف جوانان، حوزه در شاخص

دنبال به را داشتنظارت خواهد

جوانان ملي سازمان وظايف تمامي اگرچه
مي محسوب حاكميتي اماامور شوند،

فعاليت تصديسازمان درهاي نيز را گري
است آورده خود عملكرد .گزارش

برنامه قانون در موارد برخي براي
پيش كمي استاهداف نشده بيني

گردشگريميراث4 و فرهنگي

انجامبررسي ميهاي نشان كليهشده كه دهد
واردسياست برنامه قانون متن در ابالغي هاي

موادشده متن در شده تعيين اهداف كليه اما اند،
دولت مصوب بخشي توسعه سند در برنامه، قانون

برنامه( اجرايي عمليات سامان از بخشي بايد كه
است)بودمي نشده وارد

شاخص از برخي خصوص ها،در
قبولهگذاريهدف قابل و منطقي ا

نمي نظر رسندبه

ميراث بخش توسعه وسند فرهنگي
اين اجرايي سند عنوان به گردشگري

است نشده تدوين بخش

بخش سهم ارتقاي و احصا هدف
هايشاخصبراساسفرهنگ

بخش در هنوز نيز ملي اقتصاد
گردشگريميراث و فرهنگي

است نشده محقق

تعيين اهداف يك به يك برنامهميان قانون در شده
ميراث حوزه شاخصدر با گردشگري، و هايفرهنگي

ندارد وجود انطباق مرتبط، اجرايي

فعاليت از تعيينبرخي درهاي شده
شاخص در برنامه، اهدافقانون يا ها

است نشده ديده برنامه كمي

بند اداره)145(ماده»ز«مطابق ،
آن نظاير و زائرسرا مهمانسرا، بايدهرگونه

شود واگذار غيردولتي بخش در.به اين
اجراي عملكرد گزارش در كه حاليست

اشاره چهارم برنامه دوم اجرايسال به اي
است نشده ماده اين

ورزش5 و بدني وظايفتربيت اجراي براي مشخص متولي تعيين عدم

ارزيابي ارزيابي جهت كمي شاخص
نشده)117(ماده»الف«بند تعريف

است

توسعه جامع نظام راهبردي سند
ورزشتربيت جامع طرح ورزش و بدني

نهايي تصويب به سند اين و نيست
شود اجرايي تا است نرسيده
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بخشرديف

چالش نوع

برنامه
دولت عملكرد گزارش

كليسياست برنامههاي كميشاخصمواد هاي

ناظر تعيين عدم

بند برنامه)171(ماده»ب«در قانون
دستگاه توسعه، مجازچهارم اجرايي هاي

راشده خود اعتبارات از درصد يك تا اند
تربيت امور دهندبراي اختصاص در.بدني

مي مشاهده دستگاهعملكرد كه هايشود
صنايع خصوص به يك(اجرايي چون

توجهي قابل رقم آنها اعتبارات از درصد
باشگا)است به كردههاقدام وداري اند

حرفه نظام ايجاد ورزشايباعث در گري
بين اصول رعايت بدونبدون و المللي

شده خصوصي بخش اندحضور
نظارت روش تعيين عدم

بند به مربوط حكم اجراي ماده»ه«براي
بودجه)117( قوانين در اعتباري رديف

است نشده .تأمين

زمان براينبود روشن تكاليفبندي از برخي انجام
سرمايه جذب براي مانع خصوصيوجود بخش گذاري

رقيب يك عنوان به دولت حضور و
و توسعه سوم برنامه در تكاليف ميزان نبودن روشن

آن اجراي

1هارسانه6

توسعه نظام يك از تبعيت رسانهايعدم پوشش بر صرف صداوسيماتأكيد اي
رسانهنامشخص وضعيت هابودن

توسعه در
صداوسيما توليدات كيفي افزايش بر تأكيد

نقش اولويت بودن نامشخص
بالعكسرسانه يا ها

توسعه امر با بخشي برخورد

ايرادات.1 سرتيتر دو در بخش اين ايرادات شده انجام مطالعه در كه است توجه به استهايبرنامهدررسانهمحتواييايراداتورويكرديالزم شده ارائه .توسعه،
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بخشرديف

چالش نوع

برنامه
دولت عملكرد گزارش

كليسياست برنامههاي كميشاخصمواد هاي

رسانه جامعيت درعدم ها
توسعهبرنامه هاي

رسانه تخصصي حوزه به هاورود

رسانه تفكيك وعدم دولتي هاي
در توسعهبرنامهخصوصي هاي

احكام از برخي بودن كلي

رسانه نقش به عنايت هايعدم
بين و ملي درمحلي، المللي

توسعهبرنامه هاي

سازو احكامعدم تحقق بر نظارت براي كار

از برخي اجرايي قابليت عدم
حوزهبرنامه در توسعه هاي

هارسانه
شدنبي جهاني به توجهي

رسانهفناوري درهاي اي
توسعهبرنامه هاي

فناوريبي همگرايتوجهي هاي
برنامهرسانه در توسعهاي هاي

.همان:مأخذ



__________________________________________________________��

و پيشنهاداتـ گام سوم.3  ارائه شده در مطالعاتتحليل نتايج

درباره«هاي مجلس تحت عنوان همانطور كه مالحظه شد در مطالعات انجام شده در مركز پژوهش
و در اغلب آنها پيشنهاداتي»برنامه پنجم توسعه ، موضوعات مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است

و. جهت برطرف ساختن مشكالت پيرامون موضوعات مورد بررسي ارائه شده است در ادامه پيشنهادات
.هاي مورد بررسي ارائه شده است راهكارهاي ارائه شده در گزارش

و راهكارهاي ارائه شده در گزارش.24جدول  هاي درباره برنامه پنجم توسعه پيشنهادات
 پيشنهادات جهت بكارگيري در برنامه پنجم توسعه توضيحات دفتر

 زيربنايي

 شيالت

و ذخاير آبي ايجاد چارچوب  هاي كارآمد براي حفاظت از منابع
و محـل زيسـت آبزيـان بـراي توسـعه پايـدار و منـابع آبـي ايجاد زمينـه حفاظـت از سـواحل

و صيادي آبزي  پروري ساحلي
و كارايي زيربخشي در حدي كه ايجاد انگيزه سرمايه باالبردن بهره گذاري بخش خصوصـي وري

 توانمند آن را بدون پشتوانه يارانه فراهم كندو حضور بخش 
و فرآورده هاي آنها، به صورتي كـه ايجاد زمينه ارتقاي كيفي محصوالت آبزي در صيد، پرورش

و به سهولت در بازارهـاي جهـاني قابـل  با محصوالت مشابه در كشورهاي ديگر قابل رقابت بود
 عرضه باشد

و و حضور مديران و كارآمد به زيربخش ايجاد زمينه جذب و با تجربه  كارشناسان با انگيزه
و خوداتكايي در آن و ايجاد زمينه استقالل و استفاده از فناوري بهينه در صنعت  توسعه

و نيـز توسـعه نهادينه كردن مشاركت مردمي در زمينه و ذخـاير هاي مختلف حفاظت از منابع
و پايدار در صنعت  همه جانبه

هـاي ملـي، بـراي جلـب مشـاركت سـازمان ساختار مديريت توسعه نظـارت بـر بخـش اصالح
آن منطقه و نيز پايداري و تحكيم صنعت و جهاني براي توسعه  اي

و تجهيز آنها به امكانات الزم و تكميل  بهسازي بنادر صيادي
و بازاررساني و خارجي(توسعه بازار )داخلي
و تشويق توسعه  پروري در كشور هاي خصوصي آبزي تشكلتقويت

و پرورش گونه تنوع گونه و بازار پسندي هاي جديد به خصوص گونه اي تكثير  هاي اقتصادي
 كاهش فشار صيد در منابع آبي كشور

و رهاسازي گونه آب هاي دريايي آسيب تكثير و شمال كشور ديده يا تحت فشار در  هاي جنوبي

 آب

 هاي فقرزدايي، توسعه اقتصادي هاي آن با سياست احكام برنامه در كليه جنبهارتباط كامل
و پيوند برنامه و برنامه هاي بخش آب در سياست مديريت جامع آب و ريـزي ها ملـي، اقتصـادي

و آمايش سرزمين  اجتماعي به منظور بسترسازي توسعه پايدار
و لحـاظ كـردن طريق مكانيسم قيمتحركت به سمت بازيافت سرمايه در بخش آب از گذاري

 اجتماعي-آب به عنوان كاالي اقتصادي
و غيردولتـي بـراي بخشي تأمين منابع مالي از طريق ظرفيت بخش افزايش تنوع هـاي عمـومي

و بهـره  و در عين حال اهميـت سـرمايه وري آب بـراي تأمين منابع مالي در بخش آب افزايش
و سرمايهرهتأمين نيازهاي مالي جهت به و نگهداري  گذاري برداري

و نگهداري بـه صـورت غيرمتمركـز در سـطح گيري، اجرا، بهره تصميم فرآيندگسترش برداري
هاي آبريز به عنوان واحد مـديريت هاي ملي را در چارچوب حوضه محلي به طوري كه سياست

 آب محقق سازند
ها جلوگيري از آلودگي آب مقدم بر دفع آلودگي

و ارائه طرح جامع يا سندملي خـاص ايـن هاي درياچه توجه خاص به حوزه و دريايي داخلي اي
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 پيشنهادات جهت بكارگيري در برنامه پنجم توسعه توضيحات دفتر
و سياسي درياها  محدوده با توجه به اهميت اقتصادي، اجتماعي

و ذي ذي هماهنگي پايدار با طبيعت و  هاي آبريز مدخالن در سطح حوضه نفعان
و و ارزش نظام تخصيص آب بايد تعادل منطقي بين منابع هـاي اقتصـادي، مصارف از يك سـو

و زيست  محيطي آب از سوي ديگر را ايجاد كند اجتماعي
 لحاظ كردن مديريت خطرپذيري به عنوان جزء الينفك مديريت آب

و افزايش راندمان بهره وكيفي كميهاي هدف  وري آب تعيين گردد بايد در راستاي توزيع عادالنه
آبهاي تقويت جنبه  حاكميت مؤثر

و مصارف آب و آگاهي عمومي در خصوص منابع  ارتقاي دانش
 نفعان مشاركت وسيع ذي

و بهره برداري بهينه از آن در راستاي تحقـق جلوگيري از تخريب منابع آب، حفظ، احيا، توسعه
 توسعه پايدار

و بازوهاي و ايجاد شوراي عالي آب و ارزيابي مستمر آننظارت  اجرايي

 كشاورزي

مي هايي كه به رشد بهره سياست و عملياتي گردد وري منجر  شوند با جديت بيشتري پيگيري
و توليد ارقام پرمحصول، توسعه مكانيزاسيون، يكپارچـه اتخاذ سياست سـازي هايي نظير اصالح

و توجه به عامل قيمت اراضي زراعي، اصالح نظام فعلي قيمت سـازي مـدرن هاي نسبي، گذاري
آب شبكه  رساني هاي

و توليدي نيز الزم است ضمن پرهيز از بخشي در ارتباط با سياست نگري، هرگونـه هاي تجاري
ذي هاي تعرفه واردات محصوالت كشاورزي با هماهنگي دستگاه تغيير در نرخ ربط صـورت هاي

 جلوگيري شودگيرد تا از اين طريق از ايجاد ضرر احتمالي به نظام توليدي داخلي 
و به و منـابع توليـد و فنـاوري اطالعـات عوامـل و اسـتقرار نظـام جـامع آمـار ... منظور ايجـاد

و ايجاد پايگاه اطالعات تـوجيهي دار كردن بهره شناسنامه و تهيه پايگاه اطالعات مربوط برداران
و پـروژهي طرحو مكاني به هنگام، ايجاد مركز داده ملي، زمينه ايجاد سامانه پايش، ارزياب هـا ها

 را در بخش كشاورزي فراهم كند
و نهاده در راستاي افزايش بهره ها نسبت به تهيـه نقشـه كاداسـتر كشـاورزي بـراي وري عوامل

و سـامانه  و همچنـين كاداسـتر منـابع طبيعـي و بـاغي كشـور هـاي پوشش كل اراضي زراعي
و ايجاد پايگاه و داده اطالعاتي توصيفي زمين و تهيـه نقشـه هاي ها هـاي موضـوعي، اطالعـاتي

و حفظ كاربري عرصه استعداد و عـدم يابي، تعيين هاي منابع طبيعي براساس تـوان اكولوژيـك
و حقـوقي غيردولتـي تـا پايـان برنامـه  انتقال قطعي اراضي مورد واگذاري به اشخاص حقيقـي

ك و امالك و براي صدور اسناد مالكيت سازمان ثبت اسناد شور موظف اسـت اقـدام اقدام كرده
 الزم را معمول دارد

و سـدهاي در دسـت بهـره و اجراي عمليات آبخيزداري در حـوزه آبخيـز در مطالعه و بـرداري
و ساير حوزه و) مـرزي-شـهري-داخلي(هاي آبخيز دست ساخت و عمليـات پخـش سـيالب

 ها را در دستور كار قرار دهد تغذيه آبخوان
و خاك در دو ميليون هكتـار از اراضـي كشـاورزي داراي آب اجراي كليه عمليات زير بنايي آب

دولت موظف است تمهيـدات. هايي است كه بايد به مورد اجرا درآيد تأمين شده از ديگر برنامه
وو اعتبارات مورد نياز را براساس نظـام بودجـه عمليـاتي بـه  طـور همزمـان بـراي تـأمين آب

و غير سازه اقدامات  و سازه اي و خـاك بـه طرح اي و اعتبـار الزم را بـراي هـاي آب عمـل آورده
در احداث كامل شبكه و و فرعي در تمـامي اراضـي آبخـور سـدهاي موجـود هاي آبياري اصلي

و همچنين احداث شبكه هاي آبياري مـدرن را حـداقل در سـطح پنجـاه درصـد دست ساخت،
و همچ و در بودجه سنواتي لحاظ كند نـين نسـبت بـه كنتـرل كامـل اراضي آبي كشور تأمين

و به تناسـب ميـزان آب استحصـالي، نسـبت بـه توسـعه آب هاي خروجي از كشور اقدام كرده
و احداث كامل شبكه  ها اقدام كند اراضي آبي
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 پيشنهادات جهت بكارگيري در برنامه پنجم توسعه توضيحات دفتر
و بهبود روش هاي آبياري، احـداث افزايش راندمان آبياري به ميزان پنج درصد از طريق اصالح

و توسعه روشهاي فرعي آبياري، انتقال شبكه هـا در ايـن هاي نوين آبياري از ديگر توصـيه آب
 زمينه است

و وزارت نيرو موظف هستند بـراي مقابلـه بـا تـنش و بهبـود وزارت جهاد كشاورزي هـاي آبـي
و توسعه سيستم آب هاي نوين آبياري، اجراي روش آبياري و اسـتفاده از هـاي هاي كم آبيـاري

و منـابع مـورد غيرمتعارف، برنامه عملياتي ته و الزامات اقدام كـرده و نسبت به برآورد منابع يه
و سيستمي را طراحي كند كه با توجه به شـرايط هـر  نياز را هر ساله در بودجه سنواتي منظور

و مورد حمايت قرار گيرد منطقه، انجام آبياري به روش  هاي مشخصي توصيه
و صادرات منظور تعادل به مـاه بـه6محصوالت كشاورزي ظرف مـدت بخشي در توليد، مصرف

و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي نسبت به تهيه اليحـه الگـوي كشـت بـر  اسـاس منـابع آبـي
و آمايش سرزمين اقدام كند مزيت  هاي فني، اقليمي، اقتصادي

و نوسازي و جايگزيني(اصالح و توسعه باغات با اولويـت باغات قديمي، توسعه گلخانه) حذف ها
قيمـت در راسـتاي حفـظ ميليون هكتار با تـأمين منـابع ارزان5/1اراضي شيبدار به ميزان در 

و خاك كشور، كمك به آبخيزداري، ايجاد اشتغال مولد، توسعه فضـاي سـبز، ايجـاد  منابع آب
و افزايش درآمد بهره  برداران ارزش افزوده
ي رسميها برداران با اولويت تشكل تحويل حجمي آب با مشاركت بهره

و بهره هاي مـديريت دار تخريب يافته در چارچوب طرح برداري بهينه از اراضي شيب ساماندهي
و  و صـنعتي جامع حوزه آبخيز با تأكيـد بـر اجـراي عمليـات توليـد علوفـه، گياهـان دارويـي

 درختكاري
و وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن تدوين سـند ارتقـاي بهـره منـابع وري بخـش كشـاورزي

و استاني را با طراحي سـاختار مناسـب بـه طبيعي، چرخه مديريت بهره نحـوي وري را در سطوح ملي
و اجرا كند به  وري در برنامه پنجم محقق شود كه اهداف مصرح بهره نحوي تدوين

و ترابري موظف هستند، برنامه عملياتي كـه متضـمن وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، نيرو، راه
و6هاي آب كشاورزي مجاز در كشور هستند را ظرف مـدت ني به كليه چاهرسا برق مـاه تهيـه

 نسبت به اجرايي كردن آن اقدام كنند
و نيـل بـه خـود دولت مكلف است به درصـد ارزش10كفـايي منظور حمايت از توليـد داخـل

و  وزارت جهاد درصد آن را در اختيار 100واردات محصوالت كشاورزي را از واردكنندگان اخذ
 هاي افزايش توليد هزينه شود كشاورزي قرار دهد تا در راستاي طرح

هـاي كشـور بـا درصـد از تسـهيالت اعطـايي بانـك25هاي برنامه پنجم حداقل در طول سال
و نيرو به بخش كشاورزي اختصاص يابد قرارداد عامليت بين بانك و وزارت جهاد كشاورزي  ها

هاي دولتـي تحـت پوشـش تباري حاصل از برگشت درآمد واگذاري شركتصد درصد منابع اع
و اعتباري، يارانه خود را به شكل وجوه اداره شده، كمك  هاي فني

و كارمزد، كمك بالعوض با اولويت تعاوني و اتحاديه سود هاي روستايي، كشـاورزي، توليـدي ها
و عشايري به مصرف برساند

و منـاطق عشـايري در بخـش ازاي دولت مكلف است به ايجاد هر فرصـت شـغلي در روسـتاها
و خدمات وابسته ايجاد شود مبلغ  و صنايع ميليون ريـال خـط اعتبـاري بـراي 500كشاورزي

و ايجاد فرصت شغلي ديگر ايجاد كند  وزارت جهاد كشاورزي براي توسعه
و دولت مكلف به اولويت هـاي كشـور سـاخت زيـر بخشي به بخش كشاورزي در توسعه زيربناها

و جهت بدين. است نحـوي باشـد كـه متوسـط هـاي آن بـه گيري جهت مجموعه اقدامات دولت
 درصد برسد10گذاري ساليانه در بخش كشاورزي به حداقل سرمايه

و جذب سرمايه هاي خارجي در بخـش كشـاورزي دولـت موظـف اسـت بـا اولويـت براي جلب
عنـوان آورده ده درصد از حسـاب صـندوق توسـعه ملـي را بـه داران ايراني مقيم خارج، سرمايه

 گذاري در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار دهد بخش دولتي براي توسعه سرمايه
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وزارت جهاد كشاورزي موظف است در جهت پايداري توليد، توسعه صـادرات، ارتقـاي حمايـت

و توليدكنند و كاراي سياستگذاري با حمايت از توليد ه محصوالت كشاورزي بـا همكـاري مؤثر
وزارت بازرگاني نسبت به تنوع بخشيدن به ابزارهاي حمايتي همانند سياست قيمـت تضـميني
و پرداخت يارانه مستقيم، متناسـب بـا  بجاي خريد تضميني، خريد اعتباري، اعمال انواع تعرفه

و فعاليت، اقدام كند و ساختار بازار هر محصول  ساختار توليد
و توسعه زيردولت هاي بازار در بخش كشـاورزي ساخت موظف است نسبت به حمايت از ايجاد

و سردخانه از جمله جاده و چندمنظوره و تشكل ها، شركت هاي دسترسي، انبارهاي فني هاي ها
و بازارر  ساني اقدام كند خصوصي بازاريابي

كـاربردي، ارتقـاي دانـش، هـاي وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به توسعه پـژوهش
و انتقـال يافتـه  و مهارت توليدكنندگان بخش كشاورزي از بينش هـاي تحقيقـاتي بـا اسـتفاده

و بهـره  و منابع طبيعي و سازمان نظام مهندسي كشاورزي و اجرايي خود گيـري ظرفيت علمي
و توسعه تشكل از فارغ  هاي كارآمد اقدام كند التحصيالن

بهوزارت جهاد كشاورزي و تكميلـي موظف است منظـور حمايـت از اسـتقرار صـنايع تبـديلي
و نيـز حمايـت از گسـترش صـنايع كوچـك بخش كشاورزي در قطب و بازسـازي هـاي توليـد

و زنـدگي جوامـع  و اشتغالزا با هدف ارتقـاي سـطح درآمـد و صنايع دستي عشايري روستايي
و عشايري اقدام كند  روستايي

اتخاذ كنـد كـه در طـول برنامـه پـنجم توليـدات گيـاهي عـاري از دولت مكلف است ترتيبي
مي آالينده هايي با رويكـرد كـاهش مصـرف سـموم بايد روش هاي شيميايي باشد، براساس اين

و حفظ منـابع طبيعـي  و افزايش تدريجي مبارزه بيولوژيك جهت نيل به امنيت غذايي پرخطر
و مرتع( د) جنگل و ذخاير زا را بـا اخلـي از گزنـد عوامـل خسـارتو همچنين حفظ محصوالت

 اي به اجرا گذارد رعايت ضوابط قرنطينه
منظـور تضـمين سـالمت موظـف اسـت بـه) سازمان دامپزشكي كشور(وزارت جهاد كشاورزي

و اجراي فرآورده و تدوين و شيالتي، تهيه هاي دارويـي، نده برنامه ملي پايش باقيما«هاي دامي
ه و  اقدام كند»ها ورمونسموم، مواد شيميايي

و مسـتثنيات بـا اولويـت منـاطق و دولتـي و تعيين مـرز اراضـي ملـي ايجاد كمربند حفاظتي
و بحراني  جنگلي

 ونقل حمل

و سرعت در اجراي پروژه و طرح در اولويت قرار گرفتن اتمام و پـذيرش ها هاي در دسـت اجـرا
و طرح تعهدات جديد بر مبناي خروجي پروژه  مذكور از جريان اجراييهاي ها

و عدم پذيرش تعهدات بيش از توان مالي  مقيد بودن به در نظر گرفتن امكانات مالي
و حركت به سمت كاهش تعهدات بخش  مكلف بودن به انجام تكاليف برنامه

و افـزايش سـهم ونقـل حملهاي اي از طريق ايجاد شركت جاده ونقل حملدار كردن شناسنامه
و مسافر ونقل حملآن در  كاال

در جاده ونقل حملنوسازي ناوگان و پايين آوردن عمر متوسط ناوگان و كاال ونقل حملاي  مسافر
و بسترسازي جهت اسـتقبال اي در مشاركت در احداث آزادراه عدم استفاده از تكاليف بودجه ها
ها آزادانه شركا در احداث آزادراه

و بودجه ساليانه تأكيد بر منابع درآمدي  واقعي در تعيين اعتبارات در برنامه
و نظارت بر انجام هزينه و تالش در جهت متناسب كـردن پيشـرفت مديريت هـاي هاي عمراني
و فيزيكي در اجراي پروژه و طرح مالي  هاي عمراني ها

آهـن بـه منظـور بـاال بـردن ميـزان استفاده از تجربه شركت رجـا در زمينـه حمـل بـار در راه
در برداري از ظرفيت بهره  ريلي ونقل حملهاي ايجاد شده

و و بهسازي خطوط موجود نسـبت بـه احـداث خطـوط آهـن جديـد در اولويت بودن نوسازي
 جلوگيري از افزايش طول عمر خطوط آهن موجود
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و دريـايي كشـور بـه منظـور كـاهش متوسـط طـول عمـر ونقـل حملنوسازي ناوگان هـوايي

در ناوگان و به روز كردن امكان فعاليت و دريايي ونقل حملهاي مذكور  هوايي
در هـا بـا تـوان بهـره سازي حركت به سمت ايجاد تناسب بين ظرفيت و ميـزان تقاضـا بـرداري

 ونقل حملهاي زيربخش

اجتماعيمطالعات

نظام تأمين
 اجتماعي

و يكپارچگي در صندوق و مـالي ايجاد انسجام، انتظام هاي بازنشستگي با حفظ اسـتقالل اداري
و مقررات نقـلو ماهيت حقوقي آنها در كنار يكسان سازي ضوابط، شرايط احراز، سطح تعهدات

هاو انتقال بين اين صندوق
و يكپارچگي در بيمه و يكسان هاي ايجاد انسجام و تعهـدات درماني كشور سازي سطح خدمات

 رساني آنها هاي خدمتو روش
و ايجاد صندوق ويژه بازنشستگي پايه براي اقشار غير مـزد توسعه فراگير بيمه هاي بازنشستگي

و خويشو حقوق  فرما بگير
و درمان بـراي همـه افـراد كشـور متناسـب بـا و ظرفيـت الزام به پوشش بيمه بازنشستگي هـا

 امكانات موجود
و خالًها در قلمرو رفع همپوشاني و توانبخشي«ها با هدف تفكيك تخصصي خـدمات» حمايتي

و رفاهي در دو حوزه كمك و خدمات توانبخشي  هاي اجتماعي
توسعه پوشش بخش حمايتي نظام تأمين اجتماعي به همـه افـراد جامعـه متناسـب بـا سـطح

و سطح آسيبو آسيب نيازها، احتمال خطرات و خانوارها ها  پذيري افراد
و استقرار نظام تـأمين اجتمـاعي چنـد اليـه شـامل حـداقل سـه ركـن الزام قانوني به طراحي

قـانون29به منظور پوشش همه افراد جامعه مطابق اصل» تكميلي«و» حمايتي«،»اي بيمه«
 اساسي

 سالمت

و روحي به ويژه در گروه  آموزان در اولويت است هدف دانشسالمت جسمي
و براي تمامي آنها سياسـتگذاري انجـام مؤلفه هاي اجتماعي سالمت مورد توجه ويژه قرار گيرد
 شود

و امنيـت غـذايي، اصـالح الگـوي تغذيـه،: مديريت عوامل خطر سالمت با محورهـاي سـالمت
و محيط، آلودگي و روانكننده، مبارزه همه هاي تهديد سالمت هوا گـردان، جانبه با مواد مخدر

و مديريت بيماري برنامه و مؤثر براي رفع چالش گذر سالمت  هاي غيرواگير ريزي مناسب
و تخصـيص منـابع عمـومي بـراي گذاري، برنامه يكپارچگي در سياست ريزي، ارزشيابي، نظارت

و سالمت همه جانبه راهكاري مهم براي تقويت جايگاه و حـاكميتي تحقق انسان سالم توليتي
و جلب مشاركت تمـامي وزارت بهداشت براي همسو كردن سازمان هاي گسسته بخش سالمت

 هاي توسه كشور بخش
هاي پايه سالمت كه وظيفه حاكميتي هاي درماني بيشتر مورد نظر بوده نه بيمه رقابت در بيمه

 است
و گسترش و كارآمد و خـدمات بيمـه وكيفـي كميتأمين بيمه فراگير نظـام تـأمين اجتمـاعي

 ها تأكيد دارند درماني براي گسترش عدالت اجتماعي كه بر همگاني بودن بيمه
و هماهنگي ميان اهداف توسعه و اشـتغال بـراي دسـتيابي شـاخص:اي ارتقا آموزش، بهداشت

بي از بهبـود توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني باال مدنظر است تا تركيب مناس
و اميد به زندگي آنها بـه خطـر  و به بهانه اشتغالزايي سالمت مردم اين سه شاخص شكل گيرد

و شاخص توسعه انساني كاهش نيابد  نيفتد

 آموزش عالي

با توجه به اينكه بخـش قابـل تـوجهي از اعتبـارات پژوهشـي، در جهـت جبـران بودجـه امـور
و وضع مقررات جديد در راستاي تخصيص شود، اصالح مقررات غيرپژوهشي هزينه مي پيشين

و بر پايه فرصت توانـد در بهبـود رونـد هاي برابـر مـي اعتبارات پژوهشي توسط نهادي مستقل
 فعلي مؤثر واقع گردد
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و الـزام آنهـا بـه پاسـخگويي در قبـال مصـرف منـابع وضع قوانين نظارتي خاص بر دانشگاه ها

 كثري از امكانات موجود موظف كندتواند آنها را به استفاده حدا مي
ارتباطات فردي اسـت، حـال آنكـه ارتبـاط براساسها در حال حاضر ساختار پژوهشي دانشگاه

و تداوم روابط بين سـازماني اسـت  و دانشگاه مستلزم برقراري و نهادينه صنعت در ايـن. پايدار
راستا ضروريسـت قـوانين حمـايتي بـراي سـوق دادن سـاختار پژوهشـي دانشـگاه بـه سـمت 

و در ادامه با حذف موانع امكان گيري گروه شكل انعقـاد قراردادهـاي هاي تحقيقاتي وضع شود
 بين دستگاهي بيش از پيش فراهم آيد

در اي مديران متأثر از تغيير دولت تعويض دوره و فناوري كشور را بـا عـدم ثبـات ها، نظام علم
مي اجراي برنامه و شتاب توسعه علمي كشور را كاهش مـي هاي بلندمدت مواجه بـه. دهـد كند

و تثبيت سمتاين لحاظ وضع مقررات حمايتي به منظو ور احصا هاي مديريتي در حـوزه علـم
 تواندبه رفع اين نقيصه كمك كند فناوري مي

ضروريست با وضع مقررات جديد ساختار مراكز پژوهشي را از دانشگاه گونـه بـه محلـي صـرفاً
 هاي اصيل تغيير داد براي انجام پژوهش

در هاي پژوهشي در فناوري در حال حاضر اولويت هاي پيشرفته باتوجـه بـه موضـوعات مطـرح
و نه  و ظرفيت براساسكشورهاي پيشرفته شـود، وضـع مقـررات هاي كشور تعيـين مـي نيازها

و رعايت آن توسط دستگاه براي اين اولويت مي بندي تواند در برنامه پـنجم توسـعه هاي اجرايي
 پيگيري شود

و خدماتي معطـوف اسـت، در حال حاضر كارآفريني عموماٌ به ايجاد واحدهاي كوچك صنعتي
و به اين منظور ضـرورت دارد در حاليكه كه كارآفريني به مفهوم ايجاد فرصت هاي جديد است

 كه با وضع قوانين حمايتي از كارآفرينان نوآور حمايت شود

 مطالعالت سياسي

 امنيت ملي

و راهبردي براي مهار تهديدهاي نرم  تبيين نقشه راه منسجم
 جلوگيري از وقوع بحران يكپارچگي از طريق تقويت وحدت ملي

 تدوين نظام جامع ديپلماسي فرهنگي
 تدوين نظام جامع امنيت اجتماعي

 رفع خألهاي قانوني نظام جامع مبارزه با مواد مخدر
 هاي اجتماعي نظارتي حمايت از سرمايه– رفع خألهاي تقنيني

 تدوين نظام جامع آمايش جمعيتي
 تشكيل كميته پارلماني مقابله با تحريم

 هاي مرزي تدوين نظام جامع امنيت استان
 بررسي راهكارهاي تقويت قدرت البي ايران در كنگره آمريكا

 برنامه پنجم توسعهگيري مناسب از ظرفيت بسيج در ساختار امنيتي بهره
 تدوين نظام جامع پدافند غيرعامل

 تدوين نظام جامع مديريت بحران امنيتي

مالحظات
 دفاعي

و خنثي  هراسي سازي آفندهاي تبليغاتي ايران تبيين نقشه راه مناسب براي مهار
 هاي كالن دفاعي اقتدارافزايي سياست

 ديپلماسي دفاعيهاي گيري از ظرفيت حداكثر بهره
اي در محـيط امنيـت خـارجي هـاي فرامنطقـه هاي نظامي قـدرت شناسي آرايش پايگاه آسيب

 جمهوري اسالمي ايران
 توسعه هدفمند ديپلماسي پارلماني موزاييكي

 هاي دوستي پارلماني گيري از ظرفيت گروه حداكثر بهره
بر شناسي گسترش تحريم آسيب و تأثير آن  توسعه دفاعيها
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 شناسي تصويب معاهدات خلع سالح از رويكرد امنيت ملي آسيب

 تدوين نظام جامع آمايش سرزميني در ساختار امنيت ملي
 تدوين نظام جامع دفاع هوايي

 تدوين نظام جامع پدافند غيرعامل
و چشم  تجديدنظر طلب با هژموناي هاي فرامنطقه انداز رقابت ميان قدرت ارزيابي نوع، الگو

 گيري مناسب از ظرفيت بسيج در ساختار امنيتي برنامه پنجم توسعه بهره
 اي در ساختار دفاع ملي نظارتي از توسعه زيرساخت شبكه– هاي تقنيني حمايت
هاي تروريستي در عمق اسـتراتژيك امنيـت خـارجي جمهـوري شناسي افزايش سازمان آسيب

 اسالمي ايران
 تدوين طرح جامع امنيت مرزي

 در ساختار امنيت ملي) دفاع مسطح يا شطرنجي(تقويت دفاع موزاييكي
 شناسي خروج سريع نيروهاي آمريكايي از عراق آسيب
 شناسي درونماي ترتيبات امنيتي منطقه خودمختار كردستان عراق آسيب
و امكان شاخص  سنجي ميزان وقوع تهديدات نظامي گذاري

ارتقاي نقش
 احزاب

و كارآمد براي فعاليت احزاب سياسي  تدوين قانون جامع
و عقالنـي و اجتماعي سـازي مـديريت تالش براي حاكم ساختن خرد جمعي بر عرصه سياسي

 كشور از طريق احزاب سياسي
و خطوط قرمز در رقابت و اخالق انتخاباتي  هاي انتخاباتي تدوين منشور وفاق ملي

و تقويت آموزه فرهنگ و ارزش سازي و مهارت ها هـاي هاي حزبي در مـردم از طريـق رسـانه ها
 ملي

و مدني دانش افزايش آگاهي و دانشجويان نسـبت بـه ارزش هاي سياسي هـا، هـا، آمـوزه آموزان
و مهارت  ...هاي حزبي از طريق تدوين كتب درسي

حقوق
 شهروندي

 شهروندي در قوه مجريهايجاد تشكيالتي براي حقوق
و تخلفات  ايجاد تشكيالت قضايي ويژه براي رسيدگي به اين نوع جرائم

 سازي قوانين مربوط به حقوق شهروندي شفاف
و رسانه ملي سازي، اطالع فرهنگ و آموزش حقوق شهروندي از طريق مراكز آموزشي  سازي

قانون جامع
 انتخابات

اي به شرح زير در فصل هفـتم برنامـه پـنجم جامع انتخابات مادهنظر به ضرورت تدوين قانون
و امنيتي افزوده شود :توسعه كشور ذيل عنوان دفاعي، سياسي

ـ دولت مكلف است با محوريت موارد زير اقدام به تهيه اليحه جامع نظام انتخاباتي نمايد :ماده
آن.1 و كاهش تعداد  تجميع انتخابات
نظ.2 و سازمانارائه مكانيسم و تقسيم كار مشخص و ارتي دقيق يافته ميان نهادهـاي اجرايـي

 نظارتي
و اعالم تدوين نحوه ثبت.3 و شرايط احراز صالحيت، مراجع استعالم  نظر درباره كانديداها نام
و پاسخگويي مراجع ذيصالح تدوين شرايط عيني جهت بررسي صالحيت.4  ها
تعداد نماينده در هـر انتخابـات بـا توجـه بـه تقسـيمات هاي انتخابيه به لحاظ تعيين حوزه.5

 كشوري
به.6  عنوان سند رسمي شركت در انتخابات تعيين جايگزين مناسب براي شناسنامه
و شمارش آراء برگزاري الكترونيكي انتخابات اعم از مراحل ثبت.7 و اخذ رأي  نام نامزدها
و هزينـه سازماندهي تبليغات انتخاباتي با توجه به ابزا.8 هـاي انتخابـاتي رهاي جديد تبليغـاتي

 كانديداها
و قانون جامع انتخابات.9 و كانديداهاي آنان در انتخابات  تدوين امتيازاتي براي احزاب

 دهندگان براي هر حوزه پيش از برگزاري انتخابات ضرورت تهيه فهرست رأي. 10
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و مصـاديق تخلفـات انتخابـاتي. 11 و(احصاء موارد ،)پـس از برگـزاري انتخابـات قبـل، حـين

و آيين رسيدگي به تخلفات انتخاباتي مجازات و مراجع آنها  ها

هاي بايسته
 امنيت ملي

و پشتيباني نيرو هاي مسلح موظف است با همكـاري سـتاد كـل نيروهـاي مسـلح، وزارت دفاع
و استراتژي ملي امنيت فضاي سايبر را با هدف ايجاد هماهنگي بين دستگاه نهادهاي نظامي ها

و مقابله مؤثر با تهديدات فضاي سـايبرو غير و ارتباطات نظامي فعال در زمينه امنيت اطالعات
 تدوين كند

و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است با هدف تربيت نيرو و مـاهر وزارت دفاع هاي متخصص
ت سـايبري را هـاي واكـنش سـريع در مقابـل حمـالو واكنش سريع به حمالت سايبري، تـيم 

 تشكيل دهد
به گيري از قابليت بهره و ايجاد بسترهاي قانوني براي هاي بخش خصوصي ويژه در امنيت شبكه

و خصوصي براي مقابله بـا تهديـدات نـوين مـي  در همكاري بخش دولتي توانـد نقـش مـؤثري
و جامع با همين جهت دولت بايد بسته سياسي منسجمبه. تأمين امنيت فضاي سايبر ايفا كند

و دولتـي در زمينـه امينـت هدف ايجاد بستر هاي قانوني الزم براي همكاري بخـش خصوصـي
 فضاي سايبر تهيه كند

و تسريع توسعه زير  اي متناسب با حجم تهديدهاي سايبر هاي شبكه ساخت تسهيل
در كاربست فناوري نظام جـامع هاي نوين در ساختار امنيتي مانند گسترش فناوري بيومتريك

و تشكيل بانك اطالعات مجرمان  امنيت مرزي
 هاي نوين براي تقويت ضريب امنيتي اطالعات استراتژيك گيري از فناوري بهره

به تدوين برنامه و منظور بومي اي مدون و قطـع وابسـتگي اطالعـاتي سازي دانش امنيت شـبكه
 تكنولوژيكي به بيگانگان

و كشـور در زمينـه بهـره تبيين افق فـراروي حركـت و ارتباطـات گيـري از فنـاوري اطالعـات
و  و بررسـي جـامع الزامـات امنيتـي و اقتصـادي الكترونيكي كردن خدمات سياسي، اجتماعي

 سياسي آن
و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است با همكاري ساير دسـتگاه هـا ماننـد سـتاد وزارت دفاع

غ و كميته پدافند اندازي سيسـتم پاسـخگويي امنيـت يرعامل نسبت به راهكل نيروهاي مسلح
و دولتـي  و ايجاد ساختاري با مشاركت بخـش خصوصـي فضاي سايبر با هدف مديريت بحران

و حمالت فضاي سايبر اقدام كند  براي واكنش به حوادث
و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است نسبت به ايجاد بخش نيروي دفـاع سـايبر وزارت دفاع

هاي نيروهاي نظامي در مـورد هدف پيگيري تحوالت در حوزه جنگ سايبر، روزآمدن آگاهيبا 
و دانـش هاي نوين جنگي، تربيت نيروهاي متخصص با توانمندي بهره شيوه گيري از اطالعـات

و ارتقاي توانايي انجام اقدامات پدافندي در مقابل حمالت سايبري اقدام كند  در نبردها
بههاي دستگاه و امنيتي موظفند و نظامي و تبيـين محـيط امنيتـي نوظهـور منظور شناسـايي

در ارزيابي تهديدات نوين، مطالعات معطوف به  آينده درخصوص راهكارهاي تأمين امنيت ملـي
پژوهـي درخصـوص امنيـت فضاي سايبر، بخشي از اعتبارات خود را به انجـام مطالعـات آينـده 

 فضاي سايبر اختصاص دهند

ر ايراندر حضو
هاي سازمان
 المللي بين

و مشاركت فعال در سازمان  المللي هاي بين تغيير رويكرد ايران در قبال حضور
و اسـتفاده از نيروهـاي متخصـص، فرآيندتدوين يك و هدفمنـد در شـيوه انتخـاب منسـجم

و كارآمد در نهادهاي بين حرفه  المللي اي
در ارائه چهره  الملل نظام بيناي مطلوب از ايران

و مجامع غيردولتي افزايش همكاري با سازمان  ها
 اي مؤثر با محوريت ايران هاي منطقه تالش براي ايجاد سازمان

و بين هاي منطقه افزايش تعامالت سياسي با كشورهاي تأثيرگذار در سازمان  المللي اي
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و غيرمؤثر تالش براي توانمندسازي سازمان  موجودهاي منفعل

 المللي هاي بين بندي حضور در سازمان اولويت
 استفاده از پتانسيل ايرانيان خارج از كشور

 المللي هاي بين به كارگيري تجربيات ساير كشورها براي نفوذ در سازمان
و تدبير كافي براي اولويت و بين بندي عضويت در نهادهاي منطقه توجه  المللي اي

و بين هاي منطقه مدون در راستاي ارتقاي جايگاه ايران در سازمان تدوين برنامه  المللي اي

 مطالعات اقتصادي

هاي سياست
كلي برنامه 

پنجم در حوزه 
 اقتصاد كالن

و ابزار تحقق كاهش وابستگي به نفت سازوكارايجاد  نظارتي

اي نظام تعرفه

ها اصالح نظام تعرفه-)1(ماده
هاي بازرگاني، افـزايش توليد داخلي، ايجاد اشتغال، ايجاد ثبات در سياستبه منظور حمايت از

و هدفمنـدكردن حمايـت  اي، دولـت هـاي تعرفـه سهم صادرات غيرنفتي در كل صادرات كشور
و ساير كاالهـا بـه مكلف شـرح است تعرفه كاالهاي وارداتي را در دو دسته كاالهاي استراتژيك

و تعيين كند ذيل تقسيم :بندي
 تعرفه كاالهاي استراتژيك) الف
شـدن امكـان حمايـت از توليـد منظور تعيين نرخ تعرفه كاالهاي استراتژيك در حـد فـراهم به

نامـه اجرايـي قـانون مقـررات آيـين)1(داخلي آنها دولت مكلف است از طريق كميسيون ماده 
و واردات فهرستي از كاالهاي استراتژيك كه نياز به حمايت تعرفه اي بيش از ميـانگين صادرات

و نرخ حقوق ورودي مؤثر سال هاي برنامه چهارم دارند را براساس مطالعـات كارشناسـي تهيـه
و نـرخ حقـوق ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيئت6حداكثر ظرف  وزيـران رسـانده

.ورودي آنها را اصالح نمايد
تا) محصوالت كشاورزيبجز(هاي متولي اين كاالها وزارتخانه-»1«تبصره پس3موظفند ماه

حقـوق منظور كاهش ساليانه نـرخ از تصويب فهرست كاالهاي مذكور، برنامه زمانبندي شده به
و واردات آيــين)1(ورودي از طريـق كميســيون مــاده  نامـه اجرايــي قــانون مقــررات صــادرات

و به تصويب هيئت به پيشنهاد و نحوي وزيران برسانند رودي آنها تا پايـان برنامـه كه نرخ حقوق
.هاي برنامه چهارم برسد پنجم حداقل به سطح ميانگين نرخ حقوق ورودي مؤثر سال

 تعرفه ساير كاالها)ب
و جلـوگيري از ايجـاد انگيـزه قاچـاق به و افـزايش كيفيـت توليـد داخلـي منظور ايجاد رقابت

ميـانگين نـرخ حقـوق ورودي گمركي براي ساير كاالها وضع نرخ حقوق ورودي باالتر از سطح
هاي برنامه چهارم از تاريخ تصويب فهرسـت كاالهـاي اسـتراتژيك موضـوع ايـن بنـد مؤثر سال

.ممنوع است
و موانع غيرتعرفه فضاي كسب-)2(ماده اي وكار تجاري

و بهبـود فضـاي كسـب در راستاي كاهش موانع غيرتعرفه و ارتقـاي جايگـاهو اي كـار تجـاري
هاي اداري مورد نيـاز، تعـداد مراجـع ايران در اين شاخص دولت مكلف است، هزينه المللي بين

و زمان صرف و صـادرات را كـاهش تأييدكننده اسناد، تعداد اسناد مورد نياز شده بـراي واردات
.دهد

و غيرتعرفـه وضع هرگونه موانع تعرفـه-تبصره و اي اي بـراي صـادرات بـه اسـتثناي موادخـام
و فراوري .اي براي واردات ممنوع است وضع موانع غيرتعرفهنشده
 نظارت بر كيفيت واردات-)3(ماده

و كيفيت بر اقتصاد ملي، رفـاه مصـرف باتوجه به آثار نامطلوب ورود كاالهاي خارجي بي كننـده
:بهداشت جامعه دولت مكلف است نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد

و تـدوين اسـتانداردهاي مـورد3حداكثر) الف ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به تعيـين
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و تدابير الزم جهت اعمال آنها نسـبت بـه كاالهـاي وارداتـي اتخـاذ نياز هر يك از كاالها اقدام

.نمايد
بي)ب و بـا نسبت به شناسايي كاالهاي و غيررسـمي آن اقـدام و مجاري عمده رسمي كيفيت

و جلـوگيري از ثبـتو افزايش نظارت وكيفي كميهايد بازرسيتشدي هـاي گمركـي مـوردي
.گونه كاالها از ورود آنها جلوگيري كند سفارش اين

توانمندسازي
و ارتقاي 

هاي بخش
 غيردولتي

منظـور بهبـود تكليف به دولت جهت انجام اقدامات قانوني الزم در طول برنامه پنجم توسعه به
 وكار فضاي كسب

و تكليف به دولت براي انجام اقـدامات قـانوني الزم در جهـت منـع انحصـارات، تـرويج رقابـت
 تشكيل ساختارهاي مربوطه

و ارائه و تعـاوني تسهيالت به بخشتكليف به دولت براي برقراري خط اعتباري هاي خصوصـي
 با در نظر گرفتن شرايط رقابتي
و توسعه زيرساختف تكليف به دولت در جهت شفا هاي اين بـازار از طريـق سازي بازار سرمايه

و نهادهاي مالي جديد و توسعه ابزارها  ايجاد
و فرهنگ مختلـف جامعـه از داري در ميـان اقشـار سـازي سـهام تكليف به دولت براي آموزش

ها طريق رسانه
و همـاهنگي قـوانين مـورد نيـاز در جهـت و اصـالح تكليف به دولت براي تدوين لوايح قانوني

وچهارم قانون اساسـي حـداكثر تـا پايـان سـال اول برنامـه هاي كلي اصل چهل اجراي سياست
 پنجم توسعه

هـاي، جهت برآورد ميزان فعاليـت هاي ملي تكليف به دولت براي ايجاد بخش تعاون در حساب
و محاسبه سهم اين بخش در اقتصاد كشور  اقتصادي

و پشـتيباني از نظـام تكليف به دولت براي كمك به ايجاد نهادهاي الزم غيردولتي براي تقويت
 اقتصاد رقابتي

سـهم هاي جديد در كشور، بـا هـدف ارتقـاي بخشي در انواع تعاوني تكليف به دولت براي تنوع
و نيز توانمندسازي بخش تعاوني  بخش تعاوني در اقتصاد

و فضاي كسب
 كار

و جـذبو در راستاي دستيابي به هدف جايگاه اول اقتصادي در منطقه، بهبود فضاي كسب كار
هـاي جهـاني بنـدي كشـور در رتبـه گذاري خارجي، دولت مكلف است به ارتقاي رتبـه سرمايه

در گونه بپردازد به و شـمال اي كه سال پاياني برنامه، ايران بتواند رتبه پنجم منطقه خاورميانـه
 آفريقا را كسب كند

ـ سازمان سرمايه و كمك تبصره و اقتصادي ايران مسـئول تعيـين يـا گذاري خارجي هاي فني
و روزآمد آن براي عموم افراد است و ارائه دائمي  تهيه شاخص مورد قبول براي اين بررسي

و بهبـود فضـاي بينـي افزايش پـيش در راستاي و كـاهش ريسـك اقتصـادي پـذيري نـرخ ارز
و نيز افزايش توان تأمين مالي صادركنندگان، دولت مكلـف اسـت تـا پايـان برنامـه كسب وكار

و يا بيمه ارزي ايجاد كند و عدالت بازار سلف ارز  پنجم پيشرفت
شـامل» دولتـي بخـش عمـومي غيـر قانون جامع«دولت مكلف است در سال اول برنامه اليحه
و شركت و مؤسسات و شـيوه فعاليـت بازتعريف اين نهادها و نيـز محـدوديت هاي وابسته آنهـا

و سازوكار كاهش سهم اين بخش تا سهم قابل قبول را به مجلس ارائه كند تـا از  اقتصادي آنها
و انحصار بيش از حد اين بخش در فعاليـت  و تـزاحم سهم باال هـاي بـا بخـش هـاي اقتصـادي

و تعاوني اجتناب شود  خصوصي
و بهبود فضاي كسب وو براي بهبود انجام تكاليف حاكميتي دولت در قبال بخش خصوصي كـار

و كـاهش در راستاي كاهش زمان مورد نياز براي اخذ مجوزهاي فعاليت هـاي سـالم اقتصـادي
و اقتصاد زيرزميني مـاده  و اجـراي قـانون اصـالح مـوادي از برنامـ)7(فساد ه چهـارم توسـعه

و در راسـتاي افـزايش مشـاركت بخـش هاي كلي اصل چهـل سياست وچهـارم قـانون اساسـي
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 پيشنهادات جهت بكارگيري در برنامه پنجم توسعه توضيحات دفتر
و نيز بهبود شرايط بازار كار كشـور بنـدهاي خصوصي در برنامه و سياستگذاري اقتصادي ريزي

مي)37(ماده»د«و»ج«  گردد برنامه چهارم اقتصادي تنفيذ
و بهبود فضاي كسب كـار، قـوهو با توجه به اهميت نظام قضايي كشور در حل اختالفات تجاري

و هزينه مورد نياز براي اجراي قراردادها بپردازد فرآيندقضائيه بايد به كاهش زمان، 
و در اين راسـتا وكار بايد هزينه در جهت افزايش كسب و ورشكستگي را كاهش داد هاي خروج

از جملـه ايجـاد(هاي طراحي شـده بـراي ورشكسـتگي در اليحـه تجـارت پيشرفت با توجه به
و غيره مي)سازمان بازسازي، دادگاه تجارتي شود كه اين اليحه يا بخش ورشكستگي، پيشنهاد

و تصويب قرار گيردو بازسازي آن سريع  تر مورد بررسي
و قضـائيه رتبـه كار، دولت مكلف است با همكارو در راستاي بهبود فضاي كسب ي قواي مقننـه

ـ سـتاد مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادي. هاي كنترل فساد بهبود بخشد ايران در شاخص تبصـره
و روزآمـد آن بـراي  و ارائه دائمي و يا تهيه شاخص مورد قبول براي اين بررسي مسئول تعيين

 عموم افراد است

 بازار سرمايه

گذاري در بازار سرمايه كشور، سـازمان ثبـت سرمايههاي در راستاي رونق هر چه بيشتر فعاليت
و اوراق بهـادار صـندوق  و امالك كشور موظف است صرفاً با مجوز سـازمان بـورس هـاي اسناد

ـ مصـوب)1(هماد»20و19«موضوع بندهاي  قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران
و صندوق 1384 و حمايـت)14(ادهم»1«گذاري موضوع بند هاي سرمايهـ قانون سـاماندهي

ـ مصوب  و عرضه مسكن و ساير صندوق 1387از توليد هايي را كه به موجب مقررات قـانونـ
ايـن. شـوند، ثبـت نمايـد بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايـران نهـاد مـالي محسـوب مـي 

مي ها از تاريخ ثبت در اداره ثبت شركت صندوق  اشندب ها داراي شخصيت حقوقي
و اوراق بهادار در بورس و كليه فعاليت معامالت كاال هاي اشخاص در آنها مشـمول احكـام هاي كااليي

و مرتكبين جـرائم منـدرج  مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران بوده
 گرفت همان قانون تحت پيگرد قرار خواهند)52(در ذيل فصل مذكور با رعايت ماده 

و و اوراق بهادار موظف است با همكاري نهادهاي ذيربط سازوكارهايي را تـدوين سازمان بورس
تـا پايـان) GDP(اجرا كند كه براساس آن سهم بازار سرمايه كشور از توليد ناخـالص داخلـي 

 درصد تجاوز كند30سال آخر برنامه پنجم توسعه از حداقل 
و درصورتي كه اوراق بهادار پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بـورس

مي يا اوراق بهادار مبتني شود متضمن سود مصوب، سررسـيد بر كاال كه در بورس كاال پذيرفته
و پرداخـت شـود شده يا تضمين شـده باشـد، بايـد بـه  و در چـارچوب مقـررات توزيـع . موقـع

و شكايت صاح بان اوراق بهادار يا سازمان، موضوع در هيئـت داوري درصورت خودداري ناشران
و آراي صادره در ايـن خصـوص از طريـق  قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران طرح

 ها قابل اجراست اجراي احكام دادگاه
و هاي كلي اصل چهل براي تحقق سياست و دارايـي وچهارم قانون اساسي وزارت امور اقتصادي

بورس موظفند زمينه مشاركت بخش خصوصي واقعي را بـه نحـوي فـراهم كننـد كـه سازمان 
وچهارم قانون اساسي تا پايـان برنامـه پـنجم سهم بخش ياد شده از سهام مربوط به اصل چهل

 درصد تجاوز كند40توسعه حداقل از 
و فعـالين در بـازار سـرمايه كشـور، و تسهيل چـرخش اطالعـات مـديران  در راستاي گسترش

و اوراق بهادار موظف است را كـه» پايگاه اطالعاتي مديران بازار سرمايه كشـور«سازمان بورس
و اوراق بهـادار  و يا ناشران اوراق بهـادار تحـت نظـارت شـوراي عـالي بـورس در نهادهاي مالي

 سمت يا مسئوليت دارند، ايجاد نمايد
ه تاالرهاي بورس را براي كليـه سازمان بورس موظف است طي دو سال اول برنامه پنجم توسع

و به بهره مراكز استان همچنين شبكه ارتباطي بـين ايـن تاالرهـا نيـز. برداري برساند ها احداث
بايد براي كليه شهرهاي كشور فراهم شود تا كليه شهروندان ايراني به آن دسترسي كم هزينـه 

 داشته باشند
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 پيشنهادات جهت بكارگيري در برنامه پنجم توسعه توضيحات دفتر
و جلب هر چه بهتر سـرمايه و تحقـق اهـداف سـند هـاي در راستاي جذب و خـارجي داخلـي

انــداز، ســازمان بــورس موظــف اســت بــا همكــاري نهادهــاي ذيــربط از جملــه ســازمان چشــم
و كمك سرمايه و فني ايـران شـرايط بهبـود فضـاي كسـب گذاري وكـار در بـازار هاي اقتصادي

و  و مجوزهـاي اضـافي و فـروش سـهام، حـذف مراحـل سرمايه، از جمله تسهيل شرايط خريد
و يرضروري، شفافغ و امنيـت مبـادالت الكترونيكـي را ... سازي فضاي معامالت، افزايش حجم
و عملياتي فراهم كند به  طور قانوني

و يا تشويق به راه سازمان بورس موظف به راه و همچنين گسـترش سـازمان اندازي هـاي اندازي
هـاي طي سال) اي خارج از بورسبازاره(گران بورس اوراق بهادار خودانتظام نظير كانون معامله

 پنجم توسعه است برنامه
بخشي جهت ارتباط هر چه بيشـتر سازمان بورس موظف است اقدامات الزم را به نحو اطمينان

و نهادهاي مالي بين بورس داخلي با بورس المللي در جهت رونـق هـر چـه بيشـتر هاي خارجي
و گسترش سـرمايه  و تسـهيل تـأمين مـالي فعاليـت گـذاري بازار سرمايه كشور هـاي خـارجي

و بورس، گسترش دهد سرمايه  گذاري داخلي از طريق بازار سرمايه
و در راستاي تحقق اهـداف سـند و اعتماد عمومي به بازار سرمايه كشور براي افزايش شفافيت

و سياست چشم  وچهارم قانون اساسي، سازمان بورس موظف اسـت تـا هاي كلي اصل چهل انداز
انـدازي كنـد كـه راه» تحليلگران مالي«پايان سال اول برنامه پنجم توسعه انجمني را با عنوان

 گران سهام در بازار سرمايه ارائه كند هاي الزم را به معامله مشورت
و اجـراي دوره سازمان بورس با همكاري دستگاه هـاي آموزشـي هاي ذيربط موظف به برگزاري

ر و غيرمستقيم در و خـروج، شـرايط مستقيم ابطه با سـاختار، عمليـات اجرايـي، شـرايط ورود
و  ايـن امـر در راسـتاي ارتقـاي سـطح فرهنـگ عمـومي. در بازار سرمايه است... معامله سهام

يك سهام و از طريق اطالع عمومي برگزار شود داري در بازار سرمايه حداقل بايد هر سال  بار
و بازار، سازمان بورس موظف است تـا پايـان سـال در راستاي جلوگيري از دستكاري قيمت ها

:دوم برنامه پنجم توسعه اقدامات ذيل را انجام دهد
 افزايش تنوع ابزارهاي مالي) الف
 هاي اصلي بورس افزايش عمق شاخص)ب
 طراحي ابزارهاي عملياتي مديريت ريسك)ج
و اخاللگران در بـازار)د سـرمايه متناسـب بـا قـوانين طراحي ابزارهاي تنبيهي براي متخلفين

 موضوعه
و فعال به تاالر اصلي بورس تالش در جهت افزايش ورود تعداد شركت) هـ  هاي ثبت شده
 هاي الكترونيكي در بازار سرمايه وكيفي شبكه ارتقاي سطح كمي)ز
 معرفي سازوكارهاي الزم جهت مبادله سهام عدالت در بازار ثانويه)ح

و نظام پولي
 بانكي

)1(ماده
و نهادينـه كـردن سـنت پسـنديده قـرض به و: الحسـنه منظور گسـترش شـبكه بـانكي كشـور

و اعتباري موظف و ايجـاد سـازوكارهاي مجـزاي اند نسبت به تفكيك حساب مؤسسات مالي ها
پس اداري به نحوي اقدام كنند كه منابع تجهيز شده از حساب از انداز قرض هاي الحسـنه پـس

 الحسنه صرف شود ي، صرفاً براي اعطاي تسهيالت قرضكسر ذخيره قانون
)2(ماده

و دارايـي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است با همكـاري وزارت امـور اقتصـادي
و سرمايه تأمين مالي تجاري بنگاه و هاي موجود گذاري جديد بـراي توليـد را در شـبكه بـانكي

و ها براساس روش درون بانك  تخصيص منابع تفكيك كند هاي تجهيز
)3(ماده
و روزآمد بانكداري بدون ربا، طـي دو سـال اول) الف اصالح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل
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 پيشنهادات جهت بكارگيري در برنامه پنجم توسعه توضيحات دفتر
 قانون برنامه پنجم توسعه،

و مـالي بـه)ب منظـور اصالح ساختار بانك مركزي در جهت تقويت نظارت بر نهادهـاي پـولي
 تحقق اهداف كالن اقتصادي كشور،

و رقابت سالم در ارائه خدمات بانكي در جهت كاهش هزينه خدمات بانكي،)ج  افزايش شفافيت
 هاي پرداخت، تقويت نظام)د
و بنگاه واگذاري فعاليت) هـ  داري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هاي تصديگري

)4(ماده
جمهوري اسالمي ايـران المللي نظام بانكي كشور بانك مركزي هاي بين منظور توسعه فعاليت به

:باشد مجاز به اجراي موارد ذيل مي
و خارجي براي فعاليت صدور مجوز تشكيل بانك) الف از هاي مشترك ايراني و خـارج در داخل

 كشور
ـ ميزان مشاركت سرمايه الذكر در ايران بـا تصـويب هاي فوق گذار خارجي در سهام بانك تبصره
و اعتبار تعيين مي  شود شوراي پول

و نمايندگي بانك)ب و بانـك صدور مجوز ايجاد شعب در هـاي خـارجي در كشـور هـاي ايـران
 خارج از كشور

)5(ماده
مي) الف طول مدت انتصـاب هركـدام از اعضـا. شود مجمع عمومي بانك از هفت عضو تشكيل
و فقط براي يك دوره است 14 يك. سال  توانـد بـه پيشـنهاد جمهـور مـي بار رئيس هر دو سال

را. هيئت وزيران فقط يك نفر عضو را تغيير دهد اعضاي مجمـع عمـومي از بـين خـود فـردي
مي به  كنند عنوان رئيس مجمع انتخاب
و جمهور همزمان به مجلس معرفـي مـي در دوره اول، هفت نفر عضو مجمع را رئيس)ب كنـد

 شوند آنها با رأي اكثريت مجلس انتخاب مي
از)ج و مديران مالي كه حداقل پانزده سال سـابقه اعضاي مجمع عمومي بايد بين اقتصاددانان

و تنهـا يـك دوره فعاليت در تخصص و بـانكي داشـته باشـند، انتخـاب شـوند هـاي اقتصـادي
 توانند در اين سمت قرار بگيرند مي
و مـذاكرات مجمـع عمـومي بـدون حـق رأي شـركت)د اعضاي ساير اركان بانك در جلسـات

 كنند مي
بهوظايف مجم)ه :شرح زير استع عمومي
و قائم.1 و عزل رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مقام وي مطابق بـا مـاده نصب
 همين قانون،)19(
و تصويب ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران.2  رسيدگي
و اتخاذ تصميم نهايي نسبت به گزارش.3  هاي هيئت نظار رسيدگي
و اتخاذ.4  تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژهرسيدگي
و دارايي.5  انتخاب اعضاي هيئت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي
 ساير وظايفي كه طبق مقررات اين قانون برعهده مجمع عمومي نهاده شده است.6
و نماينـدگان)و اعضاي مجمع عمومي در دوران تصدي خود مشمول قانون منـع مداخلـه وزرا

و نبايد صاحب سهم بانـك مجلس و كشوري خواهند بود هـا يـاو كارمندان در معامالت دولتي
 مؤسسات اعتباري باشند

و اعضـا در دوران تصـدي پست عضويت مجمع عمومي يك سمت موظفي تمام)ز وقـت اسـت
 هاي دولتي يا خصوصي سمت موظفي داشته باشند توانند در دستگاه نمي
ف قبول سمت)ح و تدريس در دانشگاههاي غيرموظف ها يـا مؤسسـات قط در مؤسسات خيريه

 آموزش عالي در مورد اعضاي مجمع با تصويب هيئت وزيران ممكن خواهد بود
و شان اجازه هيچ اعضاي مجمع عمومي تا دو سال بعد از اتمام دوره مسئوليت)ط گونه اشـتغال، مالكيـت
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سپ(اخذ تسهيالت در نظام بانكي كشور ندارند و افتتاح حساب مجاز است ردهانواع )گذاري

:شرايط خاتمه يا لغو عضويت اعضا در مجمع عمومي)ي
 دوران تصدي به اتمام رسيده باشد.1
 دليل فوت يا بيش از سه ماه بيماري قادر به انجام وظايف خود نباشندبه.2
 استعفا دهند.3
به.4  موجب احكام قطعي مراجع دادگستري محكوميت كيفري مؤثر
و مقررات اين قانون به تشخيص هيئتـي مركـب از دادسـتان كـل.5 تخطي از شرايط، ضوابط

و نماينده رئيس قوه كشور، نماينده رئيس  قضائيه جمهور
ــو)ك ــا لغ ــر توســط(در صــورت خاتمــه ي ــا تغيي ــاري، اســتعفا ي محكوميــت كيفــري، بركن

تا عضويت يكي از اعضا رئيس) جمهور رئيس سه ماه فرد جديدي را بجـاي جمهور بايد حداكثر
اين فرد از تاريخ انتصـاب تـا چهـارده سـال. وي جهت اخذ رأي اعتماد به مجلس معرفي كند

 عضو مجمع باقي خواهد ماند
يك)ل و نيز در مواقـع ديگـر جلسات مجمع عمومي بانك حداقل سالي مرتبه تا پايان تير ماه

شد به پيشنهاد يكي از اعضا يا رئيس كل بانك مركزي  جمهوري اسالمي ايران تشكيل خواهد
و اخذ تصميم در جلسات مجمع عمومي، حضور كليه اعضايي كه حـق)م براي رسميت يافتن

و رئيس كل يا قائم  مقام بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ضروري خواهد بود رأي دارند
كل-تبصره مقام رئـيس يا قائم در مواردي كه موضوع اخذ تصميم درباره عزل يا انتخاب رئيس

 كل بانك مركزي است، حضور ايشان ضرورت ندارد
شد)ن  تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آرا دارندگان حق رأي اتخاذ خواهد
 مجمع عمومي موظف است گزارش عملكرد ساليانه خود را به هيئت وزيران ارائه دهد)س
ت)ع و مزاياي اعضاي مجمـع عمـومي توسـط هيئـت وزيـران و از بودجـه بانـك حقوق عيـين

 شود پرداخت مي
و مستقل براي مجمع بانك، استقالل سياسي آن را تقويت مـي . كنـد انتصاب اعضاي متخصص

و هر رئيس در طول دوره انتصاب آنها بيشتر از عمر يك دولت در نظر گرفته شده است جمهور
و بنابراين اكثريت مجمع تغييـري هر دوره، قادر به تعويض دو عضو آن با انتخاب مجلس است

و بنـابراين بر آن هر عضو تنها يك دوره مـي عالوه. كند نمي توانـد بـه عضـويت مجمـع درآيـد
مي احتمال تصميم  يابد گيري سياسي اعضا جهت انتصاب دوباره كاهش

و قائم زدگي برعهده اعضـاي مجمـع مقام بانك مركزي براي پرهيز از سياست تعيين رئيس كل
ا و به در)6و5(هـاي هاي برنامه پنجم در رديـف ين منظور الزم است كه طي سالبانك است

به)19(ماده و بانكي اصالحاتي :عمل آيد قانون پولي
و قائم.5رديف« و رئيس كل بانك مركزي مقام وي، توسط اعضاي مجمع عمومي بانك تعيين

و تنفيذ رئيس ي مدت هفـت سـال بـه جمهوري اسالمي ايران برا با حكم رئيس مجمع عمومي
مي اين سمت و قـائم ها منصوب و انتخاب مجدد رئيس كل بانك مركـزي مقـام وي فقـط شوند
توانند فـردي را از بـين خـود بـراي ايـن دو سـمت اعضاي مجمع نمي. بار مجاز است براي يك

از اختيارات قائم. انتخاب كنند طـرف مقام رئيس كل بانـك مركـزي جمهـوري اسـالمي ايـران،
مي رئيس در كل تعيين و صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يـا فـوت رئـيس كـل بانـك شود

 مقام داراي كليه اختيارات رئيس كل است مركزي، تا انتخاب جايگزين، قائم
و.6رديف اعضاي مجمع عمومي بانك وظيفه نظارت بـر عملكـرد رئـيس كـل بانـك مركـزي
در قائم و »توانايي، قادر به عزل آنها هستندصورت تشخيص عدم مقام وي را دارند

و بانكي بركناري رئيس كل بانك مركزي پيش و رديـف در قانون كنوني پولي بيني نشده است
مي6  پردازد به همين موضوع
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)6(ماده

به طي سال و اعتبار مي هاي برنامه پنجم توسعه تركيب اعضاي شوراي پول : شود شرح ذيل تعيين
)رئيس شورا(مركزي جمهوري اسالمي ايران رئيس كل بانك.1
 هفت عضو مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران.2
به.3 و دارايي  صورت ثابت، به معرفي وزير مربوطه نماينده وزارت امور اقتصادي
به.4  صورت ثابت، به معرفي وزير مربوطه نماينده وزارت بازرگاني
و سازمان نماينده.5 به)سابق(ريزي برنامهمديريت  صورت ثابت،
ها نماينده شبكه بانكي به انتخاب مجمع عمومي بانك.6
و معادن.7 و صنايع  رئيس اتاق بازرگاني
 رئيس اتاق تعاون.8
 يكي از نمايندگان عضو كميسيون امور اقتصادي مجلس به انتخاب كميسيون.9

و بودجه. 10  مجلس يكي از نمايندگان عضو كميسيون برنامه
و احكـام شـرعي معـامالت،. 11 يك نفر فقيه با آشنايي كامل نسبت به مسائل اقتصـاد كـالن
و با معرفي رئيس قوه قضائيه به  صورت ثابت

و اعتبار بايد حداقل ده سال سابقه اشتغال در تخصـص»1«تبصره هـايـ اعضاي شوراي پول
و بانكي داشته باشند  اقتصادي

ازـ اعضاي شوراي»2«تبصره و اعتبار و بـا حكـم رئـيس پول طرف نهادهاي ياد شده معرفي
 شوند مجمع عمومي براي مدت چهار سال به اين سمت منصوب مي

و اعتبـاري الزم اسـت كـه شـوراـ براي پرهيز از سياست»3«تبصره زدگي تصـميمات پـولي
توسـعه شـورا هـاي برنامـه پـنجم لذا طي سال. تصميمات نهايي را مستقل از دولت اتخاذ كند

 وظايف زير را نيز برعهده خواهد داشت
به تصميم.1 و اعتباري كشور كه و پولي و گيري در مسائل بانكي نظر شورا در وضـع اقتصـادي
 خصوص در سياست اعتباري كشور مؤثر خواهد بود به
و ديگر وظايفي كه بـه.2 موجـب ايـن قـانون برعهـده ايـن شـورا تعيين نرخ سود شبكه بانكي
)رديف الحاقي(ذارده شده استگ

ميـ»4«تبصره و اعتبار با امضاي رئيس شورا براي اجرا ابالغ  شود مصوبات شوراي پول
)7(ماده
تكميل سامانه جامع تبادل اطالعات مشتريان با مشاركت كليـه مؤسسـات پـولي، مـالي،) الف

و ساير سازمان و شركت سازمان امور مالياتي دهنده خدمات عمـومي كـه اطالعـات ارائههاي ها
نامه نحوه تبادل اطالعات مـذكور توسـط بانـك آيين. مورد نياز سامانه فوق را در اختيار دارند

و فناوري اطالعات تنظـيم  و وزارت ارتباطات و دارايي و همكاري وزارت امور اقتصادي مركزي
 رسدو به تصويب هيئت وزيران مي

ا)ب و اطالعات ارائه شده توسط مشـتريان بـه بانـك فراهم كردن امكان هـا حراز صحت اسناد
و امـالك كشـور، اداره به صورت الكترونيكي از طريق سازمان ثبت احوال، سازمان ثبـت اسـناد

و ساير سازمان ثبت شركت ها ها، وزارت دادگستري، وزارت صنايع، وزارت بازرگاني
ش)ج كايات متقاضـيان در مـواردي كـه نسـبت بـه صـحت فراهم كردن امكانات اجرايي رسيدگي به

و غيردولتي(اطالعات اعتباري ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطالعات   اعتراض دارند) دولتي
)8(ماده
و اعتباري موظف بانك و مؤسسات مالي و آمـار مـورد درخواسـت بانـك ها اند هرگونه اطالعات

حفـظ اسـرار. مركزي اسـت در اختيـار قـرار دهنـد مركزي را به هر نحوي كه مورد نظر بانك 
و اطالعات دريافتي توسط بانك مركزي، برعهده اين بانك است حرفه  اي درخصوص آمار
)9(ماده
و مؤسسات اعتباري موظف بانك اند از سـال اول برنامـه، قبـل از اعطـاي هرگونـه تسـهيالت ها
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ح(به مشـتريان) الحسنه از وام قرض غيربه( و حقـوقي اشـخاص غيردولتـي نسـبت بـه) قيقـي

و تعيين حد اعتباري آنها اقدام كنند  اعتبارسنجي
)10(ماده

به ها طي سال مانده تسهيالت تكليفي بانك طور متوسـط سـاليانه هاي برنامه پنجم، در مجموع
مي 1388نسبت به پايان سال) درصد20(بيست درصد  و حتمـاً بايـد طـي سـه كاهش يابـد

 برنامه به صفر برسدسال اين 
)11(ماده

و فـرع بـدهي(هاي غيرجاري دولت موظف است جدول زمانبندي بازپرداخت بدهي ) هـا اصـل
هاي دولتي به نظام بانكي كه براساس تضمين دولت ايجاد شده است، را در قالب لـوايح شركت

برنامـه، مانـده هـاي كه طـي سـال نحوي بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسالمي ارائه كرده به
درصـد كـاهش8هاي دولتي به سيستم بانكي تا پايان سال برنامه بـه بدهي غيرجاري شركت

 يابد
)12(ماده

و اولويت بندي تسهيالت بانك سهميه و منـاطق بـا مجـوز بانـك مركـزي هاي مربوط به بخـش ها هـا
اي با نرخ كمتر از نـرخ اعـالم مبادلهها به پرداخت تسهيالت در قالب عقود الزام بانك. گيرد صورت مي

و اعتبار، در صورتي مجاز است كـه مابـه  و يـا شده توسط شوراي پول التفـاوت سـود از طريـق يارانـه
و در قالب بودجه سنواتي توسط دولت تأمين شود  تسهيالت از طريق وجوه اداره شده

ـ نرخ سود تسهيالت تكليفي معادل نرخ سود عقـود مبادلـه واي تبصره مصـوب شـوراي پـول
 اعتبار خواهد بود

)13(ماده
و بيمـه ايـران را بـراي دولت مجاز است بخشي از سود انباشته شده خود نزد بانك هاي دولتي

و شركت افزايش سرمايه دولت در بانك هاي بيمه دولتي به نحو عادالنه براساس سهم دولـت ها
 ها اختصاص دهد ها يا شركت در اين بانك

)14(ماده
و سازمان ها، مؤسسات، شركت عامل بنگاه نحوه تعيين بانك و ديگـر نهادهـاي ها هـاي دولتـي

و خدمات بانكي در چارچوب دستورالعملي خواهـد  و شهرداري براي دريافت تسهيالت عمومي
و اعتبار مي  رسد بود كه با پيشنهاد بانك مركزي به تصويب شوراي پول

)15(ماده
و نظــام بــانكي كشــور بــه و(منظــور حفــظ اعتمــاد متقابــل مــردم و اعتبــاري مؤسســه مــالي

و بازگشـت الزم است نظامي جهت پوشش بيمـه اصـلي سـپرده) الحسنه هاي قرض صندوق هـا
و تدوين شود و بانك مركزي مكلف. تسهيالت تهيه و دارايي اند تـا پايـان وزارت امور اقتصادي

بهه سال اول برنامه اقدام و استقرار نظام مذكور  عمل آورند اي الزم را براي طراحي
)16(ماده
و پياده به و تقويت نظام بانكداري الكترونيك هـاي رد ديـون، تبـادل سازي رويـه منظور توسعه

و بين و كاال از طريق خدمات بانكي الكترونيكي ملي و براي همـه المللي در تمامي بانك پول ها
شدمشتريان، اقداما :ت زير از ابتداي سال دوم برنامه انجام خواهد

و زيرساخت) الف و امنيت بانكـداري الكترونيـك متناسـب ايجاد بسترها هاي الزم براي توسعه
و با همكاري دولت با نيازهاي شبكه بانكي، در كشور توسط بانك  ها

و دستورالعمل ها موظف بانك)ب مر اند با رعايت استانداردها كزي تا پايـان سـال دوم هاي بانك
و تبـديل كليـه) Core Banking(برنامه نسبت به استقرار كامل سيستم بانكداري متمركـز 

و تسهيالت به حساب ها اعم از سپرده حساب  هاي متمركز اقدام كند اشخاص
و پرداختي الكترونيكي كردن دريافتي)ج قـانون مـديريت)5(هاي موضوع ماده هاي دستگاه ها
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 كشوري تا پايان سال سوم برنامهخدمات

منظور افزايش امنيت تبادل اطالعات الكترونيكي بانك مركزي جمهـوري اسـالمي ايـرانبه)د
و بهره برداري مركز صدور گواهي الكترونيكي براي شبكه بـانكي بـا مكلف است نسبت به ايجاد

 تعامل با مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور اقدام كند
ـ كلي ها موظف به ايجاد امكان استفاده از امضاي الكترونيكي در تعـامالت بـانكيه بانكتبصره
.خود هستند

)17(ماده
و همچنين صندوق توسعه ملـي بـراي شود در قالب بودجه به دولت اجازه داده مي هاي ساليانه

و افزايش سرمايه صندوق ، گـذاري در بخـش كشـاورزي هاي حمايت از توسـعه سـرمايه تقويت
و همچنـين صـندوق هـاي ضـمانت صـادرات ايـران، بيمـه محصـوالت ضمانت صنايع كوچك

و صنعتي اقدام كند در بانك. كشاورزي صورت تخصيص اين منابع بابـت تسـويه هاي دولتي نيز
 توانند از اين امكان برخوردار شوند بدهي دولت مي

)18(ماده
و منظور تسهيل در وصول مطالبات، بانك به ميها توانند مورد وثيقه را پـس مؤسسات اعتباري

از طي مهلت تعيين شده با حداكثر سقف زماني يك سال در اخطارهاي كتبي بدون رجوع بـه 
و يا از طريق مزايده به فـروش برسـانند  سـازمان ثبـت. هيچ مرجع صالحه ديگري تملك كرده

و امالك موظف است نسبت به انتقال سند به نام فردي كه  مياسناد كنـد، اقـدام بانك معرفي
 وجوه ناشي از كسر فروش وثيقه به كل بدهي برعهده مشتري است. كند

 بدني تربيت مطالعات فرهنگي

و شاخص و اهداف كيفي جزء الينفك برنامـه هاي كليدي، متناسب با استراتژي اهداف كمي ها
و به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد تا از اين طريق برن امه بخش تربيت بـدني پنجم باشد

و ارزيابي بيشتر شود .قابل نظارت
كردن ورزش اولويـت خـاص بـه آن داده هاي ورزشي، به منظور همگاني دهي سياست در جهت

و قوانين مورد نياز در برنامه پنجم توسعه به تصويب برسد و راهكارهاي اجرايي  شود
و تعاوني هاي دولتي به تشكل واگذاري باشگاه اصـل هـاي ورزشـي بـراي اجـراي هاي خصوصي

و وچهارم چهل و دسـتگاه مسـئول و تصويب برنامه پنجم قرار گيـرد قانون اساسي مورد تأكيد
و جلوگيري از سلب مسئوليت، مشخص شود متولي آن با توجه به فراواني دستگاه  ها

نياز براي خصوصي شدن ورزش بـه نحـوي در برنامـه پـنجم تعيـين هاي قانوني موردسازوكار
و نيز پاسخگويي مسئولين ورزشي به مجلس شوراي اسالمي باشد  شود تا قابل نظارت

ب مـاده قـانون برنامـه چهـارم بـه نحـوي اصـالح شـود تـا يـك درصـد اعتبـارات) 117(بند
و هـا حـق تـيمو دسـتگاه هاي اجرايي در جهت عمومي كردن ورزش هزينه شود دستگاه داري
 داري را از طريق اعتبار مذكور نداشته باشند باشگاه
و بهره هدف هـاي نـوين صـورت گيري از پيشرفت گذاري الزم براي عملي شدن ورزش قهرماني

و پژوهش و تحقيقات  هاي ورزشي جايگاه مناسبي در برنامه پنجم داشته باشد گيرد
و بـهه پـنجم ورزش دانـش هاي برنام گذاري در سياست آمـوزان در مقـاطع مختلـف تحصـيلي

و آماده و خصوص مقطع ابتدايي كه دوره فراگيري سازي ورزشـي اسـت، از اولويـت برخـوردار
 راهكارهاي مناسب به همراه اعتبارات مورد نياز در برنامه تعيين شود

به بدني به پاسخ با توجه به عدم الزام سازمان تربيت مجلس، در برنامه پـنجم قـانون الزم گويي
 براي اين منظور به تصويب برسد

و نهادهـاي مختلفـي قانون مورد نياز در برنامه پنجم جهت الزام به تماهنگي تمامي دستگاه ها
 بدني به تصويب برسد كنند با سازمان تربيت كه در زمينه ورزش فعاليت مي

و تعـاوني بـه ورزش در قـانون برنامـه تسهيالت بلندمدت دولتي براي جذب بخـش خص وصـي
 بيني شود پنجم پيش
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جهانگردي
)گردشگري(

و نقش جهانگردي در نظام اقتصادي كشور  تعيين سهم
در سهم جهانگردي در صادرات كاالهاي غير و در پايان نفتي  برنامه حال حاضر

و در پايان سهم جهانگردي در اشتغال كشور در  برنامهحال حاضر
و در پايان برنامه سهم جهانگردي در توليد ناخالص داخلي در  حال حاضر

و در پايان برنامه  تعداد جهانگردان ورودي در حال حاضر
و در پايان برنامه تعداد تخت هتل به تفكيك ستاره در  حال حاضر

در تعداد واحد و در پايان برنامه هاي پذيرايي  حال حاضر
در دولت در فعاليتسهم و تصديگري دولت در) خصوصـي در مقايسه با بخش(حال حاضر ها و

 پايان برنامه
و آمـوزش نيـروي و نحـوه تـأمين و مورد نياز در پايان برنامـه نيروي انساني متخصص موجود

 انساني مورد نياز
تعدد
هاي دستگاه
 گير تصميم

در برنامـه پـنجم )) 154(الـي) 135(مـواد(توسـعه تنفيذ فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم
و نظارتي مناسب، به  صورت خاص براي بخش فرهنگ توسعه، با ايجاد سازوكار اجرايي

 117ماده
برنامه چهارم
 توسعه

در) 117(مـاده»ب«اي مفاد بند با توجه به حكم بودجه قـانون برنامـه چهـارم توسـعه، از ادامـه آن
بهبرنامه پنجم پيشرفت  بهو عدالت و كمك صورت فعلي جلوگيري هاي دولت بـراي توسـعه عمل آيد

هاي اجرايي از طريق قوانين بودجـه سـنواتي بـا تعيـين سـهميه بـراي هـر ورزش بدون الزام دستگاه
به ريزي در ابتداي هر سال براي تمامي فعاليت فعاليت صورت گيرد، تا امكان برنامه از ها دليـل آگـاهي

و ارزيابي نيز مقدور شودميزان اعتب و نظارت براي اين منظـور بـا بـرآورد اعتبـار از محـل. ارات ميسر
 ها، امكان تصويب آن در قانون بودجه وجود خواهد داشت يك درصد بودجه دستگاه

هـاي هاي ورزشي از محل يك درصـد اعتبـارات دسـتگاه چنانچه مقرر شود تا برخي از فعاليت
مي اجرايي در برنامه پنجم هـا ماننـد ورزش شـود بـراي هريـك از فعاليـت ادامه يابد، پيشنهاد

و دانشـگاه)عمـومي كـردن(قهرماني، ورزش همگـاني  و هـا، ورزش حرفـه، ورزش مـدارس اي
و پژوهش خصوصي و سازي، آموزش و معلـوالن، ورزش بـانوان هـاي ورزشـي، ورزش جانبـازان
صورت درصدي از اعتبارات مـذكور تعيـينبه، سهميه مشخصي)عمراني(اي هاي سرمايه هزينه

و سـازمان تربيـت بـدني بـه  و مسـئول ورزش كشـور، موظـف بـه مبادلـه شود عنـوان متـولي
و نظارت راهبردي رياست موافقتنامه با معاونت برنامه  جمهوري شود ريزي

ورزش قهرمـاني بـه هـاي بر اجراي فعاليت قانون برنامه چهارم توسعه مبني) 117(ماده»ز«مفاد بند
در طـول برنامـه، در برنامـه %) 100(اي به ميزان صد درصدو ورزش حرفه%)50(ميزان پنجاه درصد 

و صرفاً زمان اجراي آن به دو سال تقليل يابد و عدالت ابقا شده  پنجم پيشرفت
و باال بردن توان رقـابتي آنهـ منظور تقويت باشگاه به ا بـا داري ورزشي از طريق بخش خصوصي

يك باشگاه و ايجاد زمينه جذب هاي دولتي از گـذاري در ورزش بخش خصوصي به سـرمايه سو
و نيز حذف تدريجي باشگاه داري دولتي، طبق يك ماده قانوني در برنامـه پـنجم، از سوي ديگر
هـاي مدت در قالب سقف اعتباري معين بـراي باشـگاه دولت موظف به پرداخت تسهيالت بلند

و با و زمان باز الزام حضور فعال در ورزش حرفه خصوصي 3پرداخـت پـس از گذشـت اي شود
و مشكلي ايجاد نشود و تا خودكفايي حاصل شده  سال از دريافت تسهيالت تعيين

و مناسـب اجـراي دولت موظف بـه واگـذاري برخـي از مجموعـه هـاي ورزشـي نسـبتاً بـزرگ
و يـا پس از ايجاد تشكل(دولتي فعلي هاي اي به باشگاه هاي ورزشي حرفه فعاليت هاي ورزشـي
و اين باشگاه) تعاوني ساله ملزم به پرداخت قيمت كارشناسي شده ها پس از يك دوره پنج شود

و در ايـن هاي مذكور در اقساط ميان مجموعه هـاي دولتـي تبـديل صـورت باشـگاه مدت شوند
مي به به خصوصي و ع شوند و مديريت زايي خواهند رسـيد ملكرد به درآمدعلت داشتن ورزشگاه

هرو كمك شد هاي  ساله دولت نيز قطع خواهد
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و تصويب نظام ورزش حرفـه سازمان تربيت اي در سـال اول برنامـه پـنجم بدني ملزم به تدوين
و دستگاه كرد از محـل اعتبـارات خـود هاي دولتي صرفاً براي مدت دو سال قادر به هزينه شود
 دولتي تبديل شود اي كشور به غير شوند تا در اين مدت، نظام ورزش حرفه داري براي باشگاه

 رسانه

ها هسـتند، لـذا ها رسانه ابزار ارتباطي توسعه در تمامي كشور: هاي دولتي در توسعه تبيين نقش رسانه
ضروري است كه در برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايـران درخصـوص توسـعه آورده شـود تـا 

 هاي خود را انجام دهند ريزي هاي دولتي در راستاي اهداف ارائه شده برنامه رسانه
و اجراي سند توسعه با عنايت بـه اينكـه صداوسـيما تنهـا راديـو تلويزيـون: الزام صداوسيما به تدوين

و در ضمن مهمترين عامل در تسريع روند توسعه مي باشد، لـذا ضـروري اسـت كـه ايـن كشور است
و فرهنگـي خـود را در سـال اول سازمان مكلف شود سند صداوسيما در توسعه اقتصادي، اجتمـاعي

و در سال و گزارش آن به مجلس شوراي اسالمي ارائه شود تدوين  هاي ديگر اجرا
موضوعاتي همچون قـانون جـامع: هاي توسعه پيشين تنفيذ مواد مربوط معطل مانده در برنامه

و تبليغات، رسانه و نظـام ها، صـندوق حمايـت از رسـانه استفاده مديريت شده از ماهوارهها هـا
و رسانه، اليحه امنيت شغلي اصحاب رسانه، بيمه بيكاري اصحاب رسـانه،  صنفي اهالي فرهنگ

هـاي ضروري است برنامه. اند هاي متولي قرار نگرفته از مواردي هستند كه مورد عنايت سازمان
ت و تمهيداتي براي تحقق حتمي آنها ايجاد شودمغفول قابل تحقق، مجدداً  كرار

و مقـررات صداوسـيما: الزام صداوسيما به تهيه اليحه اصالح قوانين خود و(قـوانين اساسـنامه
، بايـد بـا آن منطبـق 1368با تغيير قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در سال) قانون اداره

نشده؛ لذا ضروري است صداوسـيما مكلـف شـود شد كه اين مهم در دو دهه گذشته انجام مي
 اي واحد، قوانين مربوط به خود را منطبق با قانون اساسي، پيشنهاد دهد طي اليحه

و ارتباطـات بـراي ايجـاد راهكـاري در اسـتفاده از و وزارت فنـاوري اطالعـات الزام صداوسيما
و تصـوير در انحصـار: فناوري همگرا و امـواج در با عنايت به اينكـه صـدا سـازمان صداوسـيما

و به و ارتباطات است تبع اسـتفاده از فنـاوري ارتبـاطي همگـرا انحصار وزارت فناوري اطالعات
يك ميسر نيست، لذا ضروري است اين دو درخصوص استفاده از فنـاوري همگـرا بـه براي هيچ

و جامعه را از اين دستاورد محروم نسازند  تفاهم رسند
تمـامي 2012با توجه به اينكه تـا سـال: سازي صداوسيما تهيه بودجه ديجيتالالزام دولت در

و ايران در ايـن سيستم و تلويزيوني جهان از آنالوگ به ديجيتال تغيير خواهند يافت هاي راديو
مانده است، لذا ضروري است برنامه پـنجم دولـت علت مشكالت مالي از اين غافله عقب ميان به

ا  مكانات مالي براي تحقق اين امر كندرا مكلف به تهيه

و مطالعات برنامه
 بودجه

رابطه مالي
و  دولت
 شركت نفت

 هاي ذينفعان اصلي صنعت نفت توجه به دغدغه
و نظارت  پذيري لزوم شفافيت

و گاز  تأمين سريع منابع مورد نياز صنعت نفت
)44(وچهارم هاي كلي اصل چهل در نظر گرفتن قانون سياست

صندوق توسعه
 ملي

:اهداف صندوق
 نسلي تأمين عدالت بين−
و آسيب− و كاهش اتكا و اقتصاد ملي به نفت ايجاد ثبات در درآمدهاي بودجه  پذيري بودجه
و تقويـت استفاده از بخشي از منابع مالي صندوق براي پرداخت ديون دولـت بـه بانـك− هـا

 نظام بانكي كشور
و اجراي فعاليت− و سرمايههاي توسعه  گذاري بخش غيردولتي از طريق اعطاي وام ارزي توليدي

:اركان صندوق
و هيئت− و دارايـي، رئـيس سـازمان مـديريت امنا صندوق مركـب از وزيـر امـور اقتصـادي

و يك نفر نماينده از كميسيون اقتصادي مجلس برنامه  ريزي كشو، رئيس كل بانك مركزي
خو هيئتدبيرخانه−  اهد بودامنا در بانك مركزي
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و سـه نفـر كارشـناس خوشـنام، هيئت− مديره صندوق درآمد نفت از رئيس بانـك مركـزي

و  ــديريت ــي، ســازمان م و داراي ــور اقتصــادي ــالي از وزارت ام ــور م و متخصــص در ام ــره خب
مي برنامه و بانك مركزي ايران تشكيل .شود ريزي
مي هيئتبازرس ويژه از طرف− و منصوب .شود امنا تعيين

:دوقمنابع صن
و تعهدات مالي حساب ذخيـره ارزي بـه صـندوق− در ابتداي تشكيل صندوق مانده درآمدها

 منتقل خواهد شد
شد10به تدريج در ظرف مدت−  سال كل درآمد نفت مستقيماً به حساب صندوق واريز خواهد
اي از درآمد نفـت در فاصله تشكيل صندوق تا پايان افق مورد نظر، همه ساله بخش كاهنده−

و بخش فزايندهبه   اي به حساب صندوق تخصيص خواهد يافت بودجه دولت
و فروش نفت خام بـراي توليـد فـرآورده فرآيند− هـاي داخلـي نيـز مشـمول حاكم بر توليد

و تالش خواهـد شـد تـا پايـان برنامـه پـنجم، فـروش  ترتيبات تدريجي مشابه فوق خواهد بود
خل فرآورده و منابع مالي فروش نفت خـام آن بـه ها در بازار داخلي به قيمت صادراتي يج فارس

 حساب صندوق واريز شود
:هاي مالي صندوق سود حاصل از فعاليت

و برداشـت دولـت از حسـاب سـرمايه امكـان− و سود شكل خواهد گرفت دو حساب سرمايه
 نخواهد داشت

:نحوه تخصيص منابع صندوق به مصارف مختلف−
و هر سال به صورت تسهيالت ارزي ميـان درصد وجوه انباشتي در پايان20تا سقف− مـدت

شد بلندمدت به بخش .هاي غيردولتي اعطا خواهد
وجود انباشتي صندوق از محل صادرات خام صـرفاً در زمينـه ابزارهـاي مـالي در بازارهـاي−

شد المللي سرمايه بين  گذاري خواهد
ر سـرمايه داخـي درصد وجوه انباشتي صندوق براي تقويت بازا20در شرايط ويژه تا سقف−

 قابل تخصيص خواهد بود
هـاي منابع مالي انباشتي در صندوق درآمد نفتي از محل اصالح تـدريجي قيمـت فـرآورده−

جـويي هاي نوين معطوف بـه صـرفه گذاري دولت در زمينه تكنولوژي داخلي صرفاً براي سرمايه
و بهبـود محـيط عمومي كالن ونقل حملانرژي، بهبود  در شهرها، كاهش آلـودگي هـوا زيسـت

.باشد قالب بودجه سنواتي كشور قابل تخصيص مي
شد−  همه ساله براي جبران تورم بخشي از سود صندوق به حساب سرمايه منتقل خواهد
 برداشت دولت از صندوق تنها منحصر به بخشي از مانده سود انباشته صندوق خواهد بود−

و پاسخگويي به شهروندان مسئوليت :پذيري، شفافيت مالي
و دارايي− و حسـاب منابع مالي صندوق در آمد نفت مستقل از ساير اموال هـاي انتظـامي هـا

 بانك مركزي نگهداري خواهد شد
امناي صندوق گروه حسابرسي مستقلي را براي حسابرسـي عمليـات مـالي صـندوق هيئت−

و مأمور خواهد كرد  تعيين
ش− و سـالي يكبـار توسـط حسابرسـان صندوق هر ش ماه يكبار توسط حسابرسـان داخلـي

 گيرد مستقل مورد حسابرسي قرار مي
شد گزارش−  هاي مالي صندوق هر سه ماه يكبار منتشر خواهد
در هيئت− مديره صندوق تالش خواهد كرد اطالعات مربوط به صـندوق را بـه طـور مـنظم

و در صـورت امكـان گـزارش اختيار دولت، مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام قـرار دهـد
 عملكرد ساليانه خود را براي اطالع عموم انتشار دهد

.هاي مجلس شوراي اسالمي مركز پژوهش» درباره برنامه پنجم توسعه«مطالعات براساس:مأخذ
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درباره برنامه پنجم«شود طيف وسيعي از پيشنهادات در مطالعات همانطور كه مشاهده مي
و ارائه تصويري شفاف. ارائه شده است» توسعه تر، در اينجا نيز به منظور جلوگيري از پراكندگي مطالب

و با بكارگيري سطوح نهادي به طبقه شد با تكيه بر روش تحليل محتوا ه پرداخته بندي راهكارهاي ارائه
. شده است

و راهكارهاي ارائه شده طبقه.25جدول  بندي نهادي پيشنهادات
 درصد فراواني فراواني توضيحات سطوح نهادي

42 فرهنگ1سطح

2سطح
5322 قانون

3414 زيرساخت
و 73 ...تشكيالت سياسي

3سطح

54 134 مديريت
و 62 برداري بهرهتوسعه

52 سياست
31 نظارت

.مطالعات محقق:مأخذ

و پيشنهادات ارائه شده در گزارش58اطالعات جدول فوق، براساس هاي درصد از راهكارها
مي در سطح سوم نهادي طبقه» درباره برنامه پنجم توسعه« و از ميان آنها بيشترين سهم بندي شوند

و اجرا بوده است اند بندي شده درصد از پيشنهادات نيز در سطح دو نهادي طبقه40. مربوط به مديريت
از2الزم به ذكر است كه تنها. است بيش از نيمي از آنها ماهيت تدوين قانون داشتهو درصد

به پيشنهادات ارائه شده مربوط به بهبود زيرساخت هاي نهادي سطح اول بوده است، كه با توجه
و عمر پنج هاي ساله برنامه طوالني بودن زمان مورد نياز براي ايجاد تغييرات نهادي در سطح نخست

.توسعه اين موضوع قابل درك است
و پيشنهادات ارائه شده در گزارش با توجه به طيف وسيع چالش و راهكارها هاي مورد بررسي ها

و راهكارهاي مذكور اي از منظر نوع چالش رسد ارائه يك تحليل مقايسه در اين مطالعه، به نظر مي ها
و راهكارهاي ارائه شده را در سه سطح فراواني چالشنمودار زير درصد. تواند مفيد واقع شود مي ها

.نهادي مقايسه كرده است
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و راهكارها از منظر سطوح نهادي مقايسه چالش.24نمودار  ها

.مطالعات محقق:مأخذ

هاي شناسايي شده مربوط به سطح دوم درصد از چالش60شود حدود همانطور كه مالحظه مي
ماهيت سطح سوم) درصد58( است كه اغلب راهكارهاي ارائه شده اند، اين در حالي نهادي بوده

. نهادي را دارند

و پيشنهادات جمع  بندي

در اين مطالعه تالش صورت گرفته است به صورت روشمند، تصويري توان گفت به شكل خالصه مي
هاي مركز پژوهش» درباره برنامه پنجم«هاي ارائه شده در گزارشو مسائل اساسي جامع از مفاهيم 

ها بر اساس با توجه به طيف وسيع مطالعات انجام شده ابتدا گزارش. مجلس شوراي اسالمي ارائه گردد
و سپس ساختار كلي آنها مورد مطالعه قرار گرفته استبن دفاتر مربوطه طبقه نتايج به دست. دي شده

. اند هاي مذكور از ساختار مشابهي برخوردار نبوده آمده حكايت از آن دارد كه گزارش
:بندي كرد هاي زير طبقه توان مطالب ارائه شده را در سرفصلميمحتوا از منظر
 ريزيو برنامه برنامه−
 رد برنامه چهارم توسعهارزيابي عملك−
و عملكرد دولت چالش−  هاي پيرامون موضوع مورد بررسي، قوانين فرادست
و پيشنهادات ارائه شده جهت بكارگيري در برنامه پنجم توسعه−  راهكارها

و برنامه  ارتباط«،»ريزي برنامهفرآيند شناسي آسيب«ريزي، مسائلي نظير در سرفصل برنامه
و بودجه انداز، برنامه بين سند چشموكيفي كمي مدل ارزيابي احكام برنامه«،»هاي سنواتي هاي توسعه
. مورد بررسي قرار گرفته است...و» ساله پنج

و زيربخش در بخش و آبزيان«هاي ها و تبليغات اسالمي«،»شيالت ،»باغباني«،»آب«،»دين
و نقل«،»سازمان ملي جوانان«،»هنر« و ورزش ربيتت«،»فرهنگي ميراث«،»حمل توليد«،»بدني

و ارتباطات«و» مسكن«،»رسانه«،»محصوالت باغي در ارتباط با ارزيابي عملكرد» فناوري اطالعات
هاي مورد بررسي عملكرد برنامه چهارم بر اساس گزارش. برنامه چهارم توسعه اطالعاتي ارائه شده است

1سطح
4%

2سطح
59%

3سطح
37%

طبقه بندي نهادي چالش ها
1سطح

2%

2سطح
38%

3سطح
60%

طبقه بندي نهادي راهكارها
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بيني شده در برنامهد معدودي برابر با ميزان پيشهاي كمي باالتر از برنامه، در تعدا در برخي از شاخص
. بيني برنامه بوده استو در مواردي نيز كمتر از پيش

را بايد توجه داشت كه عملكرد بيش از ميزان پيش توان به عنوان عملكرد نميهميشه بيني برنامه
مطلوب در نظر گرفت، زيرا در اين صورت بايد پذيرفت كه يا تدوين برنامه با دقت كافي صورت نگرفته 

و اعتبارات از بخش و يا بودجه ريزي نشده به بخش مورد نظر انتقال هاي ديگر به شكلي برنامه است
و يافته است كه در هر دو صورت مي كه. انحراف منابع گرددتواند موجب اتالف همچنين همانطور

و بنابراين در برخي از آنها اشاره شد، تمامي گزارش هاي مركز از ساختار يكساني برخوردار نبوده
. گزارشي از ارزيابي عملكرد برنامه چهارم ارائه نشده است

ب(ها در سطح يك نهادي درصد از چالش3بر اساس نتايج به دست آمده ،)ا فرهنگمسائل مرتبط
ضعف قانون، محدوديت امكانات، ضعف تشكيالت سياسي، محدوديت(درصد در سطح دو نهادي 35

و اطالعات، ضعف در نيروي انساني متخصص، ضعف در تشكل در آمار ها، عدم شفافيت، ضعف
و  و بهره(درصد در سطح سه نهادي22، ...)تشكيالت مالي برداري، ضعف مديريت، ضعف در توسعه

و ضعف در بهره نامهف نظارت، ضعف در آيينضع در40و) گيري از تكنولوژي ها، ضعف سياست درصد
و يا مديريت نتيجه سياست(سطح چهار نهادي  .اند قرار گرفته) گذاري

هاي هاي مورد بررسي، راهكارهايي نيز جهت برطرف ساختن چالش از سوي ديگر در گزارش
و مجموعاً ارهاي ارائه شده نيز همانند چالشتعداد راهك. مذكور ارائه شده است  246ها بسيار زياد بوده

به منظور ارائه تصويري كلي از ماهيت راهكارهاي. راهكار براي برون رفت از مشكالت عنوان شده است
شد ارائه شده نيز با استفاده از سطوح نهادي، به طبقه بر اساس نتايج به دست. بندي راهكارها پرداخته

و40درصد از راهكارها مربوط به سطح يك نهادي،2 آمده، در58درصد در سطح دو نهادي درصد
ها، راهكارهاي ارائه نكته قابل تأمل اين است كه در برخي از گزارش. اند سطح سه نهادي قرار گرفته

و بسيار كلي هستند شده در پايان هيچ ارتباطي با چالش .هاي مورد بررسي نداشته
هاي برنامه الذكر چند نكته اساسي از مطالعه حاضر جهت بكارگيري در گزارش لب فوقنظر به مطا

:ششم توسعه قابل استخراج است
هاي توسعه اين است كه در تدوين ترين انتقادات به دولت در ارتباط با برنامه يكي از جدي−
و انساني هاي مذكور، ظرف زماني پنج برنامه و محدوديت امكانات مالي تحت اختيارش را در نظر ساله

و بسيار بلند مي نگرفته و بيش از ظرفيت خود مسئوليت بر عهده مي پروازانه رود گيرد، بنابراين انتظار
ها به عنوان بازوي فكري مجلس در تدوين مطالعات خود اين مسئله را مورد توجه قرار مركز پژوهش

و مح و از صدور احكام كلي كه تناسبي با امكانات و انساني دولت دوديتداده و منابع مالي هاي زماني
.ندارد، به شدت پرهيز كند

و جزئي چالش− هاي پيرامون مسائل حكايت از نهايت دلسوزي كارشناسان ارائه طيف وسيع
مي مركز پژوهش و ها دارد، اما به نظر رسد توجه به قوت وجه نظري مطالعات، تعيين متغيرهاي اصلي

مي كننده، مرتبه ابرتعيين و اجتناب از ورود به جزئيات هنگام ارائه راهكارها تواند به شكل بندي آنها
.اي كشور اثرگذار باشد تري در مسير برطرف ساختن مشكالت توسعه مطلوب
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ها جايگاهي براي يك مطالعه جامع كه تصوير تلفيقي از مسائل در مطالعات مركز پژوهش−
ها به عبارت ديگر در ساختار مركز نيز ديدگاه اغلب گروه. استكشور را ارائه دهد، در نظر گرفته نشده 

و بنابراين نگاه سيستمي كه با موازين توسعه سازگار باشد، در حد و دستگاهي است به صورت بخشي
مي.نصاب وجود ندارد به از سوي ديگر به نظر رسد در دفاتر مختلف مركز، الزامي به پايبندي نسبت

ميي تدوين گزارشرعايت ساختار پيشنهاد .شود، وجود ندارد ها كه از سوي دبيرخانه برنامه تهيه
در همچنين براي ارزيابي عملكرد دولت در ارتباط با برنامه− و متر مناسبي هاي پيشين معيار

مي بنابراين گزارش. دسترس نيست شود مبناي تدوين هاي عملكردي كه توسط دولت منتشر
و ضعف عملكرد بخشهاي مركز نيز قرار گرف گزارش و در واقع تنها به نقاط قوت ها از ديدگاه ته
مي گزارش تري اين در حاليست كه فراتر از اين مسائل، موضوعات اساسي. شود هاي مذكور پرداخته

هاي مركز هاي دولت به آن توجهي صورت نگرفته است، در گزارش وجود دارد كه چون در گزارش
مي پژوهش .ماند ها نيز مغفول باقي
آنيها يكي ديگر از نقاط ضعف گزارش− به. استهاعملكرد برنامه دولت، عملياتي نبودن

و شاخص تنها ميزان اعتبار اختصاص هاي عملكرد دولت در گزارش عبارت ديگر ها كمي مورد يافته
 هاي اي مندرج در برنامه توجه قرار گرفته است، اين در حاليست كه به ميزان تحقق اهداف توسعه

كه در مسائل فرابخشي اصل ماجرا به فراموشي سپرده شده بطوري. توسعه توجهي صورت نگرفته است
و كاركردهاي آن توجه شود .و تنها به چند شاخص كمي بسنده شده است؛ بدون اينكه به كيفيت

در. هاي مورد بررسي عدم توجه به مسئله پاسخگويي است يكي ديگر از مسائل مغفول در گزارش−
و منابع انساني هيچ كدام از مطالعات انجام شده، مسئله پاسخگويي در مقابل زمان، منابع مالي

و ايجاد. هاي توسعه مورد واكاوي قرار نگرفته است يافته در ارتباط با مواد برنامه اختصاص مسئله پاسخگويي
مسائل بسيار حياتي هستند ها ملزم به پاسخگويي در مقابل آن باشند، از جمله يك نهاد نظارتي كه دستگاه

و چه در سطح نهادسازي چاره . اي انديشيده شودو ضروريست در ارتباط با آن چه در سطح پژوهش
و ابرتعيين توسعه در كلي− و فناوري است، ترين سطح ارزيابي تابعي از دو متغير اصلي كننده نهادها

ت اما در بهترين حالت در گزارش و وجه قرار گرفتهها تنها نهادهاي رسمي مورد و نهادهاي غيررسمي اند
و رمز اصلي حركت به سمت توسعه است ناديده گرفته شده است بر. تعامل آنها با يكديگر كه كليد عالوه

به اين، در برنامه و هاي توسعه به موضوع فناوري نيز آنچنان كه شايسته است توجهي صورت نگرفته است
كمهمين دليل كشور با بيشمار آزمون  و .دستاورد مواجه بوده استو خطاهاي پرهزينه

و سرنوشت تر، حياتي بايد توجه داشت كه مسائل فرابخشي بسيار عمده− و نبايد تر سازتر هستند
و دستگاهي هم . تراز ديده شوند با مسائل بخشي

:شود با توجه به نتايج به دست آمده از اين مطالعه پيشنهاد مي
و براي تا حد ممكن از ساختار مشابهي تبعيت كنند» برنامه ششم توسعهدرباره«هاي گزارش.1
در. اي انديشيده شود هاي مورد اشاره نيز چاره ترين كاستي مهم همچنين ضروريست چارچوب مطالعات

و آنچه مورد توافق رويكردهاي گوناگون نظر گرفته شده براي برنامه ششم بر اساس فلسفه برنامه ريزي
:تواند شامل موارد زير باشدمي مذكور ساختار. يه شودنظري است ته
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 چارچوب پيشنهادي تدوين گزارش.25نمودار

و شناختي فلسفه برنامه شود در چارچوب پيشنهادي به وجه آينده همانطور كه مالحظه مي ريزي
و روندهايي روندهايي كه بايد متوقف(بررسي روندها از اين زاويه  شوند، روندهايي كه بايد ايجاد شوند

مي. كه پاشنه آشيل توسعه هستند توجه شده است) كه بايد استمرار يابند به به بيان ديگر به نظر رسد
مدت، اي، ملي، كوتاه منطقه(هاي الزم دليل عدم توجه به روندهاي مذكور در گذشته، هماهنگي

و  و ...) بلندمدت هاي رغم فعاليت ها، علي هاي ناشي از عدم هماهنگي در نتيجه تزاحمنيز ايجاد نشده
.اي حاصل نشده است پرهزينه، دستاورد قابل مالحظه

و چالش ها به اولويت در گزارش.2 برو فراگير ها پرداخته شود بندي مسائل و مؤثرترين آنها ترين
و شواهد تجربي جهت ارائه راهكارهاي اجرايي مط زيرا تنها ارائه طيف.رح شونداساس مباني نظري

.تواند در مسير تدوين برنامه ششم توسعه به صورت مطلوب اثرگذار باشد وسيعي از مشكالت نمي

»درباره برنامه ششم توسعه«پيشنهادي جهت تهيه گزارش هاي چارچوب

پوشش مؤلفه هاي مربوط به برنامه ريزي

مالحظات آينده شناختيبرنامه ريزي اصول پايههماهنگيها

 ميان مالحظات فردي، سازماني، بخشي،
منطقه اي با ملي

و ميان روندها و مالحظات كوتاه مدت
ميان مدت با بلندمدت

:درون دولت
و بين راهبردها بين دستگاه ها، بين سياست ها

:ميان سطوح
و بخشها توسعه، كالن، مناطق

و بنگاه هاي دولتي، عمومي ميان دولت با بازار
و خصوصي غيردولتي

و توصيف تبيين
مهم ترين روندهاي 

پيشين

و توصيف وضع تبيين
SWOTموجود بر پايه 

و توصيف روابط تبيين
تابعي، آسيب شناسي
و شاخص ها سياست ها

شوند روندهايي كه بايد متوقف

روندهايي كه بايد استمرار يابند

روندهايي كه بايد ايجاد شوند

پوشش مؤلفه هاي مربوط به اسناد فرادست

برنامه هاي ويژهبرنامه هاي ميان مدتبرنامه هاي بلندمدتقانون اساسي

ايراني-اسالمي
پيشرفت

اقتصاد مقاومتي

و راهكارها پوشش مؤلفه هاي مربوط به پيشنهادات
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و پيشنهادهاي ارائه شده در گزارش.3 مي در ارتباط با ماهيت راهكارها شود، ها پيشنهاد
و ها متناسب با چالش راهكارهاي گزارش و مقدورات كشور در هاي مورد بررسي ارائه شوند با امكانات
و به عبارت ديگر)سال5(طول دوره برنامه  .باشند اجرايي، تناسب داشته

بي.4 و به منظور بهره مورد گزارش از تعدد در ها اجتناب شود گيري بهتر از مطالعات انجام شده
انجام شده در بندي از كليه مطالعات مسير برنامه ششم، در نهايت هر دفتر تخصصي يك گزارش جمع

هاي زيرمجموعه آن دفتر تهيه كند كه در آن به صورت مشخص پيشنهادات دفتر مذكور براي گروه
.استفاده در برنامه ششم ارائه شده باشد
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ها پيوست

درباره برنامه«هاي مجلس، با عنوان اي از مطالعات انجام شده در مركز پژوهش در اين قسمت خالصه
الزم به ذكر است كه تمامي مطالب ارائه شده در اين بخش. شده استارائه» پنجم توسعه

و بنابراين تدوين منعكس كنندگان گزارش حاضر هيچ كننده نظرات كارشناسان مطالعات مذكور است
و تصرفي در مطالب مذكور نداشته .اند دخل

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

1
هايشناسي برنامهآسيب

 در ايران توسعه
 9707 1388خرداد ماه مطالعات بودجه

 فرآيندهاي هاي توسعه آسيب اين مطالعه به استناد به مصاحبه با كارشناسان حوزه برنامه
:بندي كرده است ريزي را در چهاردسته طبقه برنامه

 ريزي نيازهاي برنامه ايرادات مربوط به شروط صفر يا پيش)الف
برنامه ضروريست بسترهايي متناسب با شرايط كشور مهيا شود چرا كه عدم پيش از شروع تدوين

و يا حداقل از اثربخشي هاي تدوين شده را با شكست روبه تواند برنامه وجود شرايط مناسب مي رو كند
و اين شرايط البته الزم به ذكر است كه فراهم آوردن اين شرايط به سادگي امكان. آن بكاهد پذير نبوده

.ريزي هستند بخشي از اهداف برنامهخود 
 فقدان فهم مشترك در سطح مفاهيم توسعه.1- الف

و تعريف مشتركي از مفهوم توسعه با وجود اينكه برنامه ريزي در ايران سبقه طوالني دارد، اما هنوز فهم
و برداشت به طور كلي تلقي. ريزي توسعه وجود نداردو برنامه توسعه در هاي مختلفي از مفهوم ها

توسعه به عنوان يك برنامه عملياتي: ادبيات اقتصاد توسعه وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند از
)Action Plan(فرآيند، توسعه به عنوان )Process (و توسعه به عنوان نتيجه)Result .( استناد به

چه مدت يا ميان اي كوتاه ريزي توسعه كند كه در يك برنامه هر يك از اين موارد مشخص مي مدت،
و  ميفرآينداتفاقات و چه نتايجي حاصل اما سؤال اساسي در حال حاضر. گردد هايي بايد انجام شود

 اند؟ هاي توسعه پايبند بوده به كدام يك از موارد فوق در تدوين برنامهمسئوالن اين است كه
و در دسترس.2- الف و آمارهاي جامع، بهنگام  عدم وجود اطالعات

براي. ريزي به معناي رسيدن از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب است نابر برخي تعاريف، برنامهب
و  و ارقام است، اين در حالي است كه كشور ما با فقر اطالعات شناخت وضع موجود نياز به بررسي آمار

و به م آمارهاي دقيق و اطالعات متناقض و در برخي موارد نيز آمارها ميهنگام مواجه است گردد نتشر
و روش و ارزيابي مباني آمارگيري .آوري اطالعات وجود ندارد هاي جمعو حتي امكان بررسي
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 اجتماعي كشور-ساختار سياسي.3- الف
و آنچه در عمل اتفاق افتاده يا در برنامه اغلب برنامه ها هاي توسعه فاقد ضمانت اجرايي قوي بوده

و يا ميزان تأكيد برنا پيش و تأثير. مه تناسبي با عمل نداشته استبيني نشده به عبارت ديگر نقش
.ها به شدت تحت تأثير اتفاقات خارج از برنامه بوده است برنامه

و از سوي ديگر گريز از قانون در جامعه ما ريشه تاريخي دارد به طوري كه حتي در دولت ها
بي مجالس قانون مي قانوني گذاري كشور نيز گاه با به عالوه نهادهاي نظارت عمومي. شويم هايي مواجه

و يا از كارگرد مناسبي برخوردار نيست مي. در جامعه ما به خوبي شكل نگرفته است توان گفت بنابراين
و عدول از چارچوب قانوني در جامعه ما هزينه قابل مالحظه بي .اي به همراه ندارد قانوني
و ناهماهنگي كاستي.4- الف  ريزيص برنامههاي قانوني در خصو ها

و مقررات حاكم بر برنامه در بررسي قوانين و و انسجام الزم ريزي توسعه در ايران حكايت از عدم انطباق
و تناقض آنها دارد برخي موارد هم مي. پوشاني :توان به موارد زير اشاره كرد از جمله اين مسائل

و ميان اي بلنده در قانون اساسي نسبت به ضرورت يا عدم ضرورت تدوين برنامه− مدت، مدت
.حكمي وجود ندارد

.هاي توسعه مشخص نيست محدوده اختيارات مجلس شوراي اسالمي در مورد تغيير لوايح برنامه−
و مناطق در تدوين برنامه قانوني مشاركت بخش سازوكار− .هاي توسعه مشخص نيست ها
ريزي با سياستگذاران در مجمع قانوني براي نحوه تعامل كارشناسان نظام برنامه سازوكار−

و شوراي عالي امنيت ملي در مسير تدوين برنامه  تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسالمي
.مشخص نشده است

بر نارسايي− و شرح وظايف شوراي اقتصاد به عنوان نهاد ناظر اجراي فرآيندهايي در تركيب اعضا
.هاي توسعه وجود دارد برنامه

به)ب  ريزي برنامه فرآيندايرادات مربوط
هاي توسعه از سوي هاي كلي برنامه ريزي در ايران به اين صورت است كه ابتدا سياست برنامه فرآيند

و سپس به دولت ابالغ مي و با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه از سوي ديگر. شود رهبري
و دستگاه وزارتخانه پ هاي دولتي نيز نيازها، برنامه ها و پيشنهادات خود را براي يك دوره سالهنجها

و به منظور تلفيق به معاونت برنامه و نظارت راهبرداي رياست جمهوري تدوين كرده سازمان(ريزي
مي) برنامه سابق به معاونت برنامه. كنند ارسال ريزي نيز پس از تلفيق، برنامه نهايي را براي تصويب

ت در مجلس نيز ابتدا اليحه برنامه در كميسيون. كند مجلس ارسال مي و سپس در هاي خصصي
و در نهايت به تصويب مي هايي نيز هست داراي آسيب فرآينداين. رسد كميسيون تلفيق بررسي شده

:شود كه در ادامه به آنها پرداخته مي
ذي.1-ب و توافق در برنامه به مشاركت نگرفتن و عدم حصول اجماع  هاي توسعه نفعان

نظران هاي استاني، صاحب ها، سازمان تشكل در عرصه اقتصاد كشور بازيگران مختلفي از قبيل
و تشكل دانشگاهي، دستگاه و هاي اجرايي، بخش خصوصي وجود دارند كه براي كسب ... هاي صنفي



__________________________________________________________
	

و احكام هاي توسعه در صحنه اجرا ضروريست ميان بازيگران مذكور بر سر اولويت توفيق در برنامه ها
.برنامه توافقي كلي وجود داشته باشد

مياما اغ و تشكل لب مشاهده هاي صنفي از دعوت نشدن در جلسات تدوين برنامه شود بخش خصوصي
در از سوي ديگر دستگاه. كنند ابراز نارضايتي مي  فرآيندهاي اجرايي نيز به دليل دخيل نبودن

و يا اصوالً درك صحيحي از برنامه به دست نمي ريزي، يا انگيزه برنامه . ورندآ اي براي اجراي آن ندارند
 هاي توسعه هاي غيركارشناسي در برنامه مداخله قانوني ديدگاه.2-ب
هاي توسعه در ايران خألهايي وجود دارد كه امكان ورود نظرات غيركارشناسي تدوين برنامه فرآينددر

مي. كند را در برنامه ايجاد مي گيري مجلس در ارتباط با جداول كمي توان به شيوه رأي براي مثال
و ارقام.ه اشاره كردبرنام و بر طبق شرايط موجود روش براساسحال آنكه اين اعداد هاي علمي

.اند محاسبه شده
 ريزي برنامه فرآيندبندي مالحظات مرتبط با زمان.3-ب

ها گيري هاي توسعه به مدت پنج سال داراي اعتبار هستند، بسياري از جهت با توجه به اينكه برنامه
و دولت تمايل دارند در مدت تصديشان برنامه برنامهمعطوف به هاي هاي توسعه است، مجلس

و اجرا كنند ميان هاي بنابراين در دستور كار قرار گرفتن برخي برنامه. مدتي را با نظرات خود تدوين
مي بعد با برنامه هم .باشدهاي توسعه توان يكي از داليل در حاشيه قرار گرفتن برنامه هاي توسعه نيز

در ها به منظور جلوگيري از ايجاد تغييرات زياد در برنامه در برخي موارد نيز دولت هاي پيشنهادي
و حتي با تأخير در اختيار مجلس قرار  مجلس شوراي اسالمي، اليحه برنامه را در ديرترين زمان ممكن

مي مي و به اين ترتيب فرصت كافي را از مجلس براي بازنگري .گيرند دهند
در آسيب.4-ب و تأخرات زماني غيرمنطقي  تدوين برنامه فرآيندهاي ناشي از تقدمات

خط منطق برنامه براساس و و سپس احكام مشي ريزي ابتدا بايد خطوط كلي هاي اساسي مشخص شوند
در اين در حالي است كه معموالً تدوين سياست. برنامه در راستاي تحقق آنها تدوين گردد هاي كلي

ت هممجمع و محتواي برنامه در دولت و فرصت مناسب شخيص مصلحت نظام زمان با هم جلو رفته
و تطبيق آن با سياست .هاي كلي در دست نيست براي اطالع از محتواي برنامه

و بخش اي به برنامه در دستگاه نگاه بودجه.5-ب ها ها
و برنامهها ريزي وجود هماهنگي ميان بودجه يكي از مسائل ضروري در برنامه مدت هاي مياني ساليانه

مي. است و البته در عمل مشاهده و اهداف، راهبردها و هماهنگي از بين رفته شود كه اين تناسب
و بودجه ها تحت مدت در برنامه هاي ميان سياست و تصميمات موقت اي قرار الشعاع تخصيص منابع

و شيوه و حتي ادبيات، ابزارها ب هاي بودجه گرفته . ريزي حاكم شده استر نظام برنامهريزي
بهماز سوي ديگر اشاره مواد برنا ه به بخش يا دستگاه خاص، به منزله اختصاص بخشي از بودجه كشور

در. آن بخش است مي تدوين برنامه بخش فرآيندلذا كنند اثري در مفاد برنامه هاي مختلف تالش
و دستگاه به عبارت ديگر بخش. داشته باشند خواهي به واسطه مواد برنامه، از بودجه كشور سهم هاي ها

.كنند مي
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مي حاكميت نگاه بودجه در اي به برنامه، در اجراي احكام نيز خود را نشان دهد به طوري كه
يافته هاي عملكرد برنامه نيز تنها بدون اشاره به ميزان دستيابي به اهداف، اعتبار اختصاص گزارش

.شود گزارش مي
و عدم استمرار برنامهنگاه.6-ب  ريزي فصلي

يك برنامه فرآيند و استمرار ندارد، به طوري كه هر پنج سال يكبار فرآيندريزي در ايران فصلي بوده
مي كميته مي هايي دور هم جمع و پس از تصويب برنامه از هم گسسته به منظور خارج. شوند شوند

به شدن برنامه و تبديل شدن آن هايي جهت نظارت يك امر غلتان، وجود كميته ريزي از حالت فصلي
و اصالح برنامه ضروري است .دائمي

 ريزان تركيب كارشناسي برنامه.7-ب
از شود، عموماٌ مجموع نظرات عده آنچه در نهايت به عنوان برنامه توسعه كشور تهيه مي و مسئوالن اي

و آشنايي ايشان با ريزان بنابراين تركيب كارشناسي برنامه. كارشناسان كشور است و سطح تخصص
و آخرين تحوالت توسعه .اي دنيا بسيار اهميت دارد شرايط كشور

 ريزي تمركزگرايي در برنامه.8-ب
از. ريزي ايران همواره با درجه بسيار بااليي از تمركز تعريف شده است نظام برنامه يكي از وجود مهم

بي تمركز در نظام برنامه و عموم مردم توجهي به نقش ريزي، و سياسي بخش خصوصي نهادي، مدني
و تأمين مالي برنامه و توسعه در اغلب برنامه. ها است در طراحي، اجرا، نظارت، ارزشيابي هاي عمراني

و موارد با اعتقاد به قدرت توسعه و اجرا شده و متمركز، طراحي آفريني ملي توسط يك نظام آمرانه
.هاي مخاطبان آنها نبوده استو توانايي گاه مبتني بر نيازها، منابع هيچ

 ايرادات مربوط به محتواي برنامه)ج
مي برنامه فرآيندآنچه از دل ترين در ادامه به مهم. شود، همان محتواي برنامه است ريزي استخراج

مي ايراداتي كه به محتواي برنامه :شود هاي توسعه وارد است، اشاره
و برنامه.1-ج  مدت هاي ميان ابهام در نحوه ارتباط اسناد باالدستي

و نحوه ارتباط اسناد باالدستي با برنامه ساله همواره يكي از نقاط ابهام مدت پنج اي ميان وجود
هم هاي ميان اين امر موجب شده است كه برنامه. ريزي در كشور بوده است برنامه با مدت راستا
حر برنامه و تفريطهاي بلندمدت و بعضاً با افراط از سوي ديگر. هاي شديد روبرو بوده است كت نكرده

و غيرمنطقي خوانده شده تعدد اسناد باالدستي نظام نيز از منظر بسياري از صاحب نظران غيرضروري
.است
و پارادايم.2-ج  هاي اقتصادي برنامه عدم اجماع بر مكاتب

و برنامه ميان صاحب هاي هاي برنامه نظرهاي اساسي در ارتباط با تعيين پارادايم ريزان اختالف نظران
و پارادايم. توسعه وجود دارد هاي اين در حالي است كه در صورت عدم وجود اجماع كلي در اصول

و تشكل هاي توسعه ميان برنامه برنامه ها توان به اجراي برنامه ها، نمي ريزان، مجريان، بخش خصوصي
.بين بود خوش
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هاي اقتصادي برخاسته از مكاتب علمي، بخش ديگري نيز جه داشت كه عالوه بر پارادايمبايد تو
و در همين راستا مفهومي تحت عنوان بحران  معطوف به الگوهاي ارزشي حاكم بر جامعه وجود دارد

مي. شناسي توسعه مطرح گشته است مشروعيت در جامعه ريزي شود كه برنامه در اين ارتباط مطرح
و اجراي آن در محيطبراي تو مي سعه و فرهنگي معين اتفاق هاي افتد بنابراين برنامه هاي اجتماعي

و مشاركت مردم را جلب كنند در غير توسعه بايد با ارزش هاي متعالي حاكم بر جامعه همسو باشند
.هاي شديدي روبرو شوند اين صورت ممكن است با مقاومت

و عدم اولويت جامعيت برنامه.3-ج  گذاري صحيح در اهداف برنامه ها
و براي كشوري كه با انبوهي از محدوديت و تدوين يك برنامه هدفمند ها روبرو است طراحي

و اجتناب اولويت مي. ناپذير است محور يك ضرورت محتوم دهد بررسي تجارب كشورهاي مختلف نشان
ن كه حتي يك تجربه موفق برنامه دارد؛ بنابراين در جوامع در ريزي جامع توسعه در سطح جهان وجود

و هاي نهادي، موانع سياسي، كاستي اي كه با ضعف حال توسعه مواجه هستند، ... هاي زيرساختي
و ها بايد به گونه اين برنامه. ها بايد با اهداف محدود صورت پذيرند ريزي برنامه اي تدوين شوند كه موانع

ي محدوديت و كليدي هر بخش را در قالب .ك برنامه برطرف كندهاي اصلي
و تفصيلي بودن افراطي برخي ديگر.4-ج و تفسيربردار بودن برخي مواد  كلي

نهحل ريزي به طرح برخي راه در بسيار از موارد، برنامه و به هاي كلي در قوانين برنامه محدود شده تنها
و عمليات اجرايي منجر نشده، بلكه حتي آيين برنامه اج نامه ها و مقررات رايي آن توسط دولت تهيه ها

. نشده است
و تفصيلي بودن برخي برنامه ها بدون توجه به الزامات آن از جمله وجود اطالعات بيش از اندازه جزئي

.هاي پيشين شده است گسترده از منابع مالي موجب بروز مشكالتي در تحقق برنامه
و معلولي صحيح ميان.5-ج و رابطه علي  اجزاي برنامهعدم وجود الگوي روشن

و انسجام وجود داشته باشد، اما معموالً در برنامه هاي توسعه، ضروريست ميان اجزاي برنامه هماهنگي
و حتي بين اجزاي داخلي بخش بين بخش و تعامل تكميل هاي مختلف برنامه كننده ها، ارتباط منطقي
مي. شود ديده نمي :توان به علل زير اشاره كرد براي اين امر
ذي تدوين•  نفعان مواد قانوني بدون تعامل
ذي• و اعتبار بيشتر اثرگذاري بيشتر يكي از  نفعان به علت نفوذ
خط• و ملزومات اجراي  مشي مربوطه عدم شناخت زواياي مختلف يك موضوع
و جامع بودن اهداف برنامه بندي اهداف، كلي عدم اولويت•  گويي

و عدم توجه به سناريوهاي احتمالي در آينده.6-ج  باثبات در نظر گرفتن شرايط
و رخدادهاي غيرمنتظره به ويژه اي قرار گرفته است كه در معرض آسيب ايران در منطقه هاي طبيعي

و چگونگي تأثير مسائلي مانند تحريم. در حوزه اقتصاد است هاي اقتصادي، لذا ضروريست ابعاد
و هاي تأم محدوديت و راهكارهاي مقابله با ... ين منابع مالي، نوسانات شديد درآمدهاي نفتي بر كشور

.هاي توسعه مورد توجه قرار گيرد آن در برنامه
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و عملياتي عدم وجود برنامه.7-ج  هاي اجرايي
و متكي بر برنامه در حقيقت برنامه توسعه، برنامه و برنامه اي غيرجامع  هاي اجرايي هاي اجرايي است

و تشكيالت اجرايي براي حذف يك مانع هاي مشخص، سازمان اي متشكل از هدف، پروژه مجموعه دهي
هاي اجرايي، فاقد در حقيقت برنامه توسعه بدون برنامه. توسعه يا براي ايجاد يك قطب توسعه است

و لذا قابل حسابرسي نيست .عنصر مهم تعهد است
و مطلوبيت.8-ج  نيل به هدف هاي عدم توازن بين هزينه

و سياست در كليه طرح و فايده هاي اجرايي اصوالً بايد تحليل ها هاي اجراي هاي روشني از هزينه
و از سوي ها پيش سياست وجود داشته باشد تا از سويي راهكارهاي الزم براي تأمين هزينه بيني شود

يك طرح بر فايده آن فزوني هاي چنانچه هزينه. ديگر تدابيري براي كاهش تبعات آنها انديشيده شود
و فايده. گيرد، اجراي آن مقرون به صرفه نخواهد بود به البته بايد توجه داشت كه اين هزينه ها منحصر

و شامل مسائل اجتماعي نيز مي و فايده اقتصادي نبوده .شود هزينه
 هاي توسعه قبلي عدم همخواني با برنامه.9-ج

و ساختاري پيدا كردها توان بين برنامه به طور كلي نمي شاهد اين مسئله.ي مختلف ارتباط روشن محتوايي
در تدوين برنامه و آسيبي منتزع از نتايج برنامهفرآيندهاي توسعه .هاي شناخته شده است هاي پيشين

 بلندپروازانه بودن اهداف برنامه.10-ج
و هدف و امكانات اقعي ان انجام شود، اين در گذاري هر برنامه بايد در چارچوب توان اجرايي كشور

و محدوديت هاي توسعه معموالً توانايي حاليست كه در برنامه هاي جامعه به شكل اصولي مورد توجه ها
و اين برنامه .ها بيش از حد بلندپروازانه طراحي شده است قرار نگرفته

 هاي مصوب فقدان پيوند بين بودجه ساليانه با برنامه.11-ج
و بودجه هاي پنج منسجمي بين برنامه در كشور ما ارتباط در ساله هاي ساليانه وجود ندارد، اين

حاليست كه براي ضمانت اجرايي برنامه، دولت بايد ابزارهاي مختلف خود را به خدمت برنامه درآورد 
و تخصيص منابع است كه يكي از عمده از سوي ديگر اهداف كيفي. ترين ابزارهاي دولت، ابزار مالي

مي زيادي در متون برنامهمتعالي  .هاي ساليانه ندارند شود كه ما به ازاي مناسبي در بودجه ها ديده
 زدگي در برنامه دولتي.12-ج

و ضرورت سياستگذاري، هاي توسعه غالباً برنامه در برنامه هاي تخصيص منابع در بخش دولتي بوده
اس عالمت و هدايت فعاليت بخش خصوصي در نظر گرفته نشده از.تدهي به عالوه بخش بزرگي

هاي دولتي است، اما نقش اين بنگاه اقتصاد كشور، بدون وجود نظارت در دست بنيادهاي بزرگ نيمه
.هاي توسعه مشخص نيست بزرگ در برنامه

و منطقه عدم توجه به برنامه.13-ج اي ريزي فضايي
و مبتني بر آمايش سرزمين در برنامه برنامه اين. توسعه مورد توجه قرار نگرفته استهاي ريزي فضايي

و محدوديت ها، ظرفيت مسئله پيامدهايي نظير غفلت از امكانات، فرصت و نيازهاي ها ها، تنگناها
بي محلي در بخش-اي منطقه و در ادامه تشديد و فرهنگي و هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي عدالتي

.شته استعدم توازن توسعه در سطح مناطق را به همراه دا
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ها هاي توسعه با شرح وظايف دستگاه تداخل مفاد برنامه.14-ج
و دستگاه اند كه گويا به دنبال بيان مجدد وظايف سازمان اي نوشته شده هاي توسعه به گونه برنامه ها ها

از سوي ديگر. هاي مختلف كشور شرح وظايف مشخصي دارند هستند اين در حالي است كه دستگاه
آن برنامهگاه منويات  ها را از پيگيري ساير وظايف خود قدر گسترده است كه دستگاه هاي توسعه

.دارد بازمي
و شرح وظايف دستگاه ها در تقابل است؛ در متن قوانين در برخي موارد نيز مفاد برنامه با قوانين موجود

ب«نيز به منظور رفع تناقضات قانوني تنها عبارت  و مقررات مغاير ر طول اجراي گليه قوانين ا اين قانون
مي» االثر است آن ملغي . گردد اضافه

هم.15-ج و يكپارچگي برنامه عدم  ها، در مسير نيل به اهداف ملي هاي بخش سويي
و نيازهاي بخش و دستگاه از آنجا كه متون اوليه برنامه، در واقع پيشنهادها هاي گوناگون هاي مختلف

و فرابخشي غلبه دارد است، معموالً نگاه بخشي در آن بر . رويكرد ملي
و تكنيك.16-ج  هاي سياستي هاي اقتصادسنجي بر تحليل غلبه رويكردهاي كمي

هاي هاي سياستي استفاده شود از تكنيك ها بيش از آنكه از تحليل در محاسبه اهداف كالن برنامه
مي اقتصادسنجي بهره اين در حالي است كه تجربيات كشورهاي موفق حكايت از استفاده. شود گرفته
. هاي سياستي دارد وسيع از تحليل

و مشخص از اصالحات برنا.17-ج ايمهعدم وجود تعاريف دقيق
و مهم برنامه و مرجعي نيز بسياري از مفاهيم اساسي و روشن قانوني هستند ريزي، فاقد تعريف واحد

.براي پاسخگويي به اين مسئله وجود ندارد

 ايرادات مربوط به اجراي برنامه)د
هاي اجرايي كشور به مثابه يك سازمان اجرايي، رويكردهاي در اين بخش با در نظر گرفتن دستگاه

و به چالش و نقد سازماني مورد بررسي قرار گرفته و آسيب ارزيابي در هايي كه برنامه ها هاي توسعه
شد حوزه اجرا با آن مواجه مي .شوند اشاره خواهد

و گستردگي تحوالت سياسي.1-د  اقتصادي در كشور- سرعت
و از جمله عدم وجود برنامه يكي از ريشه و سيا هاي وجود مشكالت بسيار هاي واحد در ادارهستها

تا8اي كه عمر متوسط تحوالت سياسي آن بين بديهي است كه در جامعه. كشور، تحوالت مدام است
. گيرد گاه اقتصاد پا نمي سال است، هيچ 10
 هاي ديگر با اولويت باالتر وجود برنامه.2-د

و باالدستي اداره كشور بايد برنامه و اجرايي ميانهاي اگرچه بعد از اسناد بلندمدت مدت چتر فكري
و اجراي اين برنامه و طرح ها تحت تأثير برخي برنامه اداره جامعه باشند، بعضاً طراحي هاي جانبي ها

و. گيرد قرار مي  ....براي مثال برنامه تعديل ساختاري، طرح تحول اقتصادي
او الذكر، يكي ديگر از آقات برنامه عالوه بر موارد فوق هم لويتهاي متعدد با سطح يا نزديك به هم، هاي

هاي انبوه موجود فراموشي يا اصطالحاٌ گم شدن برخي اسناد سياستي نظير قانون اساسي در برنامه
.است
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 هاي گسترده هاي اداري ضعيف دولت جهت اجراي برنامه قابليت.3-د
و ها بايد مورد توجه ريزي هايي كه به صورت منطقي در برنامه يكي از محدوديت قرار گيرد، امكانات

و چنانچه برآورد دقيقي از آن وجود نداشته توان اجرايي دولت در پياده سازي منويات برنامه است
.باشد، احتمال عدم تحقق اهداف برنامه وجود دارد

 هاي نظارتيسازوكارضعف.4-د
در اگرچه مسئله نظارت بر برنامه بسياري از موارد هاي توسعه از اهميت بااليي برخوردار است اما

و يا داراي تداخل با  و ابزار نظارتي بوده و تعيين محدود وظايف نظارتي نهادهاي مختلف يا فاقد تعريف
و در ادامه برنامه طبق قانون اساسي مهم. يكديگر است هاي توسعه، ترين نهاد ناظر بر عملكرد دولت

ك شور به عنوان بازوي مجلس به حساب مجلس شوراي اسالمي است كه در اين زمينه ديوان محاسبات
مي. آيد مي توجهي هاي تفريغ بودجه در برخي موارد بابي دهد گزارش اين در حاليست كه تجربه نشان

. شود نمايندگان روبرو مي
از سوي ديگر روندهاي نظارتي مجلس نيز گرفتار مشكالت ساختاري زيادي است كه كارايي آن

اي. را كاهش داده است مياز جمله و بيرون مجلس اشاره كرد توان به البين موارد هاي سياسي درون
.كه عمالً برخي از ابزارهاي نظارتي مجلس را از كاركرد خود دور كرده است

و وزارتخانه از سوي ديگر بايد به سازو كارهاي نظارتي درون دستگاه به ها ها نيز اشاره كرده كه
و مشكالت كار يا فعال نميدليل موانع مختلف، در بسيار از مواد  و يا در حد شناسايي نقاط كور شوند

و نظارت همچنين ارزيابي سيستماتيك دولت نيز كه به دست معاونت برنامه. مانند باقي مي ريزي
زيار وظيفه تدوين برنامه، تخصيص. شناختي دچار مشكل است گيرد به لحاظ روش راهبردي صورت مي

ه و نظارت بر برنامه، و عمالً گزارشبودجه هاي عملكرد برنامه چيزي غير مگي بر عهده يك نهاد است
.از توجيه عملكرد نيست

مي از جمله موانع ديگري كه ارزيابي برنامه به هاي توسعه در ايران با آن مواجه بوده است توان
:موارد زير اشاره كرد

 موانع نهادي•
 موانع معرفتي•
 نظارتي عموميموانع مربوط به فقدان نهادهاي•
 ريزي كشور فقدان واحد مشخص مسئول نظارت در سازمان مركزي برنامه•

ها ابهامات در نحوه ارائه گزارش.5-د
و ارزيابي پيشرفت برنامه قانون برنامه چهارم، رئيس براساس جمهور موظف است ساليانه گزارش نظارت

و به مجلس ارائه دهد ها مذكور كه ناشي از حجم باالي برنامهشاما به دليل حجم باالي گزار. را تهيه
ها نيز هم به لحاظ بعالوه تنظيم گزارش. است، عمالً امكان بررسي كامل آن به آساني ميسر نيست

و هم به لحاظ محتوا، ايرادات فراواني دارد روش . شناختي
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را از سوي ديگر دولتي بودن مركز آمار ايران مي افزايش دهد، تواند احتمال تأثيرپذيري آمارها
ها برخوردار رسد نهادهاي نظارتي بايد از استقالل كافي نسبت به مجريان برنامه بنابراين به نظر مي

.باشند
مي اي در ارزيابي برنامه عالوه نگاه بودجههب به شود بجاي اينكه گزارش ها نيز موجب هاي ارزيابي

و جذب آن صحبت كنندميزان دستيابي به اهداف بپردازند، از ميزان تخصيص منا . بع
 تأثير بودن گزارش عملكردها بر روندهاي اجراييبي.6-د

مي هاي عملكرد برنامه بررسي گزارش ها همان پيشنهادهاي اصالحي دهد كه در بعضي بخش ها نشان
. هاي بعد نيز بدون تغيير تكرار شده است كه در انتهاي سال اول از سوي وزارتخانه اعالم شده، در سال

و نظارت حين اجرا است دهنده عدم توجه مجريان به گزارش اين مسئله نشان .ها
 عدم درك صحيح مجريان از مفاد قانون.7-د

و برنامه و درك مشترك مجريان هاي ريزان از مواد قانوني موجب برداشت در برخي موارد عدم دريافت
م و در نتيجه انحراف در عملكرد برنامه مي. گردديغلط مجريان از قانون در بنابراين پيشنهاد شود

.المقدور از حضور مجريان استفاده شود ريزي حتي برنامه فرآيند
 انگيزه پايين مجريان براي اجراي قانون.8-د

و عدم تحرك الزم از سوي دستگاه هاي متولي اجراي قانون بخشي از مشكالت اجرايي به عوامل انگيزشي
ميلذا واگذاري امور. گردد برمي .ها مؤثر واقع گردد وري دستگاه توان در افزايش بهره غيرحاكميتي به مردم
 ها با تقويم سياسي كشور تداخل تقويم زماني برنامه.9-د

و دولت هر چهار سال يكبار تغيير كرده ولي دوره برنامه هاي توسعه با توجه به اين مسئله كه مجلس
و دو اين مسئله در صورت اختالف. لت را مالقات خواهد كردپنجساله است، لذا هر برنامه دو مجلس

مي هاي احتمالي دولت ديدگاه و مجالس مختلف باهم، و گاهاً ها تواند موجب نوسانات زياد در اجرا
.هاي توسعه گردد تغييرات در برنامه

 عدم توجه به بسترهاي اجتماعي الزم براي اجراي قوانين.10-د
يكن آنكه به فرهنگمتأسفانه در اكثر موارد بدو و فراهم آوردن بسترهاي الزم براي اجراي سازي

سياست يا قانون توجه شود، از ابزارهاي قانوني براي مجبور كردن مردم به انجام امور مذكور استفاده 
و حتي مجريان قانون روبه. شود مي . رو هستيم به اين ترتيب با عدم اقبال مردم
 عدم انتخاب صحيح مجري.11-د

و در صورتيكه به خوبي اجرا نشود ارزش خود را از دست اصوالً هر قانوني براي اجرا تهيه مي شود
و كاركرد مجري اين در حالي است كه گاه پياده. خواهد داد سازي برخي قوانين در حوزه تخصصي

و لذا نتيجه مطلوب حاصل نمي .شود تعيين شده نيست
 اب موضوعات سياستيفقدان معيارهاي مشخص براي انتخ.12-د

گذار كشور قرار هاي سياست با در نظر داشتن اين فرض كه براي آنكه موضوعي در دستور كار دستگاه
و سوي خاصي تمركز يابد، بايد حائز ويژگي آن گيرد، يا به عبارتي منابع كشور به سمت هايي باشد كه

كه را از ساير موضوعات ممتاز نمايد، اين سوال مطرح مي آيا مقدمات مذكور براي تعيين شود
و اولويت سياست  هاي كشور رعايت شده است؟ ها
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و محتواي برنامه.13-د ها فقدان ارتباط منطقي بين جداول كمي
مي منطق برنامه و از اين ريزي حكم و ارقام باشند كند كه جداول كمي، ترجمه مواد برنامه به اعداد

آن. تا حدودي فراهم آيدطريق امكان ارزيابي بر عملكرد برنامه  و جداول كمي حال آنكه مواد برنامه
و باطي هريك به راه خود مي ميفرآيندروند .شوند هاي منتزع از يكديگر تهيه

 فقدان ابزارهاي سياستي متناسب با اهداف.14-د
در. ريزي حصول هر هدف نيازمند اجراي سياستي خاص است به لحاظ اصول برنامه اما اين اصل

و بنابراين دستيابي به اهداف برناهم مورد ترديد خواهد بود ها رعايت نمي امهبرن . شود
 پديده جلوتر بودن از برنامه.15-د
به فرآينددر برنامه توسعه جلو افتادن از برنامه گاه به اندازه عقب افتادن از آن مشكل آفرين است

ا و مديريت مواجه هستندخصوص در كشورهاي در حال توسعه كه با تنگناهاي نيروي در. نساني ماهر
از چنين شرايطي جلو افتادن از برنامه احتماالً به معناي استفاده بيش از حد پيش و مجاز بيني شده

و مادي است كه با توجه به محدوديت و منابع انساني هايي كه كشور دارد، به معناي ساير امكانات
. ها است ايجاد تنگنا براي ساير دستگاه

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

2
ارزيابي عملكرد صنعت شيالت در سه سال نخست

 قانون برنامه چهارم توسعه
 9708 1388خرداد مطالعات زيربنايي

هاي برنامه چهارم توسعه در اين مطالعه وضعيت توليدات محصوالت شيالتي كشور در طي سال
در براساس. مورد بررسي قرار گرفته است بررسي انجام شده عملكرد سه سال نخست برنامه چهارم

:هاي شيالت به شكل زير بوده است زيربخش

و آبزيان در طي سال.26جدول )تن( 1386- 1384هاي مقايسه عملكرد زيربخش شيالت
 ميانگين 1386 1385 1384 موضوع شرح

 آبزي پروري
 171403 202881 169157 142172 برنامه
 160845 193677 154678 134180 عملكرد

 9593.6 91.4 94.9 درصد تحقق

 صيد جنوب
 358445 394451 364247 316637 برنامه
 349170 329571 374447 343492 عملكرد

 98.3 83.6 102.8 108.5 درصد تحقق

 صيد شمال
 30533 33000 30200 28400 برنامه
 43499 39174 46435 44887 عملكرد

 143.5 118.7 153.8 158.1 درصد تحقق

و ميانگين  جمع
 560382 630332 563604 487209 برنامه
 553514 562422 560575 522559 عملكرد

 99.7 89.2 102.5 107.3 درصد تحقق
و بودجه گروه برنامه گزارش بررسي عملكرد برنامه:مأخذ و نظارت، هاي سازمان شيالت، دفتر برنامه .1387ريزي
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و شمال كشور مورد بررسي قرار گرفته است در ادامه عملكرد صيد آبزيان در آب :هاي جنوب

آب.27جدول )تن( 1386- 1384هاي هاي جنوب در طي سال مقايسه عملكرد صيد در

 ميانگين 1386 1385 1384 موضوع شرح

 ماهيان كفزي
 103158 103251 103147 103077 برنامه
 117190 115034 116811 119725 عملكرد

 113.6 11.4 113.2 116.2 درصد تحقق

 ميگوي دريايي
 7620 7700 7600 7560 برنامه
 7510 7450 5951 9128 عملكرد

 98.6 96.8 78.3 120.7 درصد تحقق

زي ماهيان سطح
 ريز

 34000 40000 34000 28000 برنامه
 25190 30164 26311 19094 عملكرد

 73.7 75.4 77.4 68.2 درصد تحقق

زي ماهيان سطح
 درشت

 206833 233500 212000 175000 برنامه
 199281 176923 225374 195545 عملكرد

98 75.8 106.3 111.7 درصد تحقق

و ميانگين  جمع
 351612 384451 356747 313637 برنامه
 349170 329571 374447 343492 عملكرد

 8699.3 105 109.5 درصد تحقق
.همان: مأخذ

آب.28جدول )تن( 1386- 1384هاي هاي شمال در طي سال مقايسه عملكرد صيد در

 ميانگين 1386 1385 1384 موضوع شرح

 ماهيان خاوياري
400400400400 برنامه
416330226324 عملكرد

1045/825781 درصد تحقق

 خاويار
40404040 برنامه
2/343/316/1828 عملكرد

5/853/784670 درصد تحقق

 ماهيان استخواني
18000190002100019333 برنامه
2184523822353715207 عملكرد

4/1213/1251126/119 درصد تحقق

 كيلكا
10000108001160010800 برنامه
22626223031541120113 عملكرد

3/2263/2061337/188 درصد تحقق

و ميانگين  جمع
28400302003300030533 برنامه
250153917436359 44887 عملكرد

158448871191/119 درصد تحقق

.همان: مأخذ
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مي در ارتباط با ميزان آبزي شود عملكرد برنامه تا حدود قابل قبولي با اهداف پروري نيز مشاهده
:برنامه تناسب داشته است

)تن( 1386-1384هاي پروري كشور در طي سال ميزان توليدات آبزي.29جدول

 1386 1385 1384 سال

 مجموع توليدات
 202881 169157 149175 برنامه
 193677 154678 134180 عملكرد

.1387آماري شيالت ايران، سالنامه:مأخذ

بررسي ميزان مصرف سرانه آبزيان در كشور حكايت از سهم پايين آن در سبد مصرفي خانوارها
و اغلب خانوارهاي  و روستايي نيز متفاوت است دارد، البته اين سهم در سبد مصرفي خانوارهاي شهري

. كنند شهري نسبت به خانوارهاي روستايي مقادير بيشتري از آبزيان را مصرف مي

)كيلوگرم( 1386-1384هاي مقايسه سرانه مصرف آبزيان طي سال.30جدول

 ميانگين 1386 1385 1384 شرح
75/785/7 برنامه
03/707/735/715/7 عملكرد

8/912/98 7/102 4/100 درصد تحقق

و بودجه گروه برنامه گزارش بررسي عملكرد برنامه:مأخذ و نظارت، هاي سازمان شيالت، دفتر برنامه .1387ريزي

:از منظر صادرات محصوالت شيالتي كشور نيز جدول زير ارائه شده است

)ميليون دالر،تن( 1386-1384هاي صادرات محصوالت شيالتي كشور در طي سال.31جدول

 1386 1385 1384 صادرات

 مقدار
 44346 35889 26510 برنامه
 33397 30308 16784 عملكرد

 ارزش
 14/176 1/144 08/108 برنامه
9/383/606/60 عملكرد

.همان: مأخذ

تعداد واحدهاي صنايع شيالتي در طول سه سال پاياني برنامه چهارم توسعه در جدول زير نشان
:داده شده است

 1386- 1384هاي تعداد واحدهاي صنايع شيالتي در سال.32جدول
 1386 1385 1384 واحدها

 134 127 118 هاي كنسرو ماهي كارخانه
444436 كارخانه پودر ماهي

 112 109 126 سردخانه نوار ساحلي
 125 125 119 واحد انجماد

.1387سالنامه آماري شيالت،:مأخذ

:هاي صورت گرفته در بخش شيالت نيز در جدول زير ارائه شده است گذاري سرمايه
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 1386- 1384هاي انجام شده در زيربخش شيالت به تفكيك منابع تأمين اعتبار در سال گذاري سرمايه.33جدول
)ميليارد ريال(

 1386 1385 1384 اعتبارات
 1012 5/1971 5/515 از محل اعتبارات بانكي

 4/3238 8/633 7/165 انداز خصوصي از محل پس
000 از محل منابع داخلي

 5/217 6/279 1/359 از محل عمومي بودجه داخلي

 9/4467 9/2884 3/1040 جمع كل

.همان:مأخذ

طي در نهايت نيز عملكرد اشتغال در زيربخش مورد مطالعه 1384- 1386هاي سالهاي شيالت
:قرار گرفته است

)نفر( هاي شيالت عملكرد اشتغال در زيربخش.34جدول

 1386 1385 1384 هاي شيالت اشتغال در زيربخش
و صيادان شاغل در منابع آبي تعداد پرورش  28073 22573 17173 دهندگان

 13097 13230 3079 هاي شمالآبتعداد صيادان در محدوده
 129188 133494 132638 هاي جنوب تعداد صيادان در محدوده آب

 170358 169297 162890 جمع

.همان:مأخذ

:در بخش پاياني نيز اهم مشكالت بخش شيالت به شكل زير ارائه شده است
و صيادي•  صيد
به كاهش شديد ذخاير ماهيان كيلكا در آب−  دار درياي خزر دليل تهاجم شانههاي شمال كشور
و كاهش بخشي از درآمدهاي− و به تبع آن خاويار در شمال كشور كاهش شديد ذخاير ماهيان خاوياري

 ارزي صادرات آبزيان
كف باال بودن فشار صيد بر ذخاير آسيب− و برخي ماهيان دريايي ديده از قبيل  زيان
در استفاده از روش− و غيرعلمي صيد  هاي صيادي فعاليتهاي سنتي
 بودن سطح استفاده از فناوري جديد در صيد سنتي كشور پايين−
و كمبود توان حفاظت از منابع دريايي به دليل− و جنوب كشور گستردگي سواحل دريايي در شمال

 محدوديت امكانات شيالت ايران
 نبود اطالعات كافي در ارزيابي ذخاير آبزيان دريايي كشور−
و صيادي قات دريايي در زمينه فعاليتكاربردي نبودن تحقي−  هاي صيد
و تأثيرات منفي اقتصادي−  اجتماعي بر جوامع صيادي كشور-كاهش ميزان صيد
و بين پايين بودن توان استفاده از ذخاير آبزيان در آب− در هاي دور المللي كه به وسيله ساير كشورها

 حال برداشت است
آب باال رفتن هزينه− و صيادي در و جنوب كشور هاي صيد  هاي شمال
و باال بودن ريسك كار در اين حرفه عدم پوشش كامل بيمه در فعاليت−  هاي صيادي كشور
و توسعه تشكل−  هاي صيادي كه نقطه ضعفي بزرگ است عدم تقويت
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و طوالني هاي آبزي به دليل نبود سيستم مشخص براي تحويل افت كيفيت در بسياري از گونه− گيري
 صيد بودن زمان عمليات

 گيري مناسب از صيد ضمني عدم بهره−
و صيدگونه− و دورريز باال بودن ميزان صيد ضمني در عمليات صيد  هاي خارج از سايز
و پرورش آبزيان•  تكثير
 هاي در حال تكثير آبزيان كشور عدم تنوع در گونه−
و استاندارد براي آبزيان در فعاليت− و پرورش آبزيا كمبود غذاي با كيفيت نهاي تكثير
به مشكالت عديده به خصوص مشكالت اقتصادي در فعاليت− و عدم هاي پرورش ميگو در كشور

 هاي متنوع توليد هاي مختلف يا روش كارگيري گونه
 هاي اقتصادي هاي دريايي در جنوب كشور به خصوص در فعاليت عدم توانايي تكثير گونه−
و متنوع در آبزي نبود تخصص−  پروري هاي مختلف
و تحقيقاتي در آبزي پروري كشور كمبود منابع−  مطالعاتي
و به خصوص توليد در واحد سطح به دليل ضعف بودن بهره پايين−  هاي مديريتي وري توليدي
و نيز عدم كارايي مطلوب دوره−  پروري هاي آبزي ترويجي براي فعاليت- هاي آموزشي كافي نبودن
و ترويجي ناهماهنگي ميان فعاليت− و آموزشي  هاي تحقيقاتي
و صيادان بودن سطح سواد آبزي پايين−  پروران
و در نتيجه پايين آمدن كيفيت بچه− ماهي توليد شده كه خود نبود يك مركز يا بانك مولدين در كشور

و در نتيجه كاهش بازار پسندي مي .شود موجب طوالني شدن زمان پرورش، افزايش ضريب تبديل
و بازاريابي آبزيان•  صنايع شيالتي
و عرضه فعلي پايين بودن− سهم صنايع فراوري محصوالت آبزيان نسبت به مجموع توليدات آبزيان

و غير بسته  بندي شده محصوالت به صورت خام
و تنوع محصوالت− و فرآوري محصوالت  عدم توسعه صنايع شيالتي
و بسته باال بودن قيمت محصوالت خام آبزيان كه منجر به افزايش هزينه− در هاي فراوري و نتيجه بندي

 شود افزايش شديد قيمت مي
آن عدم مطالعه به منظور شناسايي استعدادهاي بالقوه براي سوق دادن سرمايه−  ها به سمت
 گذاري در بخش صنايع شيالتي گذاران با سرمايه ناآشنايي سرمايه−

:هاي زير پيشنهاد شده استحل الذكر راه در پايان نيز براي حل مشكالت فوق
و ذخاير آبي هاي كارآمد چارچوب−  براي حفاظت از منابع
و محل زيست آبزيان براي توسعه پايدار آبزي− و منابع ابي پروري ساحلي ايجاد زمينه حفاظت از سواحل
و صيادي
 برداري از منابع برداشت نشده يا كم برداشت شده به صورت پايداره ايجاد زمينه بهر−
و ايجاد زمينه توسعه پايدار آبزي−  دريا پروري در ساحل
و كارايي زيربخشي در حدي كه ايجاد انگيزه سرمايه باالبردن بهره− و حضور وري گذاري بخش خصوصي

 بخش توانمند آن را بدون پشتوانه يارانه فراهم كند
و فرآورده− با ايجاد زمينه ارتقاي كيفي محصوالت آبزي در صيد، پرورش هاي آنها، به صورتي كه

و به سهولت در بازارهاي جهاني قابل عرضه باشدمحصوالت مشابه در كشورهاي ديگ ر قابل رقابت بود
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و كارآمد به زيربخش− و با تجربه و كارشناسان با انگيزه و حضور مديران  ايجاد زمينه جذب
آن− و خوداتكايي در و ايجاد زمينه استقالل و استفاده از فناوري بهينه در صنعت  توسعه
و نيز توسعه همه جانبههنهادينه كردن مشاركت مردمي در زمين− و ذخاير هاي مختلف حفاظت از منابع

و پايدار در صنعت
و هاي ملي، منطقه براي جلب مشاركت سازمان اصالح ساختار مديريت توسعه نظارت بر بخش− اي

و نيز پايداري آن و تحكيم صنعت  جهاني براي توسعه
ال− و تجهيز آنها به امكانات و تكميل زمبهسازي بنادر صيادي
و بازاررساني− و خارجي(توسعه بازار )داخلي
و تشويق توسعه تشكل−  پروري در كشور هاي خصوصي آبزي تقويت
 دار مهاجم درياي خزر جديد در مبارزه بيولوژيك با شانه−
و پرورش گونه تنوع گونه− و بازار پسندي هاي جديد به خصوص گونه اي تكثير  هاي اقتصادي
آب− ي كشوركاهش فشار صيد در منابع
و رهاسازي گونه− آب هاي دريايي آسيب تكثير و شمال كشور ديده يا تحت فشار در  هاي جنوبي

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

3

ارزيابي عملكرد بخش فرهنگ
در سه سال نخست برنامه

 چهارم توسعه
و تبليغات اسالمي.1  دين

 9709 1388 خرداد مطالعات فرهنگي

و مطالعه به بررسي وضعيت تحقق سياستدر اين هاي كلي برنامه چهارم توسعه در حوزه دين
:هاي كلي مربوط به شرح زير است سياست. تبليغات ديني پرداخته شده است

و مكتب اهل بيت.1 و بصيرت ديني بر پايه قرآن و گسترش دادن معرفت )ع(اعتال، عمق
در استوار كردن ارزش.2 و عملهاي انقالب اسالمي  انديشه
و اميد به آينده.3 و ايمان، روحيه ايثار  تقويت فضايل اخالقي
و نمايان نگه.4 و سياسي حضرت امام خميني زنده آن)ره(داشتن انديشه ديني و برجسته كردن نقش

و برنامه گذاري به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست ها ريزي ها
و هويت ملي مبتني بر اسالم.5 و آگاهي كافي تقويت وحدت و نظام جمهوري اسالمي و انقالب اسالمي

و هنر ايراني و تمدن و اهتمام جدي به زبان فارسي-درباره تاريخ ايران، فرهنگ  اسالمي
و نهي از منكر سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي سالم.6 و اهتمام به امر به معروف و فضايل اخالقي  ها
 مقابله با تهاجم فرهنگي.7
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:هاي مذكور به شكل زير عمل شده است بررسي تحقق سياستبه منظور

ها سياست بررسي.35جدول
 شرح سطوح بررسي

ها روند اجرايي شدن سياست
 اهداف قانون برنامه

 بيني شده در سند ملي هاي پيش سياست
 هاي كمي عملكرد شاخص

و بخشي وضعيت تحقق سياست عملكرد دولت براساسهاي فرابخشي

 هاي كلي سياست
 بيني شده هدف پيش

 عملكرد دولت
 يافته در بودجه هاي اختصاص برنامه

 يافته جمع بودجه اختصاص

هاي هاي فوق در ارتباط با مواد قانوني مرتبط، نكاتي در ارتباط با سياست پس از انجام بررسي
و شاخص .هاي كمي ارائه شده است كلي

و شاخص نكاتي در ارتباط با سياست.36جدول  هاي كمي هاي كلي
 هاي كمي نكات مرتبط با شاخص هاي كلي نكات مرتبط با سياست

و عدم انسجام ميان شاخص هاي كلي روشن نبودن ارتباط ميان اهداف برنامه با سياست ها پراكندگي

 فقدان انسجام ميان اهداف برنامه
و تمايز شاخصعدم و دشوار تفكيك هاي متفاوت از يكديگر

 هاي كلي هاي با سياست بودن تشخيص ارتباط شاخص

و تداخل اهداف هم  پوشاني
ها به اهداف برنامه به علت تعيين ارقام عدم دستيابي شاخص

 مربوطه بدون توجه به وضعيت موجود

و ابهام  آميز بودن برخي بندها كلي
ها از سوي لكرد براي برخي از شاخصعدم ارائه گزارش عم

 دولت
 هاي بخشي فقدان مبناي مشخص براي تدوين سياست

و آيين  نامه اجرايي خالصه شدن اسناد بخشي به تهيه طرح

و بندي اين مطالعه عنوان شده است كه برنامه در قسمت جمع چهارم توسعه در بخش دين
:استتبليغات اسالمي، با دو چالش مواجه بوده 

 هاي مربوط به برنامه چهارم توسعه چالش)الف
و مواد قانوني عدم ارتباط منطقي ميان سياست−  هاي كلي برنامه چهارم
و تبليغات− و فقدان ارتباط ارگانيك ميان مواد قانو برنامه چهارم در بخش دين  گسستگي
و عدم رعايت الزامات صوري قانون در برخي مواد مرتبط−  با اين بخشابهام مواد قانون
 هاي مربوط به عملكرد دولت چالش)ب
و سياست− و فرابخشي فقدان ارتباط ميان مواد قانون برنامه  هاي اسناد بخشي
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و سياست ارتباط بودن برخي از شاخصبي− هاي كالن هاي كمي به اسناد بخش يو اهداف برنامه
 برنامه چهارم

م−  ختلف اسناد مرتبط با برنامه چهارمعدم رعايت سير نزولي از سطح كالن به خرد در سطوح
بي فقدان معيار مشخص براي تعيين ارقام شاخص− و  ارتباطي آنها با وضعيت موجود هاي كمي
و معين ميان بخش− هاي مختلف عدم امكان ارزيابي نتايج برنامه به دليل فقدان ارتباط مشخص

 برنامه چهارم توسعه
و توان گفت از آنجايي كه دولت به طور كلي مي وظيفه خود را در بخش تدوين اسناد بخشي

و همچنين تهيه شاخص هاي كمي به درستي انجام نداده است، امكان ارزيابي عملكرد دولت فرابخشي
در با اين حال اگر شاخص. عمالً منتفي است هاي كمي مالك قرار گيرد، دولت به استثناي دو مورد،

و تبليغات اسالمي عملكرد مثبتي داش . ته استبخش دين

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره
13889729تيرمطالعات اقتصاديكالبدشكافي بخش بازرگاني4

از. اين مطالعه به صورت تفصيلي به بررسي بخش بازرگاني پرداخته است براي تحقق اين مهم
:ساختار زير پيروي شده است

 هاي كلي برنامه پنجم توسعه در حوزه بازرگاني تبيين سياست)الف
 هاي بخش بازرگاني تشريح سياست−
ها هاي كلي بخش بازرگاني با ساير بخش ارتباط سيستمي سياست−
 هاي بخش بازرگاني هاي قانوني موجود براي دستيابي به اهداف سياست بررسي ظرفيت)ب
 قانون تجارت−
و− و مقررات صادرات  وارداتقانون
و ويژه−  قوانين حوزه مناطق آزاد
و معادن ايران− و صنايع  قانون اتاق بازرگاني
 قوانين حوزه قاچاق كاال−
 هاي منعقده دو يا چند جانبه در حوزه بازرگاني نامه قواين مربوط به موافقت−
 قانون برنامه چهارم توسعه−
 انداز سند چشم−
 ارزيابي وضع موجود بازرگاني كشور)ج
)هاي مهم بازرگاني بررسي عملكرد شاخص(اي حوزه بازرگاني هاي برنامه شاخصبررسي−
و مقايسه آن با روند واردات− و صادرات غيرنفتي  بررسي روند عملكرد كل صادرات، صادرات نفتي
و غيرنفتي−  بررسي تراز بازرگاني نفتي
اي هاي تجاري منطقه هاي همكاري بررسي شاخص−
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 هاي بخش بازرگاني چالش)د
 ريزي هاي مربوط به حوزه برنامه چالش−
و مقررات چالش−  هاي مربوط به حوزه قوانين
و واردات چالش−  هاي مربوط به حوزه صادرات
و بازرگاني چالش− و كار  هاي مربوط به حوزه فضاي كسب

:دهد نتايج مطالعه مذكور نشان مي
در سياست»29«بند− هاي كلي برنامه پنجم توسعه تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه

و توازن در  بخش خدمات با فناوري باال دارد به نحوي كه كسري تراز بازرگاني بدون نفت كاهش يافته
مي. تجارت خدمات ايجاد گردد دهد اين در حالي است كه بررسي ارقام بخش تجارت خارجي نشان

و مهندسي امكان جبر ان كسري تراز بازرگاني بدون نفت با تكيه بر ارقامي مانند صادرات خدمات فني
و زمان) فناوري باال( و براي جبران اين كسري الزم است به توسعه صادرات امري مشكل بر است

و تشويق مصرف كاالهاي داخلي غيرنفتي، اعمال سياست هاي تشويق باالبردن كيفيت تولديات داخلي
.جاي كاالهاي وارداتي نيز توجه شودبه 

هاي كلي برنامه پنجم بيان بر گسترش همه جانبه همكاري با كشورهاي سياست»30«بند−
و فناوري تأكيد كرده است جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايه در راستاي اجراي اين سياست،. گذاري

ديگر بايد اولويت صنعتي كشور مشخص كشور بايد ابتدا نقش خود را در منطقه تعريف كند به عبارت 
و تعين نقش وارد فضاي بين الملل شويم بدون شك اين شود، زيرا اگر بدون اولويت صنعتي

بنابراين بررسي. هاي كشورهاي ديگر است كه تعيين كننده نقش ما در جهان خواهد بود استراتژي
و تعيي ن اين مسئله كه همكاري با اين شرايط كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي جنوب غربي آسيا

و استراتژي كشور مؤثر باشد كشورها چه مزايايي براي كشور دارد، مي .تواند در تعيين نقش
و سواحل هاي كلي به گسترش فعاليت سياست»35-2«در بند− هاي اقتصادي در مناطق مرزي

و جزاير با استفاده از ظرفيت البته بايد توجه. شده استهاي بازرگاني خارجي كشور پرداخته جنوبي
هاي متعدد در مرزهاي كشور، توجه بيش از اندازه به مركز كشور موجب رغم وجود ظرفيت داشت علي

و بروز شكاف و چالش- هاي اقتصادي انزواي مناطق مرزي هايي نظير فقر، محروميت، مشاغل اجتماعي
و كاذب، عدم سرمايه اس... گذاري، بخش زيرزميني گسترده مي بروز اين چالش.تشده تواند ها خود

و فرار سرمايه شود .موجب تشديد فضاي عدم امنيت اقتصادي
و بين سياست− و دوطرفه وجود دارد هاي بخش بازرگاني با امور اقتصادي پيوندهاي وسيع

.هاي مذكور مستلزم توجه به هر دو حوزه است تحقق اهداف در هر يك از حوزه
و توسعه اقتصادي بدون ايجاد ثبات اقتصادي، امنيت، روابط دستيابي به اهدافي مانند− رشد

و تقويت همكاري بين و تعامالت سياسي .پذير نخواهد بود المللي امكان هاي بين المللي
هاي قانوني براي دستيابي به اهداف بخش بازرگاني حكايت از ضعف بستر بررسي ظرفيت−

. قانوني مورد نياز دارد
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مؤ بررسي شاخص− و منفي بودن تراز ثر برنامههاي اي حكايت از مثبت بودن تراز تجاري نفتي
و تراز تجاري غيرنفتي است .خدمات

مي بررسي وضعيت موجود همكاري− دهد حدود هاي تجاري ايران با كشورهاي جنوب غربي آسيا نشان
و حدود  از31نيمي از صادرات كشور ما به كشورهاي مذكور .آنها صورت گرفته استدرصد از واردات ما نيز

:هاي مذكور به صورت تفصيلي ارائه شده است در جدول زير چالش

 هاي بخش بازرگاني چالش.37جدول
 شرح چالش

ش
چال

هاي
مربوط

به
حوزه

برنامه
ي
ريز

 ريزي هاي بخش بازرگاني در حوزه برنامه عدم انسجام سياست
و نگاه و هاي بخش بازرگاني با بخش سيستمي ميان سياستعدم هماهنگي هاي ديگر از جملـه توليـد، فضـاي كسـب

و كار، سياست  ...هاي خارجي
و قوانين برنامه  هاي توسعه در بخش بازرگاني عدم تقيد به رعايت احكام

و فاصله زياد ارقام بيني وجود پيش و عـدم پيشهاي به دور از واقعيت در اهداف كمي بخش بازرگاني و عملكـرد بينـي
 تقيد به اصالح آنها

و هاي دولت در زمينه بازرگاني به خصوص در تغييـر مسـتمر نـرخ عدم ثبات اقتصادي در سياست هـاي تعرفـه واردات
 اعمال مجوزهاي صادراتي

و كرانـه وجود نرخ هـاي بـاالي هاي تعرفه باال در برخي كاالهاي خاص كه موجب بروز پديـده قاچـاق در كشـور شـده
 اي در كشور به وجود آورده است تعرفه

و مكرر منطقه وجود معافيت و هاي وسيع و كه موجب بروز تخفيف... اي، كااليي ومي... ها، استثنائات، ترجيحات شـود
و به كاهش درآمدهاي پيش ساز بروز رانت زمينه و عدم تخصيص بهينه منابع است مي ها دانجام بيني شده دولت نيز

و تجارت خارجي  عدم وجود سياست مناسب ارزي براي تنظيم بازار داخلي
اي هاي موجود در بازارهاي منطقه عدم استفاده از ظرفيت

و سياست وجود تعارضاتي ميان سياست  هاي حمايت از توليد داخلي كشور هاي بازرگاني
و وجود قوانين متفاوت با از عدم عضويت در سازمان جهاني تجارت و عـدم اسـتفاده كامـل شكورهاي شـريك تجـاري

 هاي تجارت آزاد ظرفيت
و وجود تنش در روابط بين و مناسـبات سياسـي بـا كشـورهاي داراي قـدرت اقتصـادي الملل، سـطح پـايين تعـامالت

و تجاري باال بسنده و وجود ريسك سياسي  كردن به كشورهاي خاص
و وجـود مشـكالت جـاده ونقـل حمـل هاي مناسب از جملـه ناوگـان عدم وجود زيرساخت ايـع هـوايي، دريـايي، ريلـي

و فرودگاه ديوان ها ساالرانه در بنادر، گمركات
و رايزنـان عدم استفاده كامل از ظرفيت و تجـاري هاي مربوط به نمايندگان ايران در خارج از كشور در روابط اقتصادي

 خبرهبازرگاني 
 هاي بازرگاني بدون توجه به كارايي آنها هاي منعقده با كشورهاي مختلف در حوزه نامه تعدد موافقت

و كاالهاي مورد مبادله عدم ثبات استراتژي  كشور در انتخاب كشورهاي طرف همكاري
و اقتصادي  تأثير باالي روابط سياسي بر روابط تجاري

و تدوين ظرفيت  اقتصاد كشور جهت معرفي به كشورهاي همسايههاي عدم تبيين

ش
چال

حوزهقوانينو
هايمربوطبه
ت
مقررا

و واردات، امـور گمركـي، وجود ضعف هاي قانوني متعدد در قوانين بخش بازرگاني از جملـه قـانون تجـارت، مقـررات صـادرات
و قواني و ويژه، قانون اتاق بازرگاني، قوانين حوزه قاچاق كاال  هاي منعقده دو يا چند جانبه نامهن مربوط به موافقتمناطق آزاد

و آيين)1(عدم رعايت مراحل قانوني وضع تعرفه توسط كميسيون ماده و واردات نامه اجرايي قـانون مقـررات صـادرات
و مجلس  اعمال نظرات مختلف توسط دولت

هـاي نامـهو ميـزان اثربخشـي موافقـت فقدان قوانين مربوط به تقويت نقش نظارتي مجلس در خصوص نحوه عملكـرد
 چندجانبه بر اقتصاد ملي
و تجاري كشور در راستاي تقسيم كار بين نبود قانون تعيين اولويت و منطقه هاي صنعتي اي المللي
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 شرح چالش
ش
چال

هاي
مربوط

به
حوزه

ت
صادرا

و
ت
واردا

و تعميق آن در سال و گاز  هاي اخير وابستگي شديد بازرگاني كشور به حوزه صادرات نفت
و مصرف داخلي به واردات و وابستگي توليد  رشد فزاينده واردات كاال به كشور

و ارزش وجود برخي ابهامات در زمينه وجود پديده كم گـذاري اظهاري در وادرات براي فرار از پرداخـت حقـوق ورودي
 گمركي

غيررسـمي غيرقابـل انكـار در تجـارت دهنـده بخـش وجود حجم باالي قاچاق به خصوص در مناطق مرزي كـه نشـان
 خارجي است

و عدم شفافيت در ارائه آمار صادرات غيرنفتي از منظر وابستگي آن به بخش نفت بـا توجـه بـه سـهم ميعانـات گـازي
 محصوالت پتروشيمي در صادرات غيرنفتي

ه جوايز صادراتي نقديهايي براي صادرات از جمل ابهام در زمينه وجود صادرات صوري با توجه به وجود مشوق
و نقش شركت بي و توجهي به كيفيت كاالهاي وارداتي و عالئم تجاري در ارتقاي سطح كاالهـاي وارداتـي هاي بازرسي

و مصرف داخلي  به تبع آن تأثير منفي بر كيفيت توليد
و عدم كارايي آنها وجود نقصان در عملكرد بازارچه  هاي مرزي

ش
چال

حوزه
هايمربوطبه

بوكاروبازرگاني
يكس

فضا

و از بين رفتن نقش شوراي عالي توسعه صادرات به عنوان دستگاه متـولي وجود دستگاه هاي متعدد در زمينه بازرگاني
 هاي مختلف هاي دستگاه كننده فعاليت تنظيم

و كار تجاري بيمه عدم استفاده از ظرفيت و محيط كسب  هاي تجاري در حفظ امنيت اقتصادي
و و كار تجاري از جمله زمان طوالني، هزينهفرآيندوجود موانع مختلف هاي بـاال، مراجـع هاي پيچيده در فضاي كسب

و تأييديه و واردات فرآيندهاي فراوان براي مختلف  صادرات
و شفاف عدم تجميع فعاليت  سازي آن توسط كدهاي اقتصادي شخصي هاي اقتصادي افراد

و كار كشور دي بينهاي اقتصا وجود تحريم و تأثير آن با توجه به ممنوعيت ورود برخي كاالها بر فضاي كسب  المللي
مي وجود تورم باال در كشور موجب افزايش قيمت تمام شود اين امـر ضـمن كوچـك شـدن شده كاالها در داخل كشور

رق اندازه بنگاه گرا را نيـز محـدود هاي صادرات ابتي بنگاهها به ناكارايي در داخل كشور در مقابل كاالهاي وارداتي مزيت
 كند مي
 توجهي به حقوق مالكيت معنوي در حوزه بازرگاني كم

و كار، عدم ثبات اقتصادي، پايين بودن بهـره ركود حاكم بر بنگاه وري، كوچـك ها به دليل نامناسب بودن فضاي كسب
و بودن بنگاه و صادراتي و كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي در موجب عدم استفاده از ظرفيـت ... ها و حتـي هـا شـده

.ها انجاميده است بسياري موارد به تعطيلي بنگاه
و عدم جبران كامل خسارات وارده به صادركنندگان و نامتعادل براي صادركنندگان  ايجاد فضاي غيررقابتي

و فرودگاه وجود مشكالت ديوان ها ساالرانه در بنادر، گمركات
و ابزارهاي نوينعدم اس  تفاده كامل از بستر تجارت الكترونيك

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

5
عملكرد بخش آب در برنامه چهارم
و جايگاه آن در برنامه پنجم

 9750 1388 مطالعات زيربنايي

و جايگاه آن در برنامه پنجم ابتدا اين مطالعه به منظور تبيين عملكرد بخش آب در برنامه چهارم
و سپس احكام مرتبط با بخش آب در برنامه  و اهميت بخش آب پرداخته به وضعيت بيالن آبي كشور

دهد،ميبر اين اساس برسي عملكرد بخش امور آب نشان. چهارم توسعه را مورد بررسي قرار داده است
و توسعه طرح هاي مربوط به توسعه شبكه برنامه هاي هاي آبياري اصلي، ظرفيت آب تنظيمي سدها

و شبكه درصد كمترين7/6و19،21هاي آبياري فرعي كه هر يك به ترتيب با تحقق كوچك كانال
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هم. اند ميزان دستيابي به اهداف را داشته و هاي زماني در اجراي طرح با توجه به لزوم مربوط به سد
و زهكشي عدم تحقق در طرح شبكه در هاي مربوط به شبكه هاي آبياري ها، آثار منفي زيادي را
.برداري از منابع آب كشور به همراه خواهد داشت بهره

:در اين ارتباط به برخي از نقاط ضعف مديريت بخش امور آب به شرح زير اشاره شده است
و− و آب تنظيمي سدها برداري شبكه بهرهناهماهنگي در اجرا و زهكشي  هاي آبياري
و رودخانه ضعف در بهره−  هاي مرزي برداري از منابع آب مشترك
و بهبود طرح− و شبكه ضعف در توسعه و زهكشي فرعي هاي كوچك كانال  هاي آبياري
 عدم توسعه مناسب استانداردهاي مهندسي آب−
بي بهره− و بيالن منفي آنهارويه از منابع آب زيرزم برداري  يني

و فاضالب نيز نشان مي هاي مربوط به توسعه فاضالب دهد كه شاخص بررسي عملكرد بخش آب
و تقريباً مي توان گفت كه ميزان تحقق آنها صفر روستايي از ضعف بسيار شديدي برخوردار هستند

.هاي مربوط به توسعه فاضالب شهري نيز مطلوب نيست وضعيت شاخص. است
و ادامه به برخي از نكات درخور توجه در مديريت آب كشور از قبيل توسعه شبكهدر هاي آبياري

و بازدهي بيشتر، توسعه روش و زهكشي، تخصيص آب به محصوالتي با نياز آبي كمتر هاي آبياري نوين
و كم از همچنين بيان شده است كه مسئله آب در برنامه. اشاره شده است... مصرف منظر هاي توسعه،
هاي همكاري«و» توليد انرژي«،»زيست محيط«،»امنيت غذايي«،»اقليم«،»آمايش سرزمين«

.حائز اهميت است» المللي بين
هاي كلي بخش آب در برنامه پنجم گيري هاي پاياني گزارش عنوان شده است كه جهت در بخش

:توسعه بايد به شرح زير باشد
 هاي فقرزدايي، توسعه اقتصادي هاي آن با سياست جنبهارتباط كامل احكام برنامه در كليه−
و پيوند برنامه− و برنامه هاي بخش آب در سياست مديريت جامع آب و ريزي ها ملي، اقتصادي

و آمايش سرزمين  اجتماعي به منظور بسترسازي توسعه پايدار
و لحاظ حركت به سمت بازيافت سرمايه در بخش آب از طريق مكانيسم قيمت− كردن گذاري

 اجتماعي-آب به عنوان كاالي اقتصادي
و غيردولتي براي بخشي تأمين منابع مالي از طريق ظرفيت بخش افزايش تنوع− هاي عمومي

و بهره و در عين حال اهميت سرمايه وري آب براي تأمين تأمين منابع مالي در بخش آب افزايش
و سرمايه نيازهاي مالي جهت بهره و نگهداري .يگذار برداري

و نگهداري به صورت غيرمتمركز در سطح گيري، اجرا، بهره تصميم فرآيندگسترش− برداري
آب هاي ملي را در چارچوب حوضه محلي به طوري كه سياست هاي آبريز به عنوان واحد مديريت

 محقق سازند
ها جلوگيري از آلودگي آب مقدم بر دفع آلودگي−
و دريايي هاي درياچه توجه خاص به حوزه− و ارائه طرح جامع يا سندملي خاص اين اي داخلي

و سياسي درياها  محدوده با توجه به اهميت اقتصادي، اجتماعي
و ذي− ذي هماهنگي پايدار با طبيعت و  هاي آبريز مدخالن در سطح حوضه نفعان
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و ارزش− و مصارف از يك سو هاي اقتصادي، نظام تخصيص آب بايد تعادل منطقي بين منابع
ز و  محيطي آب از سوي ديگر را ايجاد كند يستاجتماعي

 لحاظ كردن مديريت خطرپذيري به عنوان جزء الينفك مديريت آب−
و افزايش راندمان بهره وكيفي كميهاي هدف−  وري آب تعيين گردد بايد در راستاي توزيع عادالنه
آب تقويت جنبه−  هاي حاكميت مؤثر
و مص− و آگاهي عمومي در خصوص منابع آبارتقاي دانش  ارف
 نفعان مشاركت وسيع ذي−
و بهره− برداري بهينه از آن در راستاي تحقق جلوگيري از تخريب منابع آب، حفظ، احيا، توسعه

 توسعه پايدار
و بازوهاي اجرايي آن− و ايجاد شوراي عالي آب و ارزيابي مستمر  نظارت

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

6
هايسياستالزامات تحقق

كلي با رويكرد ويژه به
»فاوا«هاي توانمندي

و مطالعات ارتباطات
 هاي نوين فناوري

 9751 1388تير

هاي كلي برنامه پنجم توسعه از منظر ارتباط با فاوا مورد در اين مطالعه تمامي بندهاي سياست
به12هاي صورت گرفته، حداقل بررسي براساس. بررسي قرار گرفته است صورت مستقيم به فاوا بند

و  مي55مربوط بوده . شود بند نيز به صورت غيرمستقيم به فاوا مربوط
:هايي كه تحقق آنها در گرو توسعه فاوا است مورد مطالعه قرار گرفته است در ادامه سياست

و فناوري)الف و پژوهش»7«بند(امور علمي )تحول در نظام آموزش عالي
 دانشجويانافزايش بودجه، افزايش−
و فناوري در منطقه−  دستيابي به جايگاه دوم علم
و−  ...دستيابي به فرافن
و قضايي»14«بند(امور اجتماعي)ب )اصالح نظام اداري
و كارايي، بهبود خدمات− به افزايش تحرك و معيشت كاركنان، رساني به مردم، تأمين كرامت

و قضاوت اليق، پيشگيري از فساد ادار و كارگيري مديران و مبارزه با آن  ...ي

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

7
هاي عمدهبررسي شاخص

هاي محصوالت زراعي در سال
 برنامه چهارم توسعه

 9753 1388تير مطالعات زيربنايي

شوند، معموالً با توجه به اين مسئله كه محصوالت زراعي اغلب محصوالت استراتژيك محسوب مي
در اين مطالعه وضعيت روند توليد،. اي شده است ريزان كشاورزي توجه ويژه به آنها از جانب برنامه
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و ميزان واردات صورت گرفته در برخي عمده محصوالت زراعي مهم به شرح زير ار ائه سطح زيركشت
.شده است

و واردات محصوالت زراعي.38جدول  توليد، سرح زيركشت

رديف
محصوالت
 زراعي

 واردات سطح زير كشت/ توليد

 گندم1

 نسبت به سال 1387-1386در سال
 يافته كاهش 1383-1384

و= ترين عامل كاهش توليد مهم خشكسالي
 كاهش كشت ديم

 واردات افزايش

جو2
 نسبت به سال 1387-1386در سال

 يافته كاهش 1383-1384
 خشكسالي= ترين عامل كاهش توليد مهم

 واردات افزايش
اي خاصي هم نسبت به اين به عالوه حمايت تعرفه

 محصول انجام نگرفته است

 برنج3
 1385-1384نسبت به سال 1387در سال

 افزايش داشته
دهنده كاهش تعرفه واردات كاهش يافته كه نشان

 هاي دولت از توليد داخلي است حمايت

 روند نزولي پنبه4
 روند صعودي

هاي يكي از داليل افزايش صادرات كاهش قيمت
 جهاني است

اي ذرت دانه5
 نسبت به سال 1386-1385در سال
 افزايش داشته است 1383-1384

به دليل87روند كاهشي داشته است ولي در سال
 افزايش يافتهخشكسالي واردات 

 شبدر6
كاهش يافته كه علت 1386-1385در سال

 اصلي آن خشكسالي ذكر شده است

 يونجه7
تغيير محسوسي در سطح زير كشت ايجاد

 نشده است

8
ساير نباتات

اي علوفه
نسبت به سال 1386-1385در سال

 افزايش يافته است 1383-1384

9
چغندر(شكر

)قند
كاهش 1385نسبت به سال 1387در سال
و شكر كاهش يافته است يافته  توليد قند

 نياز به واردات افزايش يافته

10 
هاي توليد دانه
 روغني

 كاهش يافته است 1387در سال

اي در ميزان توليد محصوالت شود، شرايط جوي تأثير قابل مالحظه همانطور كه مشاهده مي
و به نظر مي كم افزايش بهرهرسد نقش زراعي دارد .رنگ باشد وري در اين زمينه

:در انتهاي اين مطالعه پيشنهاداتي به شرح زير ارائه شده است
مي هايي كه به رشد بهره سياست− و عملياتي گردد وري منجر .شوند با جديت بيشتري پيگيري
و توليد ارقام پرمحصول، توسعه مكانيزاسيون، يكپار اتخاذ سياست− سازيچههايي نظير اصالح

و توجه به عامل قيمت اراضي زراعي، اصالح نظام فعلي قيمت هاي سازي شبكه هاي نسبي، مدرن گذاري
.رساني آب
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و توليدي نيز الزم است ضمن پرهيز از بخشي در ارتباط با سياست− نگري، هرگونه هاي تجاري
ازذي هاي هاي تعرفه واردات محصوالت كشاورزي با هماهنگي دستگاه تغيير در نرخ ربط صورت گيرد تا

.اين طريق از ايجاد ضرر احتمالي به نظام توليدي داخلي جلوگيري شود

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

8
جايگاه نظام تأمين اجتماعي

هاي كلي برنامه در سياست
 پنجم

 9778 1388مرداد مطالعات اجتماعي

و در اين مطالعه ابتدا به تبيين وضعيت موجود نظام تأمين اجتماعي كشور در دو حوزه بيمه اي
:بررسي صورت گرفته براساس. حمايتي پرداخته شده است

.درصد بوده است46هاي بازنشستگي نسبت به جمعيت شاغل حدود درصد پوشش بيمه−
درصد بوده كه انتظار90حدود هاي درماني به كل جمعيت كشور نسبت پوشش جمعيتي بيمه−

.رود با اجراي طرح بيمه پايه درمان ايرانيان، اين افراد نيز زير پوشش قرار گيرند مي
هاي هاي كلي برنامه پنجم كه مرتبط با نظام تأمين اجتماعي هستند در سرفصل در ادامه سياست

ميمربوطه مورد بررسي قرار گرفته است كه به صورت مختصر به آنها پردا .شود خته

 اي نظام تأمين اجتماعي هاي كالن برنامه پنجم توسعه ناظر بر قلمرو بيمه سياست•
و كاهش سهم مردم از هزينه بيمه وكيفي كمي، توسعه»19-5«بند− به هاي سالمت هاي سالمت

 درصد تا پايان برنامه پنجم 30
، ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني»25-4«بند−
هاي مالياتي، اعطاي هاي غيرموجه درآمدي از طريق سياست، جبران نابرابري»24-1«بند−

و يارانه اي هاي بيمه سازوكارهاي هدفمند
مي در اين راستا حوزه بيمه :توان در چهار بعد زير تبيين كرد اي را

در به مفهوم پوشش كامل همه افراد جامعه در نظام بيمه:پوشش جمعيتي)الف و هاي ماني
 گسترش پوشش بيمه اجتماعي با اولويت شاغالن

و كارآمدي بايد مورد توجه قرار گيرد:تعهدات)ب  كيفيت
در ها بايد به گونه ساختار بيمه:ساختار)ج اي طراحي شود كه شرايط استقرار يك بازار رقابتي را

 اين حوزه تأمين كند
م يكي از كاركردهاي نظام بيمه:تأمين مالي)د هاي غيرموجه درآمدي توان جبران نابرابريياي

و در صورتي كه  مي براساسباشد توانند تا حدودي ابزاري درصدي از درآمد افراد تأمين مالي شوند،
و تعديل درآمد محسوب شوند مي همچنين دولت. براي بازتوزيع ها به سمت توانند با هدايت يارانه ها

به تقويت همبستگي اجتماعي، با كمترين اخالل در بازار، گرد، ضمن كمك هاي بيمه تقويت صندوق
.ها را افزايش دهند ميزان دقت در توزيع هدفمند يارانه
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 هاي كالن برنامه پنجم توسعه در حوزه حمايتي سياست•
و كنترل ناهنجاري بخشي مناطق حاشيه، سامان»20-2«بند− و پيشگيري هاي عمومي نشين

 ناشي از آن
كه:ايو هماهنگي ميان اهداف توسعه، ارتقا»31«بند− و اشتغال به طوري آموزش، بهداشت

 در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني باال برسد
و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي، تنظيم همه فعاليت»34«بند− هاي مربوط به رشد

كمو كاهش فاصله ميان درآمدهاي  و رفع محروميت از قشرهاي  درآمد طبقات
و پايين درآمدي جامعه به طوري كه در پايان برنامه»35-3«بند− ، كاهش فاصله دو دهك باال

 برسد35/0ضريب جيني به حداكثر
و اجتماعي هاي پيشگيري از آسيب توسعه نظام−  هاي فردي
و زنان سرپرست خانوار−  حمايت از اقشار محروم

:هاي حوزه حمايت نيز از چهار سطح زير استفاده شده استستدر تبيين سيا
اي را شامل جمعيت تحت پوشش خدمات حمايتي طيف گسترده:پوشش جمعيتي) الف

مي مي و زنان سرپرست خانوار، شود كه توان به افراد دو دهك پايين درآمدي، اقشار محروم
و افراد آسيب حاشيه و ساير گروه نشينان م پذير .عرض خطر اشاره كردهاي در
از:تعهدات)ب عالوه بر وظايف سنتي خدمات رساني به نيازمندان، توسعه اقدامات پيشگيرانه

مي بروز آسيب و اجتماعي نيز جزو تعهدات خدمات حمايتي محسوب .شود هاي فردي
هايي نظير بهداشت، آموزش، موفقيت نظام حمايتي در گروه هماهنگي با حوزه:ساختار)ج

و اشت همچنين به منظور پايش وضعيت افراد نيازمند حمايت، تكميل بانك اطالعات. است... غال
.مربوطه از اهميت بااليي برخوردار است

و كمك:تأمين مالي)د هاي تأمين مالي در قلمرو حمايتي، اغلب متكي به منابع عمومي
تاند در راستاي تجهيز منابع قلمرومي هاي آشكار بنابراين هدفمند كردن يارانه. اهداكنندگان بوده است

.حمايتي مورد تأكيد قرار گيرد
مي بررسي ظرفيت دهد در اغلب موارد نظام جامع تأمين هاي قانوني موجود در اين زمينه نشان

و تنوع قوانين مواجه است، اين مسئله موجب فقدان وحدت  اجتماعي به جاي فقدان قانون، با تعدد
و كارآمدي قوان .ين شده استرويه

در نهايت نيز پيشنهاداتي در راستاي حل برخي مشكالت نظام جامع تأمين اجتماعي ارائه شده
:است

و يكپارچگي در صندوق− و مالي ايجاد انسجام، انتظام هاي بازنشستگي با حفظ استقالل اداري
مقو ماهيت حقوقي آنها در كنار يكسان و و انتقال سازي ضوابط، شرايط احراز، سطح تعهدات ررات نقل

.ها بين اين صندوق
و يكپارچگي در بيمه− و يكسان ايجاد انسجام و هاي درماني كشور سازي سطح خدمات

و روش .رساني آنها هاي خدمت تعهدات
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و ايجاد صندوق ويژه بازنشستگي پايه براي اقشار غير توسعه فراگير بيمه− هاي بازنشستگي
و حقوق و خويش مزد .فرما بگير

و درمان براي همه افراد كشور متناسب با ظرفيتالز− و ام به پوشش بيمه بازنشستگي ها
.امكانات موجود

و خالًها در قلمرو رفع همپوشاني− و توانبخشي«ها با هدف تفكيك تخصصي» حمايتي
و رفاهي خدمات در دو حوزه كمك و خدمات توانبخشي .هاي اجتماعي

ا− جتماعي به همه افراد جامعه متناسب با سطح توسعه پوشش بخش حمايتي نظام تأمين
و آسيب و سطح آسيب نيازها، احتمال خطرات و خانوارها ها .پذيري افراد

و استقرار نظام تأمين اجتماعي چند اليه شامل حداقل سه ركن− الزام قانوني به طراحي
قانون ونهم بيستبه منظور پوشش همه افراد جامعه مطابق اصل» تكميلي«و» حمايتي«،»اي بيمه«

.اساسي

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

9
هاي كلينگاهي به سياست

 برنامه پنجم در حوزه سالمت
 9779 1388مرداد مطالعات اجتماعي

هاي اعالمي در ابالغيه مقام معظم رهبري در بخش سالمت در اين مطالعه ابتدا به تشريح سياست
و سپس  هاي مختلف ارائه هاي كلي مصوب برنامه پنجم با شرح وظايف حوزه سياستپرداخته شده

مي. شده است هاي كلي ابالغي موارد زير بايد در تدوين برنامه شود با توجه به سياست در ادامه بيان
:پنجم توسعه مورد توجه قرار گيرد

و روحي به ويژه در گروه هدف دانش−  آموزان در اولويت است سالمت جسمي
و براي تمامي آنها سياستگذاري انجام شود مؤلفه−  هاي اجتماعي سالمت مورد توجه ويژه قرار گيرد
و امنيت غذايي، اصالح الگوي تغذيه، سالمت: مديريت عوامل خطر سالمت با محورهاي− سالمت

و محيط، آلودگي و روان هاي تهديد هوا ريزي گردان، برنامه كننده، مبارزه همه جانبه با مواد مخدر
و مديريت بيماري و مؤثر براي رفع چالش گذر سالمت  هاي غيرواگير مناسب

و تخصيص منابع عمومي براي تحقق گذاري، برنامه يكپارچگي در سياست− ريزي، ارزشيابي، نظارت
و حاكميتي وزارت بهداشت براي  و سالمت همه جانبه راهكاري مهم براي تقويت جايگاه توليتي انسام سالم

و جلب مشاركت تمامي بخش دن سازمانهمسو كر .هاي توسه كشور هاي گسسته بخش سالمت
 هاي پايه سالمت كه وظيفه حاكميتي است هاي درماني بيشتر مورد نظر بوده نه بيمه رقابت در بيمه−
و گسترش− و كارآمد و خدمات بيمه وكيفي كميتأمين بيمه فراگير نظام تأمين اجتماعي

 ها تأكيد دارند الت اجتماعي كه بر همگاني بودن بيمهدرماني براي گسترش عد
و هماهنگي ميان اهداف توسعه− و اشتغال براي دستيابي شاخص:اي ارتقا آموزش، بهداشت

توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني باال مدنظر است تا تركيب مناسبي از بهبود اين سه 
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س و به بهانه اشتغالزايي و شاخص شاخص شكل گيرد و اميد به زندگي آنها به خطر نيفتد المت مردم
.توسعه انساني كاهش نيابد

و سپس خألهاي در ادامه ظرفيت هاي قانوني موجود در زمينه سالمت مورد بررسي قرار گرفته
:قانوني ارائه شده است

و تأم− ين اجتماعي، براي ايجاد يكپارچگي در سياستگذاري تا تخصيص منابع عمومي بايد قانون رفاه
و  و انسان سالم بازنگري ... نظام پزشكي، جهاد كشاورزي، سازمان استاندارد براي تحقق سالمت همه جانبه

و  و تبديل به قانون عمومي شود همكاري بين سازوكارو اصالح شود .بخشي براي آن طراحي
و پيگير− و شرح وظايف خود را براي تقويت توليت ي تحقق انسان وزارت بهداشت بايد ساختار

و و كنترل عوامل خطر و سالمت همه جانبه با توجه به رويكرد مديريت عوامل اجتماعي سالم
.تهديدكننده سالمت در اسرع وقت از طريق مجلس بازبيني كند

و سالمت فراورده− و ايجاد يكپارچگي در سياست به منظور تضمين امنيت و هاي غذايي گذاري
زيست، بط با وظايف وزارت بهداشت، جهادكشاورزي، سازمان استاندارد، محيطنظارت الزم است قوانين مرت

و دارو اصالح شود و با اختيارات كامل غذا .وزارت بازرگاني در جهت تشكيل سازمان مستقل
و رويكرد بيمه− براي تشكيل بيمه سالمت بايد قانون بيمه همگاني خدمات درماني اصالح شود
و تأمين منابع سالمت .مالي پايدار در آن لحاظ شودنگر
و سالمت همه جانبه بايد تدوين شوند− .قوانين بودجه سنواتي با توجه به رويكرد انسان سالم
و شرح وظايف برخي از دستگاه− و سالمت همه جانبه در ساختار هاي براي تحقق انسان سالم

.اجرايي بايد تغييراتي ايجاد شود
ا− و و اصالح شودالزم است براي يكپارچگي نظارت . رزشيابي برخي اختيارات نظارتي تجميع

و بندهاي ذيل آن بايد نظام و سالمت همه جانبه همچنين براي تحقق رويكرد انسان سالم
و جايگاه دستگاه و جديد الزم تعريف شود سالمت در كشور بازتعريف شود در حال حاضر. هاي موجود

پزشكي، پزشكي قانوني، سازمان رت رفاه، بهداشت، نظاموزا(با وجود گسستگي سازمان در نظام سالمت 
و برنامه و امورد ريزي، مجمع تشخيص مصلحت، جهاد كشاورزي، حفاظت محيط مديريت زيست، اوقاف

و  پذير ها به سختي امكانو همپوشاني مأموريتي تحقق اين سياست...) خيريه، دفاع، بيمه مركزي
.است
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10 
بررسي زيربخش باغباني در

 برنامه چهارم توسعه
 9773 1388مرداد مطالعات زيربنايي

هاي برنامه چهارم توسعه پرداخته اين مطالعه در ابتدا به بررسي توليدات محصوالت باغي در سال
درصد از توليد مورد نظر برنامه82حدود 1387هاي صورت گرفته، در سال بررسي براساس. است

مي. محقق گرديده است در بنابراين عنوان شود بخش باغباني بر خالف زيربخش زراعت، بااندكي ارتقا
و تكنولوژي روش مي ها و تواند با توسعه هاي نوين، قابليت افزايش سطح زير كشت فعلي را دارا بوده
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بال اغات در زمينب كم استفاده در شيب هاي و اراضي و اشتغال ها بازده، حتي در شرايط خشكسالي توليد
و اصالح باغات. مطلوبي را ايجاد كند از سوي ديگر عملكرد برنامه چهارم در جايگزيني باغات درجه سه

دو در برخي سال) درصد80حدود(ها مطلوب درجه دو در بسياري از سال ليل عدم تحقق بودجه ها به
.بوده است) درصد57(كمتر 

مي بررسي تعرفه به هاي محصوالت باغي نشان دهد كه دولت از تعرفه ورودي محصوالت كشاورزي
و تنظيم بازار استفاده هاي خوراكي به عنوان ابزاري براي حمايت از مصرف خصوص ميوه كنندگان

و هيچ مي هاي در ادامه به چالش. دكنندگان داخلي نداشته استگونه سياست حمايتي را براي تولي كند
:اي بخش كشاورزي به خصوص باغباني اشاره شده است هاي تعرفه موجود در سياست

و تابع تصميمات تعرفه− و پايدار بنا نشده است هاي كشاورزي بر مبناي يك راهبرد بلندمدت
.مدت ساليانه است كوتاه

و به ويژه در وضع نرخ تعرفه− به نرخها هاي سه سال اخير براي محصوالت مختلف كشاوري
و توان رقابت كم اصل مزيت نسبي، حساسيت .توجهي شده است پذيري محصوالت

.هاي توسعه كشور همراهي كافي ندارد هاي كشاورزي با اصول اعالم شده برنامه روند تعرفه−
و سطح تعرفه بين تعرفه− و وزني شكاف عميقي وجود دارد .هاي وزني بسيار پايين است اي ساده

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

11 
و و مصوبات بسترساز قوانين

هاي مرتبط با اجراي سياست
 كلي برنامه پنجم توسعه

 9780 1389تير مطالعات حقوقي

هاي در اين مطالعه به مواردي كه مجلس شوراي اسالمي بايد در جهت اجرايي كردن سياست
:كلي برنامه پنجم توسعه اقدام به قانونگذاري نمايد اشاره شده است

 امور فرهنگي) الف
و موهومات»4«بند.1 و زدودن خرافات ، مقابله با جريانات انحرافي در حوزه دين
آن، ايجاد درك مشترك از چشم»6«بند.2 و عزم ملي براي تحقق و تقويت باور  انداز بيست ساله
و)ب  فناوريامور علمي
به آموختگان دوره كارشناسي به دوره، افزايش ورود دانش»7-1«بند.1 20هاي تحصيالت تكميلي

 درصد
و اجراي نقشه جامع علمي كشور.2  تكميل
 امور اقتصادي)ج
آن»22«بند.1 و درآمدهاي حاصل از و گاز ، تغيير نگاه به نفت
 وچهارم اصل چهلهاي كلي، رشد مناسب اقتصادي با تأكيد بر تحقق سياست»25-3«بند.2

هاي كلي برنامه پنجم در ادامه نيز مواد قانوني به همراه مرجع تصويب آن در ارتباط با مواد سياست
.توسعه ارائه شده است
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12 
هاي كلي برنامهمروري بر سياست

 پنجم در بخش آموزش عالي
 9781 1388 مرداد مطالعات اجتماعي

مي در اين مطالعه به بررسي موادي از سياست پردازد كه با بخش هاي كلي برنامه پنجم توسعه
.آموزش عالي در ارتباط است

و پژوهشبه)الف  درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم3افزايش بودجه تحقيق
و فناوري سرمايهسهم بودجه پژوهش از توليد ناخالص داخلي با احتساب گذاري دولت در امر پژوهش

به. درصد است كه از متوسط كشورهاي در حال توسعه بيشتر است7/0در حدود  البته براي دستيابي
از. يافته افزايش يابد توسعه ضروريست اين رقم تا سطح كشورهاي توسعه 4بايد توجه داشت، بيش

بر برابر شدن اين رقم ايجاب مي و مراكز كند كه تقاضا اي پژوهش نيز به همين نسبت افزايش يافته
.تحقيقاتي نيز توان جذب آن را داشته باشند

براي نمونه صنايع در ايران اغلب دولتي. الزم به ذكر است كه در اين مسير موانعي نيز وجود دارد
و استفاده از رانت انحصار سبب شده است كه نياز  و در نتيجه نبود بازار رقابت وري به افزايش بهرهبوده

.و بهبود كيفيت كه الزمه آن حركت به سمت پژوهش است، احساس نشود
:توان انتظار داشت كه در برنامه پنجم توسعه نكات زير مورد توجه قرار گيرد در اين ارتباط مي

 افزايش تدريجي اعتبارات پژوهشي−
و استفاده بهينه از امكانات−  موجودهدفمند كردن اعتبارات پژوهشي

به آموختگان دوره كارشناسي به دوره افزايش ورود دانش)ب  درصد20هاي تحصيالت تكميلي
به50تحقق اين سياست مستلزم افزايش درصدي ظرفيت پذيرش در دوره كارشناسي ازشد نسبت

مي. است 1386سال  و ايجاب تواند سرآغاز تخصص اين افزايش گرايي در تحصيالت دانشگاهي بوده
و پذيرش دانشجو كند كه توسعه رشته مي به عالوه. نيازهاي تخصصي كشور انجام شود براساسها

آموختگان نيز نيازمند علمي، تمهيداتي براي اشتغال دانش هيئتها، جذب سازي در دانشگاه ظرفيت
.اعتبارات قابل توجهي استتأمين 

و تثبيت آن در برنامه پنجم)ج و فناوري در منطقه  دستيابي به جايگاه دوم علمي
و و فناوري در منطقه مستلزم شناخت نسبت به جايگاه واقعي علم دستيابي به جايگاه دوم علمي

و ساير كشورها است ب. فناوري در ايران و هاي كشورهاي رقيب رنامهبعالوه بايد در مرحله بعد راهبردها
و برنامه و نهايتاً با توجه به جايگاه كشور در منطقه، راهبردها هايي براي پشت مورد بررسي قرار گرفته

. سر گذاشتن كشورهاي رقيب اتخاذ گردد
و بخش ارتباط مؤثر بين دانشگاه)د و مراكز پژوهشي با صنعت  هاي مربوط جامعه ها

و صنعت صورت گرفته، اما متأسفانه برقراري ارتباط بين دانشگاه هاي زيادي جهت تاكنون تالش ها
و. بخشي حاصل نشده است نتايج رضايت يكي از مهمترين داليل اين امر عدم درك متقابل دانشگاه

و فرهنگي براي تأمين دو طرف، ذكر شده  و نبود بسترهاي مناسب حقوق، اقتصادي صنعت از يكديگر
مي از سوي ديگر مشكل. است و عدم پويايي آنها خالصه كرد اصلي مراكز پژوهشي را . توان در ضعف
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و فناوري)ـه  توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشاركت در توليد علم
و فناوري به سرمايه و ديربازدهي نياز دارد، بنابراين با اقبال با توجه به اينكه توليد علم گذاري پر حجم

و در  از بسياري از كشورها، اعتبارات الزم براي انجام پژوهشبخش خصوصي مواجه نيست هاي بنيادي
.شود منابع دولتي تأمين مي

با)و و و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و ارتقاي علوم انساني با تقويت جايگاه تحول
و برنامه و بازنگري در متون و روش انگيزه، اصالح كز مرا وكيفي كميهاي آموزشي، ارتقاي ها

و ترويج نظريهو فعاليت و آزاد انديشي هاي پژوهشي  پردازي، نقد
مي ازجمله مهم و مشكالت موجود بر سر راه هدايت استعدادهاي درخشان توان به عدم ترين موانع

و امكانات اشاره كرد مي. كفايت بودجه شود اقدامات زير در برنامه پنجم در اين خصوص پيشنهاد
:گيرد توسعه مورد توجه قرار

و حمايت از نخبگان− و بانك اطالعاتي جامع براي مديريت، هدايت  ايجاد يك سامانه متمركز
و پژوهشي توأم با حمايت تنوع− و معنوي براي فراهم بخشي به امكانات علمي آوردن هاي مادي

و بالندگي نخبگان در عرصه و نگهداري و پژوهشي زمينه جذب  هاي آموزشي
در المللي از جمله امكان مسافرت بينتسهيل ارتباطات علمي− هاي علمي متعدد براي شركت
و دروه المللي، كارگاه هاي علمي بين همايش و بلندمدت هاي كوتاه هاي آموزشي  مدت
 هاي معتبر خارجي هاي تحصيلي مشترك با دانشگاه برگزاري دوره−
پژ− و خم كه موجب اختالل در روند و پرپيچ و پاگير و دلزدگي زدودن مقررات دست وهش

 شود نخبگان مي
:بندي پيشنهادات زير در جهت رفع خألهاي قانوني ارائه شده است در نهايت نيز در قسمت جمع

با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از اعتبارات پژوهشي، در جهت جبران بودجه امور−
و وضع مقررات جديد در راستا غيرپژوهشي هزينه مي ي تخصيص اعتبارات شود، اصالح مقررات پيشين

و بر پايه فرصت مي پژوهشي توسط نهادي مستقل .تواند در بهبود روند فعلي مؤثر واقع گردد هاي برابر
مي وضع قوانين نظارتي خاص بر دانشگاه− و الزام آنها به پاسخگويي در قبال مصرف منابع تواند ها

.آنها را به استفاده حداكثري از امكانات موجود موظف كند
ارتباطات فردي است، حال آنكه ارتباط براساسها حال حاضر ساختار پژوهشي دانشگاهدر−

و تداوم روابط بين سازماني است و دانشگاه مستلزم برقراري و نهادينه صنعت در اين راستا. پايدار
هاي گيري گروه ضروريست قوانين حمايتي براي سوق دادن ساختار پژوهشي دانشگاه به سمت شكل

و در ادامه با حذف موانع امكان انعقاد قراردادهاي بين دستگاهي بيش از پيش تحقيقا تي وضع شود
.فراهم آيد
در اي مديران متأثر از تغيير دولت تعويض دوره− و فناوري كشور را با عدم ثبات ها، نظام علم

مي اجراي برنامه مي هاي بلندمدت مواجه و شتاب توسعه علمي كشور را كاهش به اين لحاظ. دهد كند
و تثبيت سمت مي وضع مقررات حمايتي به منظور احصا و فناوري تواندبه هاي مديريتي در حوزه علم

.رفع اين نقيصه كمك كند
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ست با وضع مقررات جديد ساختار مراكز پژوهشي را از دانشگاه گونه به محلي صرفاًا ضروري−
.هاي اصيل تغيير داد براي انجام پژوهش

او− در هاي پژوهشي در فناوري لويتدر حال حاضر هاي پيشرفته باتوجه به موضوعات مطرح
و نه  و ظرفيت براساسكشورهاي پيشرفته مي نيازها شود، وضع مقررات براي اين هاي كشور تعيين

و رعايت آن توسط دستگاه اولويت مي بندي .تواند در برنامه پنجم توسعه پيگيري شود هاي اجرايي
و خدماتي معطوف است، در در حال حاضر كارآفر− يني عموماٌ به ايجاد واحدهاي كوچك صنعتي

و به اين منظور ضرورت دارد كه با وضع حاليكه كه كارآفريني به مفهوم ايجاد فرصت هاي جديد است
.قوانين حمايتي از كارآفرينان نوآور حمايت شود

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

13 
فرهنگ درعملكرد بخش

 برنامه چهارم توسعه
 هنر.2

 9786 1388مرداد مطالعات فرهنگي

هاي توسعه بعد از انقالب به حوزه هنر مورد در اين مطالعه ابتدا توجهات صورت گرفته در برنامه
و پايين و پس از آن جايگاه برنامه چهارم توسعه در ميان اسناد فرادستي دستي بررسي قرار گرفته

زي براساس. مطالعه شده است ر داراي مطالعات انجام گرفته برنامه چهارم توسعه از نقطه نظرات
:خألهايي است

و پايين− و بندها در اسناد فرادستي  دستي روشن نبودن برخي از مواد
و سياست گسست ميان برنامه− ها ها
 گذاري سياست فرآيندناقص بودن−
 ها در قانون برنامه توسعه كلي بودن برنامه−
 عدم تفكيك حوزه هنر در برنامه−

و شاخص براساسدر ادامه عملكرد دولت در حوزه هنر هاي مواد قانوني برنامه، سند توسعه بخشي
. كمي مورد بررسي قرار گرفته است
مي از منظر مواد قانوني بررسي در ها نشان از9دهد كه تا كنون تنها مورد تكليف اوليه32مورد

و بقيه موارد تا سال پاياني برنامه چهارم به مرحله تدارك نرسيده است ه عبارتب. به انجام رسيده است
درصد از موارد مربوط به مواد مرتبط با حوزه هنر در برنامه چهارم توسعه2/28ديگر تنها حدود

و بايد منتظر ماند تا عملكرد سال پاياني آن مورد ارزيابي قرار گيرد .اجرايي شده است
و نشيب مسئله ديگري كه در اينجا مطرح مي از هاي موجود در عملكرد گزارش شده شود فراز

:سوي دولت است كه به برخي از آنها اشاره شده است
و دستورالعمل اجرايي است، لذا مفروض اصلي در اجراي برنامه توسعه، تهيه طرح، آيين− نامه

و مانند آن چندان نمي تواند گوياي ارزيابي عملكرد بيان مواردي چون در دست اقدام، در حال پيگيري
.ريزي باشد در يك چارچوب برنامه
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و بندها در− گزارش عملكرد دولت طي سنوات مختلف مخدوش است، چنانچه در برخي از مواد
.هاي ابتدايي برنامه گزارشي ارائه نشده است سال

براي برنامه چهارم توسعه نشان) اي از مصوبات هيئت وزيران مجموعه(بررسي اسناد بخشي
و تصوي مي شددهد كه اسناد مذكور دو سال پس از اجرايي شدن از.ب برنامه منتشر همچنين آنچه

آيد آن است كه متأسفانه هنوز گزارش عملكرد دولت در سند توسعه بخشي مربوط به حوزه هنر بر مي
هنر باشد، هاي حوزه اقدام ملموسي كه نشان دهنده اهتمام دستگاه اجرايي به اجرايي كردن سياست

.شود ديده نمي
ن از مسائل عمده در شاخص و بخش هاي كمي بودن معيار مناسب براي فهم عملكرد بخش دولتي

توان نقش نتايج عملكرد بيشتر بر بخش دولتي تكيه دارد، اين در حاليست كه نمي. غيردولتي است
بيني در سند از سوي ديگر بسياري از عملكردها با پيش. بخش غيردولتي را در زمينه هنر ناديده گرفت

ميتوسعه بخشي همخواني ندارد، اي از يك سو بايد. تواند از زواياي مختلفي مورد توجه قرار گيردن امر
بيني برنامه توجه كرد، از سوي ديگر موانع تحقق آن را از پيش روي مجريان به منطقي كردن پيش

.رفع كرد
شود كه يكي از معضالت اين در بحث تأمين اعتبار در برنامه چهارم توسعه در حوزه هنر بيان مي

ترين علت اين مسئله شايد مهم. اي چندان گوياي تابعيت از برنامه نيستند هاي بودجه رديف است كه
چرا كه مفهومي چون گسترش. ريزي عملياتي است كلي بودن مفاهيم به كار گرفته شده در يك بودجه

ه سينماي ملي خود مفهومي به اندازه يك سياست كلي است كه نيازمند تدوين سياست اجرايي، برنام
به هاي بودجه هاي منظور شده در رديف از اين رو كلي بودن برنامه. است...و اي مسير حركت برنامه را

و لذا نمي روشني بيان نمي .توان ارزيابي مناسبي از عملكرد قوه اجرايي نسبت به برنامه يافت دارد

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره
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برنامههاي كليبررسي سياست

و پنجم در حوزه آموزش
 پرورش

 9785 1388مرداد مطالعات اجتماعي

با بخش نخست اين به مطالعه به تشريح سياست و پرورش هاي كلي برنامه پنجم در حوزه آموزش
و سياست هاي صورت گرفته بررسي. هاي دو برنامه گذشته اختصاص يافته است نگاهي به وضع موجود

و پرورش مؤيد مطالب زير استدر ارتباط با وضع  :موجود آموزش
و كيفيت مناسب برخوردار نيست− و پرورش از عمق .در حال حاضر آموزش
و ضروري ميان نيازهاي جامعه اعم از بخش صنعت، كشاورزي،− در حال حاضر ارتباط منطقي

و پرورش وجود ندارد و مهارت در آموزش و محتواي دانش .بهداشت، خدمات
و نه از بعد كيفي، براي ام شده در حوزه بهداشت دانشاقدامات انج− آموزان نه از بعد كمي

و خوب عمل كند كافي نيست .داشتن نسلي سالم كه بتواند خوب بينديشد
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از− برقراري ارتباطات بين بخشي، با وزارت بهداشت جهت فراهم كردن زمينه استفاده بهينه
ب و و امكانات موجود ا سازمان تربيت بدني با توجه به محدود بودن فضاهاي منابع اعم از دانش روز

و پرورش مي .هاي كلي برنامه پنجم باشد تواند مسير مناسبي براي تحقيق سياست ورزشي آموزش
و تمايزي است كه در ادامه بررسي برنامه و پنجم حكايت از نقاط اشتراك هاي توسعه سوم، چهارم
:شود به آنها اشاره مي

و پرورش وجوه اشتراك سياست)فلا  هاي كلي آموزش
 اصالح نظام آموزشي−
و پرورش−  ارتقاي كيفيت نظام آموزش
و جسمي دانش−  آموزان افزايش سالمت روحي

و پرورش وجوه تمايز سياست)ب  هاي كلي آموزش
هاي اصلي به طور عمده تعميم آموزش عمومي به تمامي افراد گيري سياست در برنامه سوم جهت−
 التعليم بوده است،جبوا
ها در راستاي تأمين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق گيري سياست در برنامه چهارم جهت−

 انداز بوده است، اهداف چشم
.هاي برنامه پنجم تحول نظام آموزشي مدنظر قرار گرفته است در سياست−

مي هاي صورت گرفته بر روي ظرفيت بررسي اگرچه قوانين موجود دهد هاي قانوني نشان
و  و پرورش است، اما نتوانسته است تحولي بنيادين آموزش پاسخگوي بسياري از نيازهاي آموزش

و پرورش گواه اين ادعاست عدم مطلوبيت برون. پرورش ايجاد كند همچنين قوانين. داد فعلي آموزش
ت و بيروني الزم برخوردار نيست، لذا جهت تحقق حول مورد نظر، در موجود از انسجام دروني

و سياست و پرورش، الزم است احكامي منظور شود كه به ارائه يك نظام قانوني هاي مرتبط با آموزش
و پرورش بيانجامد .منسجم براي آموزش

و پرورش اشاره شده است و نهادي در حوزه آموزش :در ادامه به برخي موانع اجرايي، حقوقي
و پرور:مشكل اجرايي− ميتحول در آموزش كند كه از گستردگي بخش ستاديش ايجاب

.هايي از درون سازمان رو در روست دستگاه كاسته شود اما اين مسئله با مقاومت
مي:مشكل حقوقي− تواند بستر قانوني اگرچه برخي مواد قانون مديريت خدمات كشوري

هاي امور حوزه دستگاهي باشد، اما هنوز تكليف هاي درون فعاليت مناسبي براي واگذاري تصدي
و پرورش مشخص نشده است . حاكميتي از غيرحاكميتي در آموزش

و پرورش پاسخگوي نيازهاي كيفي:مشكل نهادي− با توجه به اينكه شرايط فعلي آموزش
و پرورش نيست، ضروري است اوالً نظام جامع تربيت معلم با توجه به شرايط حاصل از تحول  آموزش

و ثانياً براي  و ارتقاي سطح علمي معلمين تا مقطع دكتري در رشتهتدوين شود هاي فني، عمومي
.نظري اقدام مناسب صورت پذيرد
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ارزيابي عملكرد بخش فرهنگ در سه
 سال نخست برنامه چهارم توسعه

 سازمان ملي جوانان.3
 9798 1388مرداد مطالعات فرهنگي

هاي ابالغي مقام معظم رهبري با مواد برنامه چهارم مطالعه ابتدا به بررسي تطبيقي سياستاين
:هاي صورت گرفته مؤيد موارد زير است بررسي. پرداخته است

و توصيه بايد توجه داشت كه سياست− و در قانون برنامه بايد هاي كلي، راهبردي اي هستند
هاي سياست اجرايي، ارائه اهداف ترين مؤلفه مهم.ل شوندهاي اجرايي تبدي هاي كلي به سياست سياست

و شاخص در ذيل همان ماده قانوني است مي. كمي با بنابراين متن برنامه چهارم توانست در ارتباط
و اجراي صحيح اصول برنامه سازمان ملي جوانان با جزئي هايي با قابليت اجرا تدوين نويسي، برنامه نگري

ا. كند و مؤيد اين مطلب است كه اين در حالي و مبهم است ست كه مواد قانوني مرتبط بسيار كلي
.تدوين آنها با نگاهي عملياتي صورت نگرفته است

هاي بسيار كمي را ذكر كرده است، سند ملي توسعه در ارزيابي وضعيت جوانان شاخص−
.بنابراين ضعف شاخص در حوزه جوانان، ضعف نظارت را به دنبال خواهد داشت

مي ررسيب− دهد براي برخي موارد در قانون برنامه چهارم نظير توانمندسازي جوانان، ها نشان
و  و اميد به آينده در ميان جوانان .بيني نشده است اهداف كمي پيش... ايجاد شوق، انگيزه

 هاي مختلف به ازاي آنها بودجه دريافت كرده است هايي كه سازمان ملي جوانان در سال برنامه.39جدول
1384 1385 1386 1387 

برنامه آموزشي غيررسمي فني.1
ايو حرفه

و هنري.2  برنامه خدمات فرهنگي
 هاي كاربردي برنامه پژوهش.3
برنامه سياستگذاري، مـديريت.4

هاو نظارت بر فعاليت
به هاي برنامه كمك.5 و اعتباري فني

و تعاوني  بخش خصوصي

برنامــــــه ارتقــــــاي.1
 هاي جوانان توانمندي

هـاي برنامه حمايت از برنامه.2
 اوقات فراغت جوانان

ها برنامه حمايت از تشكل.3
ــاعيو مشــاركت ــاي اجتم ه
و زنان  جوانان

اي، برنامه خدمات مشاوره.4
و  و فرهنگي جوانـان تربيتي

 زنان

ــه.1 ــت برنام ــعهاز حماي و توس
 انساني هاي سرمايه ارتقاي

 هـاي توانمنـدي ارتقـاي برنامه.2
 جوانان

 هـاي برنامـهاز حمايـت برنامه.3
 جوانان فراغت اوقات

ــه.4 ــت برنام ــكلاز حماي ـا تش و هـ
 زنانو جوانان اجتماعي هاي مشاركت

ــه.5 ــدمات برنام ــاوره خ  اي، مش
 زنانو جوانان فرهنگيو تربيتي

ــه.6 ــري برنام  ســاماندهيو راهب
 جوانان امور

 كاربردي هاي پژوهش برنامه.1
 هاي توانمندي ارتقاي برنامه.2

 جوانان
 هـاي برنامـهاز حمايت برنامه.3

 جوانان فراغت اوقات
وها تشكلاز حمايت برنامه.4

و جوانان اجتماعي هاي مشاركت
 زنان

و فرهنـــگ ارتقـــاي برنامـــه.5
 جوانان مليو ديني هويت

ــه.6 ــاماندهي برنامـ  ازدواج سـ
 جوانان

دهد كه از ميانميها نشان بررسي
هاي فوق تنها برنامه آموزشي برنامه

و حرفه با غيررسمي فني اي همسو
و اين عدم  اهداف برنامه چهارم است

با همسويي برنامه اي اصلي دستگاه
برنامه چهارم به طور بديهي عدم 
اجراي برنامه چهارم را به دنبال 

.داشته است

ها در قانون بودجه سال برنامه
سازمان ملي جوانان 1385

 1384نسبت به سال 
هدفمندتر تدوين شده است به
طوري كه همسويي برنامه در 
بودجه سنواتي عيناً منطبق با 
اهداف ياد شده در قانون برنامه 

.چهارم است

هاي دنبال شده در اين سال نيز برنامه
به صورت نسبتاً مناسبي از اهداف 

.كنند برنامه چهارم توسعه تبعيت مي
 برنامه«البته در اين ميان دو برنامه

 ارتقايو توسعهاز حمايت
 برنامه«و» انساني هاي سرمايه
» جوانان امور ساماندهيو راهبري

تر حتي از مواد برنامه چهارم نيز كلي
.هستند

87گانه سازمان در سال برنامه شش
تبعيت مناسبي از اهدف برنامه
 چهارم را داشته است، هرچند اعتقاد
اين است كه سازمان ملي جوانان

و توانست برنامه مي هاي بهتر، شيواتر
تري را در راستاي اهداف برنامه مهم

هاي بودجه چهارم به عنوان برنامه
.سنواتي ارائه كند
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طي هاي عملكرد دولت، تحقق برنامه گزارش براساس و اهداف كمي در سازمان ملي جوانان در ها
اجراي برنامه«يكسان نبوده، به طوري كه برخي از اهداف مهم مانند 1386و 1385، 1384هاي سال

برنامه اوقات«ها مانندو برخي برنامه) درصد37(با درصد كمتري محقق شده» اشتغال ويژه جوانان
مي). درصد 242(درصد تحقق بيشتري داشته است» فراغت توان گفت سازمان تنها بر روي بنابراين

. مه خاص تمركز داشته استيك يا دو برنا
در برنامه چهارم در يك ماده قانوني كامل دولت مكلف به تهيه برنامه ساماندهي امور جوانان

هاي اجرايي الزم شده كه اين برنامه را تحت عنوان سند ملي توسعه ويژه فرابخشي حاوي برنامه
را8تنها86ان تا پايان سال برنامه سازم13از اين. برنامه اصلي تهيه كرده است13مشتمل بر  برنامه

و  و تصويب كرده و تنظيم نام برده است5تدوين اما از آنجا كه در تدوين. برنامه را نيز در حال تهيه
ها هاي اين سند كار كارشناسي دقيق با استفاده از مشاوره از كارشناسان نخبه تمامي دستگاه برنامه

و به مرحله اجرا نرسيده ها قابليت صورت نگرفته، اين برنامه .اند اجرا نداشته
به از سوي ديگر تمامي وظايف سازمان ملي جوانان امور حاكميتي محسوب مي شود، اما با نگاهي

گري نيز به چشم هاي تصدي عملكرد خود آورده است، فعاليت هايي كه سازمان در گزارش فعاليت
:خورد مانند مي

 برگزاري اجالس ويژه روز جوان−
 اكبر اي با موضوع شخصيت حضرت علي هاي چندرسانه توليد مجموعه−
و بزرگداشت شخصيت حضرت علي−  اكبر برگزاري شكوهمند هفته جوان

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

16 
مالحظات امنيت ملي

جمهوري اسالمي ايران در
 برنامه پنجم توسعه

 9800 1388مرداد مطالعات سياسي

:هاي زير مورد بررسي قرار داده است مطالعه مالحظات امنيت ملي كشور را در سرفصل اين
و كاستي)الف  دفاعي برنامه پنجم توسعه- هاي امنيتي موانع
و كاستي مهم مي ترين موانع با توان روند تحقق مطلوب اولويت هايي كه هاي امنيتي برنامه پنجم را

از چالش :هايي مواجه كند عبارتند
و دامنه تهديدهاي نرم.1- الف  توسعه نامتوازن در برابر گسترش عمق

هاي امنيتي براي سازي اجتماعي، فقدان توسعه مناسب زيرساخت اي در حوزه امنيت برخوردهاي سليقه
نظارتي براي جلوگيري از نفوذ عوامل- اي، وجود برخي خألهاي تقنيني حفاظت از اطالعات شبكه

و اجرايي براي مقابله با جرائم بيگانه در ساختارهاي استراتژيك كشور، خألهاي تقنيني، نظارتي
و شيوه- امنيتي و تنوع ابزار هاي تهاجم نرم سياسي در فضاي سايبر با توجه به گستردگي، عمق، دامنه

هم در محيط و تعدد مراكز تنيدگي برخي مقوله هاي مجازي، در هاي فرهنگي با حوزه امنيت
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ب تصميم را هايي هستند كه ضريب آسيب رخي از مؤلفهگيري، پذيري كشور در برابر تهديدهاي نرم
.دهند افزايش مي

و منازعات مسلحانه فرقه افزايش سازمان.2- الف اي در محيط پيراموني هاي تروريستي
 جمهوري اسالمي ايران

مي بررسي اطلس جغرافيايي سازمان ا هاي تروريستي در خاورميانه نشان كثر آنها در حلقه دهد كه
و در صورت فقدان تبيين نقشه راه استراتژيك، احتمال ايجاد چالش پيراموني ايران تمركز يافته هايي اند

و يا ثبات امنيت داخلي در ميان در. مدت وجود دارد براي امنيت مرزي بنابراين متوليان امر بايد
. ها سازماندهي كنند هر كدام از اين گروه سازي موزائيكي، راهبردهاي جداگانه را براي چارچوب امنيت

 نبود الگوي امنيتي پايدار متناسب با مختصات امنيتي جمهوري اسالمي ايران.3- الف
و سخت از الگوهاي امنيتي متناسب استفاده كشور بايد براي هر كدام از تهديدهاي نرم، نيمه سخت

و عملياتي الزم  براي مهندسي امنيتي برنامه پنجم را فراهم كند، زيرا الگوسازي بومي، مباني نظري
تك به طوري كه ساختارهاي نظام با اجتناب از اتخاذ سياست. كند مي و انسجام هاي - بخشي فكر بعدي
مي هاي ذهني مشخص براي مهار چالش اي به چارچوب رويه .يابد هاي امنيتي دست
 شهرها فقدان نظام جامع امنيت كالن.4- الف

منسجم براي كالن شهرها ناشي از كم توجهي به اصول آمايش جمعيتي در ساختار هاي نبود سياست
و خأل جمعيت در برخي نواحي ديگر. امنيت ملي است به طوري كه تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ
و حاشيه به افزايش شهرك كه هاي محاطي كالن نشيني در حلقه هاي اقماري شهرها منجر شده است
و مديريت تنش فرآيندپايداري امنيتي، عالوه بر ايجاد نا و گسترده را نيز پيشگيري، كنترل هاي متراكم

مي با چالش .كند هايي مواجه
 هاي مرزي هاي امنيتي سرحدات با افزايش ناامني عدم توازن ميان توسعه زيرساخت.5- الف
و تنش- ثباتي سياسي بي ت فرهنگي اكثر اي در همسايگان شرقي ايران، تشابها هاي فرقه امنيتي

و عدم هاي مرزي با كشورهاي همسايه، فقدان توسعه اقتصادي مناسب اكثر استان استان هاي مرزي
ترين داليلي هستند كه بر اهميت هاي امنيت مرزي با حجم تهديدها از مهم توسعه متوازن زير ساخت

و استان مي سرحدات و ار تقنيني، امنيتي، طلبد ساخت هاي مرزي در مختصات امنيتي كشور افزوده
و نظامي با رويكرد استراتژيك مقدمه تدوين نظام جامع امنيت استان هاي مرزي را فراهم اطالعاتي

.كند
و پايدار در خليج فارس فراهم نبودن زيرساخت.6- الف  هاي امنيت بومي

و هاي احتمالي ناشي از افزايش ايران توصيه شده است متوليان امر دورنماي آسيب شيعه هراسي
.هراسي را از رويكرد امنيت ملي مورد كنكاش قرار دهند

و بايسته)ب  هاي امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران برنامه پنجم توسعه
مي مهم هاي راهبردي در سه حوزه تواند توان نظام براي پيشگيري يا مهار آسيب ترين تدابيري كه

و سخت را ارتقا دهند تهديدهاي نرم، نيمه ازسخت :عبارتند
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و سخت.40جدول  راهكارهاي فراوري تهديدهاي نرم، نيمه سخت
 راهكارهاي فراوري تهديدهاي سخت راهكارهاي فراوري تهديدهاي نيمه سخت راهكارهاي فراوري تهديدهاي نرم

و راهبـردي.1 تبيين نقشـه راه منسـجم
 براي مهار تهديدهاي نرم

نظارتي توسـعه-تقنينيرفع خألهاي−
 هاي نوين در حوزه امنيت فناوري

اي تقويت نظام امنيت اطالعات شبكه−
و نظارتي قـانون− رفع خألهاي تقنيني

اي مبارزه با جرائم رايانه
سازي امنيتي در برابر تهـاجم ظرفيت−

اي شبكه

 تدوين نظام جامع آمايش جمعيتي.1
هـاي هاي امنيتي در قطب توسعه زيرساخت−

 تي كشورجمعي
پـذير هاي جغرافيايي توسـعه شناسايي حوزه−

 هاي مرزي در استان
و− ــهري ــق نظــام اســكان جمعيــت ش تطبي

 روستايي با ساختار مهندسي فضايي امنيت
هاي مطالعاتي بـراي توسـعه تقويت كارگروه−

 امنيتي مطلوب

گيري مناسب از ظرفيت بسيج بهره.1
 در ساختار امنيتي برنامه پنجم توسعه

از.2 جلوگيري از وقوع بحران يكپارچگي
 طريق تقويت وحدت ملي

و دامنــه نحــوه− قانونمندســازي عمــق
 هاي مردم نهاد فعاليت سازمان

ــان− ــا جري ــه ب و مقابل ــي ــاي انحراف ه
 هاي الحادي فرقه
 هاي اجتماعي حمايت از سرمايه−
جلوگيري از امنيتـي شـدن مطالبـات−

و فرهنگي  اقتصادي، اجتماعي
الزم براي مشاركت كاربست تمهيدات−

و احـزاب  حداكثري مردم، نهادهاي مدني
 توسعه سياسي فرآينددر 
 ارتقاي امنيت رواني جامعه−

 تدوين نظام جامع پدافند غيرعامل.2 تشكيل كميته پارلماني مقابله با تحريم.2

 تدوين نظام جامع مديريت بحران امنيتي.3 هاي مرزي تدوين نظام جامع امنيت استان.3 تدوين نظام جامع ديپلماسي فرهنگي.3

 تدوين نظام جامع امنيت اجتماعي.4
بررسي راهكارهاي تقويت قدرت البي ايـران.4

 در كنگره آمريكا
رفع خألهاي قانوني نظام جامع مبارزه.5

 با مواد مخدر
نظــارتي–رفــع خألهــاي تقنينــي.6

 هاي اجتماعي حمايت از سرمايه

و سخت به همراه راهكارهاي هاي مرتبط با تهديدهاي نرم، نيمه پاياني نيز چالشدر قسمت سخت
.پيشنهادي ارائه شده است

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

17 
مالحظات دفاعي جمهوري اسالمي

 ايران در برنامه پنجم توسعه
 9801 1388مرداد مطالعات سياسي

و چالش مطالعه كاستيدر بخش نخست اين مي ها و تحقق هاي دفاعي كه تواند همگرايي منطقه
:هايي مواجه كند ارائه شده است هي كالن دفاعي برنامه پنجم را با چالشد حداكثري اولويت
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 هاي حقوقي خلع سالح گيري ابزاري از رژيم محدودسازي نقش فعال جمهوري اسالمي ايران به بهره−
و شيعه كشورهاي منطقه از آفند تبليغاتي ايرانتأثيرپذيري برخي−  هراسي هراسي
 محور در محيط امنيت خارجي ايران هاي موشكي آمريكا افزايش استقرار سامانه−
و سپاه پاسداران انقالب اسالمي−  مديريت هدفمند جنگ تبليغاتي عليه وزارت دفاع
مديركل آژانس هاي رويه شدن گنجاندن مطالعات ادعايي تسليحاتي شدن در گزارش−

 المللي انرژي اتمي بين
 تضعيف دفاع هوايي از طريق محدودسازي توسعه بومي دانش موشكي جمهوري اسالمي ايران−
و نظامي هاي هسته هاي جاسوسي با تمركز بر فعاليت افزايش پرتاب ماهواره− اي، موشكي

 جمهوري اسالمي ايران
 دفاعي جمهوري اسالمي ايرانسازي توان اي با هدف مختل افزيش آفندهاي شبكه−
 حضور ناتو در محيط امنيتي جمهوري اسالمي ايران−

هاي بخش دوم اين مطالعه به واكاوي پاداستراتژي جمهوري اسالمي ايران براي مهار چالش
:دفاعي برنامه پنجم توسعه پرداخته است

و خنثي−  اسيهر سازي آفندهاي تبليغاتي ايران تبيين نقشه راه مناسب براي مهار
 هاي كالن دفاعي اقتدارافزايي سياست−
 هاي ديپلماسي دفاعي گيري از ظرفيت حداكثر بهره−
اي در محيط امنيت خارجي هاي فرامنطقه هاي نظامي قدرت شناسي آرايش پايگاه آسيب−

 جمهوري اسالمي ايران
 توسعه هدفمند ديپلماسي پارلماني موزاييكي−
 تي پارلمانيهاي دوس گيري از ظرفيت گروه حداكثر بهره−
و تأثير آن بر توسعه دفاعي شناسي گسترش تحريم آسيب−  ها
 شناسي تصويب معاهدات خلع سالح از رويكرد امنيت ملي آسيب−
 تدوين نظام جامع آمايش سرزميني در ساختار امنيت ملي−
 تدوين نظام جامع دفاع هوايي−
 تدوين نظام جامع پدافند غيرعامل−
و چشم− اي هاي فرامنطقه رقابت ميان قدرت انداز ارزيابي نوع، الگو
 گيري مناسب از ظرفيت بسيج در ساختار امنيتي برنامه پنجم توسعه بهره−
 اي در ساختار دفاع ملي نظارتي از توسعه زيرساخت شبكه–هاي تقنيني حمايت−
هاي تروريستي در عمق استراتژيك امنيت خارجي جمهوري شناسي افزايش سازمان آسيب−

 اسالمي ايران
 تدوين طرح جامع امنيت مرزي−
 در ساختار امنيت ملي) دفاع مسطح يا شطرنجي(تقويت دفاع موزاييكي−
 شناسي خروج سريع نيروهاي آمريكايي از عراق آسيب−
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 شناسي درونماي ترتيبات امنيتي منطقه خودمختار كردستان عراق آسيب−
و امكان شاخص−  سنجي ميزان وقوع تهديدات نظامي گذاري

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

18 
هاي كلي برنامهتبيين سياست

 پنجم در حوزه اقتصاد كالن
 9814 1388مرداد ماه مطالعات اقتصادي

مي براساس و شرايطي شود كه براي تحق اهداف برنامه مطالعه انجام شده بيان هاي توسعه اصول
از الزم است كه برخي از مهم :ترين آنها عبارتند

و امنيت−  ثبات
 نگري اصل آينده−
 اصل رويكرد سيستمي−
 اصل هماهنگي−
 اصل استمرار−
 اصل مشاركت−
 اصل انعطاف−
 اصل زمان−

مرتبط با حوزه اقتصاد كالن در چهار محور مورد بررسي قرار گرفته هاي ابالغي در ادامه سياست
:است
 هاي جاري دولت به عوايد نفت قطع وابستگي هزينه)الف

پس يكي از راهكارهايي كه براي قطع وابستگي دولت به نفت پيش انداز توسعه بيني شده است، صندوق
به45اصل براساسالبته الزم به ذكر است كه در مورد استفاده از عوايد نفتي. ملي است قانوني

و در اين مورد خأل قانوني وجود دارد هايي سياستشك تداوم اين رويه، تمامبي. تصويب نرسيده است
و تنظيمي دولت، به لحاظ مديريت غيركارآمد آن، نقش مصرفي  چهارگانه توزيعي، تخصيصي، تثبيتي
و موانع نهادي توسعه نظام اقتصادي ايران را موجب  و در نهايت تنگناهاي ساختاري به خود گرفته

. شده است
و چهارم همچنان درآمدها رغم مواد قانوني در برنامه علي ي نفتي سهم بااليي در تأمين هاي سوم

از سازوكاربنابراين بدون ترديد تعبيه. مخارج دولت دارد و تدارك ابزارهاي تحقق اين سهم نظارتي
.كند جانب دستگاه مقننه به عنوان امري ضروري جلوه مي

و تحقق عدالت در عرصه كالن اقتصاد)ب  ارتقاي رفاه عمومي
هاي بازتوزيعي درآمد به عمل آمده است، اما هنوزذ سياستهايي براي اتخا هر چند تاكنون تالش

16به طوري كه ايران از منظر ضريب جيني در ميان) 0,4حدود(شاخص ضريب جيني باال است 
هاي عدالت لذا اين امر مستلزم بازكاوري عمين در سياست. قرار دارد12كشور منطقه در رتبه
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و كه در جهت بهبود شاخص رغم اقداماتي همچنين علي. اجتماعي است هاي رفاه عمومي نظير بكاري
.هاي مذكور هستيم شاخص) دورقمي(تورم صورت گرفته است همچنان شاهد نرخ باال 

آنو ميانگين منطقه 10,8المللي ميانگين جهاني نرخ بيكاري مطالعات بين براساس  8,8اي
مي. درصد است كشورهاي دارنده باالترين17درصد، رتبه 11,5شود كه ايران با نرخ بيكاري مشاهده

و اولين كشور دارنده باالترين نرخ بيكاري در بين كشورهاي منطقه بوده است .نرخ بيكاري در جهان
و هاي فعال بازار كار توسط سياست در ارتباط با كاهش نرخ بيكاري، اتخاذ سياست گذاران

مي برنامه هاي فعال در كاهش نرخ زيرا تأثير بيشتر سياست.گيرد ريزان بازار كار مورد تأكيد قرار
.هاي منفعل بازار كار در تجربيات كشورها به اثبات رسيده است بيكاري در مقايسه با سياست

و پايدار)ج  تحقق رشد مستمر
و باال طي چهار دهه گذشته، ريشه در دو پديده دارد كه از دهه عدم تحقق رشد اقتصادي مستمر

پذيري متأثرو به تبع، مديريت اقتصادي كشور را تاكنون در جهت كاهش رقابتشكل گرفته 1350
:كرده است
آن 1353شوك نفتي سال− و افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت كه در نتيجه

شد براساسساختار رشد اقتصادي ايران و. وفور منابع نفتي بنيان نهاده نكته مهم آنكه شوك نفتي
اي ارزي نفت در زماني به وقوع پيوست كه اقتصاد ايران هنوز صنعتي شدن را تجربه تزريق درآمده

و قرار گرفتن رشد اقتصاد ملي بر پايه منابع طبيعي نفت، نه تنها كمكي به  توسعه فرآيندنكرده بود
صنعتي ايران نكرد، بلكه از طريق عدم توسعه بخش تجاري به ويژه صادرات صنعتي به عامل ضد 

شدتوسعه  .صنعتي مبدل
در− و نقش مكانيسم بازار بعد از پيروزي انقالب اسالمي، تسلط دولت بر نظام اقتصادي بيشتر

و عدم ظهور بخش كارآفرين در بخش. تخصيص بهينه منابع كمرنگ شد اين امر باعث بروز ركود
و هدايت بخش عمده شد ها به سمت شركت گذاري اي از سرمايه خصوصي . هاي دولتي

و نكته ديگري كه بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه هر چند رشد اقتصادي ايران، اندك
و ايران در زمره كشورهاي ضعيف از نظر رشد اقتصادي محسوب مي شود، اما نوسانات پرنوسان است

نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه در آن به مراتب بسيار زياد است كه در نهايت موجب بروز معضل 
.شود توزيع نابرابر ثمرات رشد اقتصادي مي

المللي، ايران به لحاظ توليد ناخالص داخلي سرانه بر حسب برابري قدرت خريد آمار بين براساس
و رتبه71در رتبه  .كشورهاي منطقه قرار دارد10جهان
ك پذيري ايران، بهبود شاخص شك تحقق اين امر مستلزم ارتقاي درجه رقابت بي و هاي فضاي سب

و كار، ارتقاي سهم بهره . است... وري عوامل توليد
 وري عوامل توليد رشد بهره)د

. وري از رشد به يك سوم اشاره شده است هاي كلي برنامه پنجم توسعه به ارتقاي سهم بهره در سياست
ب وري در كشورهاي توسعه در حال حاضر بهره ا يافته سهم بيشتري از رشد اقتصادي را در مقايسه

و مطابق با آمار، متوسط سهم بهره وري از رشد كشورهاي درحال توسعه به خود اختصاص داده است
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با كشور توسعه12اقتصادي در در. درصد است49يافته برابر 20اين در حاليست كه همين نسبت
. درصد است31كشور در حال توسعه به طور متوسط برابر

و نوسان قيمت در اقتصاد ايران نيز با توجه به سهم باالي صادارت نفتي در درآمداي ارزي كشور
و سياسي درآمد ارزي كشور از ثبات برخوردار  نفت در بازارهاي جهاني، الزم است از نظر اقتصادي

مي 1367-1387هاي همچنين بررسي انجام شده طي سال. شود دهد كه ارتقاي رشد اقتصادي نشان
.ي عوامل توليد محقق نشده استور در كشور از طريق بهبود بهره

و تنوع صادرات رسد ايجاد زيرساخت به نظر مي و نيز قانونگذاري براي تسهيل و نهادهاي الزم ها
پذيري خواهد تواند به جريان واردات فناوري شتاب بخشيده كه اين به ارتقاي توان رقابت كشور مي

و بي .وري كل عوامل توليد قابل انجام خواهد بود بهرهترديد اين مهم از طريق ارتقاي شاخص انجاميد
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شناسي حضور ايران درآسيب
 المللي هاي بين سازمان

هاي دهه چهارم انقالب بايسته
و برنامه پنجم توسعه

 9827 1388شهريور ماه مطالعات سياسي

به به رغم تالش و منطقه حضور در نهادهاي بينهاي ايران نسبت اي، با نگاهي به عملكرد المللي
ها شناسي حضور ايران در اين سازمان ها، ضرورت آسيب سياست خارجي كشورمان در قبال اين سازمان

و ضعيت كنوني آشكار مي :شود، موارد زير در اين ارتباط حائز اهميت استو تغيير
د− .المللي بر عهده ندارد هاي بين ستور كار سازمانايران هنوز توانايي مؤثري در تعيين
و هاي منطقه هاي اجرايي محدودي در اختيار نمايندگان ايران در سازمان مسئوليت− اي

مي بين .گيرد المللي قرار
و خواسته− و قانوني ايران در برخي از اين سازمان حقوق مي هاي مسلم .شود ها ناديده گرفته
و مجامع منطقه حقوق اتباع ايراني در سازمان حمايت ديپلماتيك مؤثري از− و بين ها المللي اي

.گيرد صورت نمي
و حتي منطقه هاي بين تالش ايران براي عضويت در برخي از سازمان− اي با استقبال المللي

.شود كمي مواجه مي
و احترام ديپلمات− و در مواردي برخي از مقامات ايراني شأن در مشاركتها، نمايندگان كننده

و منطقه برخي از اجالس نهادهاي بين .شود اي متناسب با عزت ايران اسالمي رعايت نمي المللي
و در مواردي پرونده اقدامات منفي عليه ايران در برخي از اين سازمان− هاي ها در جريان بوده

و  .منجر شده است... مذكور به محكوميت، تحريم، تصويب قطعنامه عليه ايران
و سياست− .المللي بيشتر با رويكرد تريبوني است هاي بين هاي ايران به سازمان نگرش
و نمايندگان ايران در اين سازمان هاي اعمالي ديپلمات در سياست− سنجي ها، ظرفيت ها

.گيرد هاي موجود در راستاي منافع ملي كشورمان صورت نمي كارشناسانه فرصت
و نهادهاي منطقه اهداف سازمانترين در اين ميان برخي از مهم و بين ها را المللي كه دولت اي ها

از به تعامل با آنها تشويق مي :كند عبارتند
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 المللي مند كردن مناسبات بين قاعده−
 المللي قانونگذاري بين−
و بين تسهيل همگرايي منطقه− و فصل مسالمت اي و حل  المللي آميز اختالفات بين المللي
د− ها ولتنظارت بر عملكرد
و مشاركت فعال در سازمان ترين اهداف دولت مهم− از هاي بين ها از حضور :المللي نيز عبارتند
و بين−  المللي تالش براي ارتقاي منافع ملي
و فراملي سازي سياست مشروعيت−  هاي ملي
و مناسب از نظام سياسي در نظام بين−  الملل ارائه تصويري مطلوب
و بين سازي منطقه ائتالف−  لملليا اي

مي هاي بين به طور كلي تحول رويكرد سياست خارجي ايران به سازمان توان در پنج المللي را
:دوره زير مورد بررسي قرار داد

)1358تا آبان 1357بهمن(المللي هاي بين تداوم روابط رسمي محدود با سازمان−
و مقابله با سازمان− )1367تا 1358آبان(المللي هاي بين تنش، مواجهه
و سازمان− و همزيستي ايران )1376تا 1367( المللي هاي بين همگرايي
)1384تا 1376(المللي هاي بين آفريني محدود در سازمان نقش−
و همكاري با سازمان− )1388تا 1384(المللي هاي بين چالش، تنش

و چالش در ادامه برخي از مهم لمللي به شرح زيرا هاي بين هاي حضور ايران در سازمان ترين موانع
:ارائه شده است

 المللي هاي بين نگرش نخبگان اجرايي به سازمان−
و تالش آنان براي كاهش نقش ايران در اين سازمان مخالفت قدرت− ها هاي بزرگ
و−  المللي هاي بين فعاليت سازمان سازوكارعدم توجه ايران به روندها
 بحران چهره−
 المللي بينهاي فضاي رقابتي حضور در سازمان−
و نظام عدم وجود برنامه− ها مند براي افزايش حضور در سازمان اي معين
و نخبگان ايراني در رشته− و عدم استفاده از نخبگان مستعد آموزش نامناسب كارشناسان  هاي مرتبط
 هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور عدم استفاده از پتانسيل−
و فرصت عدم توجه به ظرفيت− د ها  المللي هاي بينر سازمانهاي جديد
و متحدين ايران در نظام بين− در عدم تمايل همسايگان، دوستان الملل به افزايش جايگاه ايران
و بين هاي منطقه سازمان  المللي اي

و پيمان در ادامه چالش و بين هاي منطقه هاي ناشي از عضويت در معاهدات المللي به شرح اي
:ذيل مشخص شده است

 يت براي كشور در حوزه فعاليت سازمانايجاد محدود−
 ايجاد تعهدات حقوقي براي كشور−
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 المللي هاي بين تشديد فشارهاي سياسي ناشي از نقض معاهدات سازمان−
و چالش−  المللي هاي خروج از معاهده يا سازمان بين مشكالت
و جهاني هاي منطقه تبعات امنيتي عضويت در سازمان−  اي

و نهادهاي منطقه ود جايگاه كشور در سازماندر نهايت نيز راهكارهاي بهب و بين ها به اي المللي
:شرح زير ارائه شده است

و مشاركت فعال در سازمان−  المللي هاي بين تغيير رويكرد ايران در قبال حضور
و استفاده از نيروهاي متخصص، فرآيندتدوين يك− و هدفمند در شيوه انتخاب منسجم
و كارآمد در نهادهاي بين حرفه  المللي اي

 الملل اي مطلوب از ايران در نظام بين ارائه چهره−
و مجامع غيردولتي افزايش همكاري با سازمان−  ها
 اي مؤثر با محوريت ايران هاي منطقه تالش براي ايجاد سازمان−
و بين هاي منطقه مالت سياسي با كشورهاي تأثيرگذار در سازمانافزايش تعا−  المللي اي
و غيرمؤثر موجود تالش براي توانمندسازي سازمان−  هاي منفعل
 المللي هاي بين بندي حضور در سازمان اولويت−
 استفاده از پتانسيل ايرانيان خارج از كشور−
 المللي هاي بين به كارگيري تجربيات ساير كشورها براي نفوذ در سازمان−
و تدبير كافي براي اولويت− و بين بندي عضويت در نهادهاي منطقه توجه  المللي اي
و بين هاي منطقه تدوين برنامه مدون در راستاي ارتقاي جايگاه ايران در سازمان−  المللي اي
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در سه سالونقلحملعملكرد

 اول برنامه چهارم
 9828 1388شهريور مطالعات زيربنايي

در سه سال اول برنامه چهارم مورد بررسي ونقل حملهاي مختلف در اين مطالعه عملكرد بخش
مي. قرار گرفته است :گردد در ادامه خالصه نتايج به دست آمده ارائه

اي جاده ونقل حمل) الف
 برداري بهره.1- الف
مي برداري از جاده هاي عمده در بهره شاخصاز و ترانزيت كاال هاي كشور و مسافر توان به جايجايي كاال

مي در ارتباط با عمكرد جايجايي كاال در جاده. اشاره كرد هاي شود كه در طول سال هاي كشور مشاهده
ب عملكرد اين بخش همواره بيشتر از اهداف پيش 1386- 1384 بررسي. وده استبيني شده در برنامه

و ترانزيت در جاده در هاي كشور نيز حكايت از عملكرد بيش از اهداف پيش جابجايي مسافر بيني شده
.البته ممكن است بخشي از اين تفاوت مربوط به برآوردي بودن آمار باشد. برنامه را دارد
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 احداث زيربنا.2- الف
را بر حسب كيلومتر 1386تا 1384هاي جدول زير وضعيت عملكرد احداث زيربناها در طول سال

:دهد نشان مي

اي جاده ونقل حملوضعيت عملكرد احداث زيربناها در بخش.41جدول

 عنوان

1384 1385 1386 

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

15 177 1180 13.7 189 1380-0 780ها احداث آزادراه
 55.6 634 1140 30.9 307 992 78.7 699 888ها راه احداث بزرگ

و بهسازي احداث
 هاي اصلي راه

1520 598 39.3 1520 618 40.7 1520 685 45

را هاي مذكور تصوير متفاوت يافته به طرح بررسي اعتبارات اختصاص ميتري .كند آشكار

اي جاده ونقل حملهاي احداث زيربناها در بخش يافته به طرح اعتبارات اختصاص.42جدول

 عنوان

1384 1385 1386 

اعتبار
 مصوب

 پرداختي
درصد
پرداختي
 به مصوب

اعتبار
 مصوب

 پرداختي
درصد
پرداختي
 به مصوب

اعتبار
 مصوب

 پرداختي
درصد
 پرداختي
 به مصوب

احداث
ها آزادراه

730,000 610,000 83.6 939,626 806,691 85.9 928,000 751,400 81 

احداث
ها راه بزرگ

1,665,000 1,835,000 102.7 1,973,218 2,035,769 103.2 2,626,000 2,422,611 92.3 

و احداث
بهسازي

هاي راه
 اصلي

2,351,000 3,403,000 102.2 2,549,542 2,441,087 95.7 3,216,400 3,001,442 93.3 

4,746,0004,723,00099.55,462,3865,283,54796.76,770,4006,175,45391.2جمع

به شود با وجود اينكه سهم بااليي از اعتبارات پيش همانطور كه مشاهده مي بيني شده در برنامه
.فيزيكي عملكرد قابل قبولي حاصل نشده استيافته است، از نظر پيشرفت هاي مذكور تخصيص طرح

 ريلي ونقل حمل)ب
 برداري بهره.1-ب

و ترانزيت كاالست برداري از راه هاي مهم در بهره از شاخص و مسافر اطالعات. آهن كشور جابجايي كاال
مي موجود در ارتباط با ميزان كاالي حمل شده از طريق راه در آهن نشان دهد عملكرد اين بخش
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% 78,9و%91،%92,3به ترتيب معادل 1386و 1385، 1384هاي مقايسه با اهداف برنامه در سال
. بوده است

مي بررسي مقدار كاالهاي حمل شده از طريق راه دهد كه كمتر از يك سوم ظرفيت آهن نشان
ع. برداري قرار گرفته است مورد بهره 1384- 1386هاي آهن در سال ايجاد شده در راه بارت ديگر به

مي برداري از ظرفيت هاي الزم براي بهره زمينه و به نظر رسد هاي ايجاد شده صورت نگرفته است
. موجب حبس سرمايه شده است

مي بررسي براساس هاي آهن در سال شود كه عملكرد حمل مسافر راه هاي صورت گرفته مشاهده
از جمله. ها بوده است امه در اين ساليا بيش از صد در صد هدف يا نزديك به هدف برن 1384- 1386

مي داليل عملكرد باالي راه و واگذاري امر حمل آهن در زمينه حمل مسافر توان به ايجاد شركت رجا
.شده به شركت مذكور، اشاره كرد مسافر در چارچوب وظايف تعيين

به ترتيب 1384- 1386هاي شود كه عملكرد در سال در ارتباط با ميزان ترانزيت كاال مشاهده مي
با وجود ظرفيت ايجاد شده، عدم تحقق هدف. هدف برنامه بوده است% 66,6و% 71,4،%68,4معادل 

و بين آهن در زمينه مديريتي، ارتباطات منطقه برنامه در زمينه ترانزيت كاال از طريق راه به اي المللي
و تعامل در روابط منطقه . اي جستجو كرد خوصوص نقش

 آهن ناقله راه وسايط.2-ب
مي 1386تا 1384هاي جدول زير وضعيت عملكرد اين بخش را در طول سال :دهد نشان

 آهن وضعيت عملكرد وسايط ناقله راه.43جدول

 عنوان

1384 1385 1386 

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

 91.1 634 697 95.4 618 648 98.3 589 599 كل لگوموتيوها
لگوموتيوهاي در

 سرويس
396 340 85.9 451 349 77.6 513 361 70.4 

لگوموتيوهاي در
سرويس به كل 
 لگوموتيوها

1/667/5787.3 69,6 56,6 81.3 73,6 56,9 77.3 

در واگن هي باري
 سرويس

19,188 18,159 94.6 19,941 19,908 99.8 21,243 20,316 95.6 

هاي سالن
مسافري در 
 سرويس

956 891 93.2 1,071 967 90.3 1,235 965 78.1 

و يا باالبودن طول عمر متوسط وسايط براساس اطالعات فوق بيان شده است كه نبود يا كمبود
آهن چه در زمينه حمل برداري از ظرفيت موجود راه تواند دليلي بر پايين بودن بهره آهن نمي ناقله راه

و چه در زمينه حمل مسافر باشد و استفاده مطل آنچه مهم است مديريت صحيح بهره. بار وب از برداري
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آهن توسط شركت امكانات موجود به همراه افزايش امكانات است كه اين امر در زمينه حمل مسافر راه
.رجا به كارگرفته شده است

 احداث زيربنا.3-ب
و بر حسب كيلومتر نشان 1386تا 1384هاي جدول زير وضعيت عملكرد اين بخش را در طول سال

:دهد مي

 ريلي ونقل حملوضعيت عملكرد احداث زيربناها در بخش.44جدول

 عنوان

1384 1385 1386 

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

3/9 100 8/431070 148 5/92338 800 865 احداث خط
1/95 176,8 71186 132 4/98186 183 186 بازسازي خطوط
9/56 108 3/66190 126 3/59190 115 194 بهسازي خطوط

-70هاي مذكور ميزان تخصيص اعتبار بين در ارتباط با احداث خط آهن الزم به ذكر است كه در سال
مي. درصد بوده است 90 مديريت در توان گوياي نبود يا ضعف بنابراين درصد پيشرفت فيزيكي پايين

.اي باشد هاي سرمايه هاي عمراني يا اعتبارات تملك دارايي هزينه طرح
شود كه با وجود طول عمر در مورد اهداف برنامه در زمينه بازسازي خطوط موجود، مالحظه مي

و فرسودگي خطوط، بازسازي جايگاه مناسبي در برنامه راه و كماكان سياست باال آهن پيدا نكرده
و برنامه جديد در سياستاحداث خطوط  با ادامه برنامه بازسازي. آهن در اولويت قرار دارد هاي راه ها

سال زمان نياز است تا خطوط موجود براي يكبار بازسازي شوند، در صورتي كه طول عمر47حداقل 
.سال است20برداري معادل هاي در دست بهره مفيد خطوط آهن كشور نظير راه
و راهبهسازي خطوط موجود آهن كشور نيز با وجود فرسودگي از جايگاه مناسبي در برنامه

و ايجاد ظرفيت جديد با وجود هاي راه سياست و آنچه اهمين دارد احداث خطوط آهن برخوردار نيست
.برداري از يك سوم ظرفيت موجود است بهره

 هوايي ونقل حمل)ج
 برداري بهره.1-ج

و عملكرد نشان 1384-1386هاي برداري در سال هوايي در زمينه بهرهلونق حملجدول زير اهداف
:داده شده است
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 برداري هوايي در زمينه بهره ونقل حملوضعيت عملكرد.45جدول

 عنوان

1384 1385 1386 

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

جابجايي مسافر در
پروازهاي داخلي 

)ميليون نفر(
9.8 10.6 108.2 10.3 12.4 120.4 10.8 12.4 115 

سهم بخش
غيردولتي در 

پروازهاي داخلي 
)درصد(

42.4 3684.9 51.2 39.7 77.5 61.8 44.9 73

جابجايي مسافر در
المللي پروازهاي بين

)ميليون نفر(
5.2 5.1 98.1 5.5 5.7 103.6 5.9 7.1 120 

سهم بخش
غيردولتي در 

المللي پروازهاي بين
)درصد(

67.6 47.3 7072.6 49.8 68.6 7853.4 69

مي براساس در اطالعات ارائه شده مشاهده شود در پروازهاي داخلي، همواره بيش از هدف برنامه
مسافر جابجا شده است كه اين امر حكايت از اقبال مردم به مسافرت از طريق 1384- 1386هاي سال

.هواپيما دارد
و در پروازهاي بين تو ونقل حملالمللي نيز تقاضاي مسافرت وجودداشته انسته است هوايي كشور

.بيش از تكليف برنامه مسافر جابجا كند
در فاصله عملكرد سهم بخش غيردولتي در پروازهاي بين المللي با هدف برنامه را بايد

به ونقل حملهاي زيرا شركت. هاي مربوط به تأمين ناوگان جديد هوايي جستجو كرد محدوديت هوايي
اي كمك و نيز بسترهاي الزم در تأمين ن ناوگان احتياج دارند كه عمدتاً از طريق دولت قابل هاي مالي

.تأمين است
 ناوگان تجاري هوايي.2-ج

و عملكرد  1384- 1386هاي هوايي در زمينه تأمين ناوگان ملكي در سال ونقل حملجدول زير اهداف
:دهد را نشان مي
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 هوايي در زمينه تأمين ناوگان ملكي ونقل حملعملكرد.46جدول

 عنوان

1384 1385 1386 

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

و توسعه جايگزيني
ناوگان ملكي 

)فروند(
105 7874.3 121 7662.8 138 8460

وري ميزان بهره
ناوگان مسافري 

در( ساعت
)روز شبانه

6.9 7.48 108.4 77.36 105.1 7.1 7.2 101.4 

 دريايي ونقل حمل)د
 برداري بهره.1-د

و حمل مسافر در بنادر بازرگاني در و بارگيري، عمليات كانتينري و عملكرد تخليه جدول زير اهداف
مي 1384-1386هاي سال .دهد را نشان

و حمل مسافر در بنادر بازرگاني.47جدول و بارگيري، عمليات كانتينري  عملكرد تخليه

 عنوان

1384 1385 1386 

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

و عمليات تخليه
)تنميليون(بارگيري 

99 97,5 4/98105 110 7/104 112 102,5 5/91

عمليات كانتينري
)TEUميليون(

1,739 1,407 9/802,247 1,662 5/622,902 1,740 60

مسافر جابجا شده در
)ميليون نفر(بنادر 

4,760 3,861 1/815,020 3,689 5/735,280 3,571 6/67

فارس يا مناطق آزاد تجاري به كشورهاي حاشيه خليج هاي مذكور عموماٌ از آنجا كه اكثر مسافرت
شده، بنابراين به موازات اشباع بازار از جمله كيش جهت خريد كاالهاي مورد نياز داخلي انجام مي

و يا نبود تفاوت قيمت در كاالهاي خريداري شده در مناطق آزاد با بازار  داخلي از كاالهاي مورد نياز
مي ها، همان داخلي، عمالً حجم مسافرت هاي مورد بررسي كاهش يافته شود در سال طوري كه مالحظه

.هاي انجام شده منجر شده است گذاري كه اين امر به عدم استفاده مطلوب از سرمايه
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 ايجاد ظرفيت.2-د
و عمليات كانتينري بنادر بازرگاني كشور در و عملكرد برنامه در زمينه ظرفيت اسمي جدول زير اهداف

مي 1384-1386هاي سال . دهد را نشان

و عمليات كانتينري بنادر بازرگاني.48جدول  عملكرد برنامه در زمينه ظرفيت اسمي

 عنوان

1384 1385 1386 

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

 عملكرد برنامه
درصد
عملكرد
 به برنامه

ظرفيت اسمي بنادر
تن(تجاري  )ميليون

115 117 7/101 120 5/122 102 132 130 4/98

ظرفيت عمليات
هزار(كانتينري 
TEU(

1,9 22/105 2/23/25/104 6/26/2100 

و مشكالت در بخش در ادامه مهم :به شرح زير ارائه شده است ونقل حملترين مسائل
و راه−  آهن وجود حجم باالي تعهدات در بخش به خصوص در زمينه احداث راه
و ايجاد تعهدات جديد با وجود حجم باالي تعهدات در بخش−  عبور از تكاليف برنامه
 اي به خصوص در زمينه حمل بار جاده ونقل حملمتناسب نبودن ظرفيت با ميزان تقاضا در ناوگان−
و شركت جاده ونقل حملوجود خود مالكي در ناوگان− و سهم ناچيز مؤسسات هاي اي
آن ونقل حمل  در

و مسافري پايين بودن ميزان بهره− اي جاده ونقل حملوري در ناوگان باري
و فرسودگي ناوگان باال بودن عمر مت− اي جاده ونقل حملوسط
ها اي در مشاركت در احداث آزادراه استفاده از تكاليف بودجه−
و قانون بودجه ساليانه با درآمدهاي قابل وصول−  واقعي نبودن برآورد اعتبارات در برنامه
و عدم تناسب پيشرفت ضعف مديريتي در انجام هزينه− و فيزيكي در اجراي ها هاي مالي

و طرحژهپرو  هاي عمراني ها
و نارسايي در استفاده از ظرفيت ايجاد شده در راه بودن بهره پايين− در وري آهن به خصوص

 زمينه حمل بار
 آهن هاي موجود راه در اولويت بودن احداث خطوط آهن جديد با وجود بالاستفاده بودن ظرفيت−
و بازسازي خطوط موجود با− و باال بودن نبود جايگاه مناسب براي نوسازي وجود فرسودگي

 متوسط طول عمر خطوط موجود آهن كشور
و ظرفيت عدم تناسب بين ظرفيت−  ناوگان هوايي كشور ونقل حملهاي فرودگاهي
و فرسودگي ناوگان− و دريايي ونقل حملباال بودن طول عمر متوسط  هوايي
در پيشي گرفتن سرمايه− بنادر بازرگاني گذاري ايجاد ظرفيت جهت انجام عمليات كانتينري

 كانتينري كاال ونقل حملكشور نسبت به تقاضاي 
و ميزان تقاضا در زيربخش هاي ايجاد ظرفيت با توان بهره عدم تبعيت سياست−  ونقل حملهاي برداري
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:الذكر ارائه شده است در نهايت نيز پيشنهادات زير جهت مواجهه با مشكالت فوق
و سرعت− و طرح در اجراي پروژهدر اولويت قرار گرفتن اتمام و پذيرش ها هاي در دست اجرا

و طرح تعهدات جديد بر مبناي خروجي پروژه  هاي مذكور از جريان اجرايي ها
و عدم پذيرش تعهدات بيش از توان مالي−  مقيد بودن به در نظر گرفتن امكانات مالي
و حركت به سمت كاهش تعهدات بخش−  مكلف بودن به انجام تكاليف برنامه
و افزايش سهم ونقل حملهاي اي از طريق ايجاد شركت جاده ونقل حملدار كردن اسنامهشن−
و مسافر ونقل حملآن در  كاال
در جاده ونقل حملنوسازي ناوگان− و پايين آوردن عمر متوسط ناوگان و كاال ونقل حملاي  مسافر
و اي در مشاركت در احداث آزادراه عدم استفاده از تكاليف بودجه− بسترسازي جهت استقبال ها

ها آزادانه شركا در احداث آزادراه
و بودجه ساليانه−  تأكيد بر منابع درآمدي واقعي در تعيين اعتبارات در برنامه
و نظارت بر انجام هزينه− و تالش در جهت متناسب كردن پيشرفت مديريت هاي هاي عمراني

و فيزيكي در اجراي پروژه و طرح مالي  هاي عمراني ها
آهن به منظور باال بردن ميزان فاده از تجربه شركت رجا در زمينه حمل بار در راهاست−
در برداري از ظرفيت بهره  ريلي ونقل حملهاي ايجاد شده

و− و بهسازي خطوط موجود نسبت به احداث خطوط آهن جديد در اولويت بودن نوسازي
 جلوگيري از افزايش طول عمر خطوط آهن موجود

و دريايي كشور به منظور كاهش متوسط طول عمر ونقلملحنوسازي ناوگان− هوايي
در ناوگان و به روز كردن امكان فعاليت و دريايي ونقل حملهاي مذكور  هوايي
در ها با توان بهره سازي حركت به سمت ايجاد تناسب بين ظرفيت− و ميزان تقاضا برداري
 ونقل حملهاي زيربخش

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

21 
مروري بر عملكرد بخش

 فرهنگ در برنامه چهارم توسعه
و گردشگري ميراث.4  فرهنگي

 9830 1388شهريور مطالعات فرهنگي

هاي رسمي اين مطالعه با هدف شناسايي ميزان پيشرفت اجراي برنامه چهارم با توجه به گزارش
و نيز شناخت ميزان همسويي  هاي مورد نظر اجراي برنامه چهارم با هدفدولت از عملكرد برنامه

.قانونگذار صورت گرفته است
و كالن ميزان انطباق سياست)الف  هاي خرد

مي بررسي اند، اما هاي ابالغي در متن قانون برنامه وارد شده دهد كه كليه سياست هاي انجام شده نشان
كه بايد بخشي(عه بخشي مصوب دولت كليه اهداف تعيين شده در متن مواد قانون برنامه، در سند توس

وارد نشده است، پس در نتيجه مشخص نيست اقدامات انجام) بود از سامان عمليات اجرايي برنامه مي
مي سياست براساسشده، كه بايد  و اجرايي شد، آيا اقداماتي هستندكه در جهت هاي سند تعيين
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و اجراي برنامه توسعه، اجرايي شده كمبودهاي سابق دستگاه هستند كه سعي شده اند يا همان وظايف
. اي محقق شوند در پوشش برنامه توسعه

و عناوين فعاليت)ب  ها در قوانين بودجه مرتبط ميزان انطباق اهداف برنامه با اهداف كمي
با ميان يك به يك اهداف تعيين شده در قانون برنامه در حوزه ميراث− و گردشگري، فرهنگي

با اين مشكل در مقايسه عناوين اعتبارات بودجه. مرتبط، انطباق وجود نداردهاي اجرايي شاخص اي
.هي كمي هم وجود دارد شاخص

و گردشگري به عنوان سند اجرايي مشكل اصلي تدوين نشدن سند توسعه بخش ميراث− فرهنگي
درهبه اين دليل قبل از تدوين يك سند منسجم بخشي از عناوين اعتبارات بودج. اين بخش است اي

.حال هزينه شدن هستند
عملكرد سازمان در ميزان دستيابي به اهداف كمي برنامه توسعه در دو سال از اجراي)ج

 برنامه چهارم

 فرهنگي در دستيابي به اهداف كمي برنامه توسعه عملكرد سازمان ميراث.49جدول

رديف
عنوان شاخص در برنامه

)ّيكم اهداف(چهارم
واحد
 گيري اندازه

عملكرد
سال

1383 
)سال پايه(

هدف
 برنامه
1384 

عملكرد
سال

1384 

درصد
تحقق

هدف
برنامه
1385 

عملكرد
سال

1385 

درصد
تحقق

61 1606 772624 1640 2132 1640 هزار نفر تعداد گردشگر ورودي1
 265026528080100 هزار نفر تعداد گردشگر ورودي با تور2
 821070008041475 8700071530 67000 تخت تعداد تخت اقامتي3
 33∗536093-منطقه نمونهتعداد مناطق نمونه گردشگري4

5
ها از كيفيت تعداد بازرسي

 خدمات گردشگري
 88000100 88000 100 8400084000 80000 بازرسي

6
كننده تعداد نيروهاي دريافت
 خدمات آموزشي

 19169140 8313700 115009500 9500 نفر

7
شده آثار مستندسازي
 غيرمنقول

تعداد اثر در
 هزار اثر

20 2428116 3030100 

شده منقول آثار مستندسازي8
تعداد اثر در
 هزار اثر

88 110 9183132 142 107 

 شده آثار حفاظت9
تعداد اثر در
 هزار اثر

13 1886472 2323100 

10 
آثار ثبت شده در فهرست آثار

 ملي
تعداد اثر در
 هزار اثر

75 100 6262125 126 100 

11 
و و مرمت اماكن تعمير

 بناهاي تاريخي
تعداد اثر در
 هزار اثر

5/182029149 2424100 

 اشياي تاريخي مرمت شده 12
تعداد اثر در
 هزار اثر

91 949297110 6357

70 141 83200 100 90120 موزه تعداد موزه فعال 13

14 
ـ تعداد موزه پژوهشي

هاي اجرايي تخصصي دستگاه
54 162 300-- 240 200 موزه
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و موارد جا افتاده در گزارش عملكرد دولت در حوزه ميراث)د و گردشگري خطاها  فرهنگي
سوم بيشتر شده است، اي اين حوزه در برنامه چهارم به لحاظ تعداد از برنامه هاي برنامه شاخص−

.هاي مهم مثل ميزان ارز ورودي حاصل از ورود گردشگران خارجي حذف شده است ولي برخي شاخص
و قابل قبول به نظر نمي گذاري ها، هدف در خصوص برخي از شاخص− .رسند ها منطقي
نشده ها يا اهداف كمي برنامه ديده شده در قانون برنامه، در شاخص هاي تعيين برخي از فعاليت−

.است
و گردشگري از اصول كلي برنامه جدا افتادگي برنامه توسعه حوزه ميراث)ه  نويسي فرهنگي
مي در امر واگذاري تصدي− هاي عمراني حوزه گردشگري سازمان به شركت شود كه كليه فعاليت ها

و جهانگردي واگذار شده كه خود يك شركت دولتي در حال بزرگ شدن اس و توسعه ايرانگردي ت
اي به عملكرد اين متأسفانه در گزارش عملكرد سازمان از اجراي مواد مرتبط، در برنامه چهارم اشاره

.شركت نشده است
و نظاير آن بايد به بخش غيردولتي)145(ماده»ز«مطابق بند− ، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا

د. واگذار شود اي به اجراي وم برنامه چهارم اشارهاين در حاليست كه در گزارش عملكرد اجراي سال
هاي دولتي از محل اين جويي دستگاه ها، درآمد حاصل از آنها يا ارقام صرفه اين ماده، ميزان واگذاري

.اي نشده است ها اشاره واگذاري
و ارتقاي سهم بخش فرهنگ− هاي اقتصاد ملي نيز هنوز در بخش شاخص براساسهدف احصا

و گردشگري ميراث .محقق نشده استفرهنگي
مندي از فضاهاي گردشگري در كشور نيز هنوز سندي تهيه نشده در ارتباط با هدف عدالت در بهر−

مي. است اوالً به لحاظ مفهومي از موضوع: تواند با دو مسئله توضيح داده شود دليل اين موضوع
و دوماً از آنجا كه سند ملي توسعه گردشگري فضاهاي گردشگري هنوز تعريف روشني ارائه نشده است

آن سازمان بتواند استانداردهاي براساسكشور هرگز نهايي نشده، لذا طرح جامعه در دست نيست تا 
.مندي را تعيين كند بهره

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

22 
بين سندوكيفيكميارتباط
انداز، برنامه پنجم توسعه چشم

 هاي سنواتيو بودجه
و بودجه  9837 1388شهريور مطالعات برنامه

كه در اين مطالعه ابتدا جنبه و بودجه مورد بررسي قرار گرفته است هاي گوناگون هماهنگي برنامه

:شود در ادامه به اختصار به آنها پرداخته مي
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و بودجه جنبه)الف  هاي گوناگون هماهنگي برنامه

و برنامه ايجاد هماهنگي بين نگرش بودجه.1- الف  ريزان ريزان

و در رسيدگي به بودجه براساسريزان نگاه بودجه− برآوردي است كه از منابع مالي دولت دارند

و مشي اساسي آن است كه تا حد ممكن در هزينه خط ... ها از طريق عدم شروع كارهاي جديد

.جويي شود صرفه

اب در برنامه− با اهداف سرمايه براساستدا ريزي به عكس و سپس گذاري مورد نياز برآورد شده

.شود امكانات مالي مقايسه مي

و اهداف بودجه عمراني.2- الف  ايجاد هماهنگي بين اهداف بودجه جاري

و اهداف برنامه.3- الف  ايجاد هماهنگي بين اقدامات بخش خصوصي

 هاي موجود چالش)ب

س احكام برنامه.1-ب  اي با ارقام جداول كمي آن ندارند يافته اختها ارتباط

و در تمامي برنامه هاي توسعه در يك چارچوب اقتصاد كالن محدود نشده احكام برنامه− ها احكام اند

هاي اين احكام در برنامه برآورد اي است اما هزينه بسياري تصويب شده است كه داراي آثار بودجه

و با توجه به سقف مصارف برن .اند بندي يا حذف نشده امه، اولويتنشده است

مي.2-ب  آورد درآمدهاي نفتي زمينه الزم را براي انحراف بودجه از برنامه به وجود

هاي اقتصادي به منظور رسيدن به اهداف ها به ثبات سياست عدم پايبندي دولت.3-ب

 بيني شده است هاي توسعه پيش اقتصاد كالن كه در برنامه

و كاهش قدرت خريد دولت باال بودن نرخ.4-ب  تورم

:اند تا كشور به طور همزمان به دو پديده رو به رو باشد مجموع داليل فوق موجب شده

و تكاليف پيش− بيني شده براي دولت در برنامه چون منابع الزم براي انجام مجموع وظايف

و از طرف ديگر منابع الزم براي انجام آنها  به(برآورد نشده است وجود) حجم تعهدات قبليبا توجه

مي ندارد، لذا دولت نتيجه اين امر، عدم. شوند تا آگاهانه بخشي از احكام برنامه را كنار بگذارند ها مجبور

و كاهش اعتبار مصوبات مجلس شوراي اسالمي است .اعتماد مردم به تصميمات دولتمردان

از− مي با افزايش درآمدهاي نفتي، زمينه براي تأمين اعتبار بخشي شود، لذا احكام برنامه فراهم

مي دولت و با حركت خارج از سقف ارقام پيش ها به سرعت حجم بودجه را افزايش در دهند بيني شده

.شود برنامه، ثبات اقتصاد كالن دچار تزلزل مي

 مدت براي مخارج دولت طراحي چارچوب ميان)ج

ب ريزي، سياست فقدان ارتباط منسجم بين برنامه و ريزي در بسياري از كشورهاي در حال ودجهگذاري

و اين اهداف به نحو توسعه سبب شده است كه برنامه ريزي در حد تعيين اهداف كلي باقي مانده
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و نتوانند جريان تخصيص وجود را در بودجه متأثر سازند مقتضي در برنامه . ها انعكاس نيابند

و روز ميسياستگذاري نيز اصوالً در جهت حل مسائل جاري به مره تبيين و كمترين توجه را شود

بر. هاي توسعه دارد اهداف منعكس در برنامه در نهايت بودجه نيز كامالً متأثر از نظام بروكراسي حاكم

و حفظ موجوديت دستگاه و گروهي هاي اين كشورها منابع ملي را در جهت تأمين منافع بخشي

.دهد اجرايي اختصاص مي

مي مند به اصالح سازوكار تصميم با نگاهي نظام مدت مخارج چارچوب ميان به گيري پردازند

و بودجه اي كه ارتباط بين برنامه گونه .ريزي به نحو مطلوبي برقرار شود ريزي، سياستگذاري

و تصميمات هدف از اجراي اين چارچوب در ابعاد كالن، سازگار كردن عملكرد نظام بودجه ريزي

نظ بودجه و كنترل تورم استاي دولت با اهدافي همچنين اهدافي از قبيل. ير رشد، ثبات اقتصادي

و اطمينان به تصميمات بودجه انضباط مالي، انعطاف و افزايش اعتماد اي مدنظر قرار پذيري بودجه

مدت بخشي مخارج، توجه بيشتر معطوف به تعيين اهداف در حالي كه در چارچوب ميان. گيرد مي

و تعيين سقف مخارج هر يك از بخشبندي آنه ها، اولويت بخش ها ا، برآورد دقيق هزينه اجراي اهداف

.است

مي اي دولت به گونه گيري بودجه در يك چارچوب فراگير مراحل تصميم كه اي تعريف شود

:هاي زير را در بر داشته باشد ويژگي

و ثبات اقتصادي، بهبود انضباط مالي دولت، افزاي− ش اينكه اهداف كالن نظير رشد

و افزايش اعتماد به تصميمات بودجه انعطاف در پذيري بودجه گيري تصميم فرآينداي به نحو مؤثري

.يابد انعكاس مي

و منابع در دسترس دولت براي يك دوره، به عنوان مثال سه ساله، پيش− بيني ميزان درآمدها

.شود مي

و اولو هاي مختلف اقتصادي در درون اين بخش اهداف بخش− مييتها تعيين و بندي گردد

مي همچنين هزينه تحقق اهداف پيش .شود بيني

و با مشاركت نمايندگان بخش− و نمايندگان دستگاه در سطوح فرابخشي هاي فرابخشي ها

و اولويت مي هاي بخش اهداف .گيرد ها مورد بررسي قرار

 مدت مخارج جامع مراحل اجرايي چارچوب ميان.1-ج

)قابل درسترس منابع(چارچوب اقتصاد كالن−

 مدت مخارج بخشي چارچوب ميان−

و اولويت− ها برنامه توافق بر اهداف

و تعيين سقف− و بخش تعيين چارچوب مخارج به صورت تفصيلي ها هاي هزينه وزارتخانه
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و شامل موارد زير نيز باشد اين چارچوب بايد محدوده زماني برنامه پنچ :سال را پوشش داده

و•  نقش دولت در اقتصاداهداف عمده سياستي

 ضرورت انضباط در مديريت اقتصاد كالن•

و مخارج عمومي•  اهدافي براي ارقام عمده منابع

و بازنگري چارچوب مخارجفرآيند•  هايي براي تعيين

و وظايف دستگاه مسئوليت•  هاي كليدي ها

 هاي بودجه توسط كابينه تصويب سقف−

د ساله توسط وزارتخانه هاي پنج تهيه تخمين−  هاي مصوب دولت اخل سقفها در

و مجلس ها در نهاد برنامه بازنگري تخمين− و ارائه به دولت  ريزي كشور

و بودجه مرتبط ساختن برنامه.2-ج ها ريزي در سطح بخش ريزي

و سياست− و حصول توافق در مورد اهداف  هاي بخشي بازبيني بخشي

ها تعيين ميزان منابع بخش−

و مخارج اجراي ارزيابي هزينه− و توسعه چارچوب ميان سياست ها  مدت مخارج ها

 تمركز بر روي كل مخارج بخش−

مي گسترش سازو كارهايي براي تسهيل انتقال منابع، زماني كه اولويت−  كند ها تغيير

 مدت مخارج عوامل موفقيت اجراي چارچوب ميان.3-ج

و حمايت در باالترين سطح براي تصميم− و اجراي گيري تعهد سياسي آنها براي هاي مشكل

 دهي مجدد مخارج سازمان

مي مديريت قوي براي تضمين اينكه چارچوب ميان−  شود مدت مخارج به درستي اجرا

از− و خارج و خواست كه آن تصميمات سياستي كه داراي آثار مالي هستند بودجه فرآينداين اراده

مي تصميم د مدت مخارج تطبيق شوند با نظم چارچوب ميان گيري و در .قرار گيرند فرآيندرون اين يافته

و تعهد به آنها درك تصميمات مشكل در سطح وزارتخانه يا بخش−  ها

و عمل به تصميم− اي آنچنان كه تصميمات جديد مخارج هاي بودجه تعهد در تمام سطوح به قبول

 كه نياز به تخصيص منابع دارند، در طول اجراي بودجه معرفي نشوند

ون كه تصميمات بودجهبهبود در كنترل مخارج آنچنا− اي توسط تخصيص بيش از اندازه

 هاي بودجه در طول اجراي بودجه تضعيف نشوند اصالحيه

و جمع− در مديريت بهتر اقتصاد كالن و كسري درآمد به تعديل آوري درآمد آنچنان كه كمبود

 اي منجر نشود هاي بودجه تخمين

اج− و مديريت ارشد در طول راآگاه ساختن مقامات سياسي
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 دهي در مورد مخارج صورت گرفته بهبود در گزارش−

اي توسعه يك سيستم حسابداري رايانه−

تواند براي اطمينان از وجود ارتباط حداقلي بين در برنامه پنجم توسعه مجلس شوراي اسالمي مي

و بودجه سنواتي اسناد زير را از دولت درخواست كند سندچشم :انداز، برنامه پنجم توسعه

و اهداف برنامه پنجم توسعه اهداف سند چشمتطبيق−  انداز

 چارچوب اقتصاد كالن كشور در برنامه پنجم توسعه−

و مصارف برنامه به تفكيك هر يك از حوزه− و فرابخشي منابع  هاي بخشي

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

23 
سازي براي ارتقايفرهنگ

و نقش احزاب در انتخابات
 سياسيمشاركت 

 9845 1388شهريور مطالعات سياسي

و گسترش پيچيده شدن حيات اجتماعي، باال رفتن سطح آگاهي عمومي، پيدايش فناوي هاي تازه
و شبكه هاي اطالعاتي، در مجموع انسان معاصر را به اين نتيجه رسانده است كه اداره امور اجتماعي

و براي نيل به اين مهم ايجاد حزب را سياسي از عهده فرد يا گروه خاصي به تنهايي  بيرون است
.ضرورت بخشيده است

و فراهم و مديريت اجرايي كشور به طور كلي الزم است براي تقويت احزاب در عرصه سياسي
و برنامه :هاي زير در برنامه پنجم توسعه كشور گنجانده شود كردن بسترهاي فرهنگي آن، اهداف

ب− و كارآمد  راي فعاليت احزاب سياسيتدوين قانون جامع
و عقالني− و اجتماعي سازي مديريت تالش براي حاكم ساختن خرد جمعي بر عرصه سياسي

 كشور از طريق احزاب سياسي
و خطوط قرمز در رقابت− و اخالق انتخاباتي  هاي انتخاباتي تدوين منشور وفاق ملي
و تقويت آموزه فرهنگ− و ارزش سازي و مهارت ها م ها  هاي ملي ردم از طريق رسانههاي حزبي در
و مدني دانش افزايش آگاهي− و دانشجويان نسبت به ارزش هاي سياسي ها، ها، آموزه آموزان
و مهارت  ...هاي حزبي از طريق تدوين كتب درسي
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و ارتقاي آن حقوق شهروندي
 در برنامه پنجم توسعه كشور

)دوم ويرايش(
 9867 1388آبان مطالعات سياسي
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هاي كلي برنامه پنجم توسعه به حقوق شهروندي اشاره با توجه به اينكه در چند بند از سياست
و ارائه راهكارهايي جهت استفاده در برنامه پنجم توسعه  شده است، اين مطالعه به بررسي اين مسئله

.پرداخته است
 موانع اجراي حقوق شهروندي در ايران)الف
 ابهامات موجود در قوانين مربوط به حقوق شهروندي−
و شرط به عنوان حق اعضاي جامعه مورد تأكيد هستند اصولي كه بدون هيچ:دسته اول• گونه قيد
)قانون اساسي شانزدهماصل(
و دستگاه گونه پيش هيچ.1 كه از اجراي اين اصول هايي بيني الزم براي برخورد قانوني با اشخاص

 كنند صورت نگرفته است ممانعت مي
و اصطالحات به كار رفته در قوانين از موانع ديگر است تفسير واژه.2  ها
و محدوديت:دسته دوم• :اند ها نيز مشخص شده مجموعه اصولي كه در متن آنها قيد
 مرجع تشخيص قيود اين اصول به صورت شفاف مشخص نيست.1
م.2 و تفسيرهاي ميتعبير  توان به عمل آورد تفاوت كه از اين اصول
و اصل شرط در قانون لحاظ شده است:دسته سوم• .اصولي كه ناظر بر حقوق مشروط شهروندانند
و كلي بودن شروط نامشخص بودن دستگاه.1  هاي قانوني جهت تعيين حدود قانوني
 جمهوري در اجراي حقوق شهروندي مغفول ماندن مسئوليت رياست−
 راهكارهاي رفع موانع احقاق حقوق شهروندي)ب
و شفاف−  سازي توضيح
 جمهوري در اجراي حقوق شهروندي كردن مسئوليت رياست فعال−
و بازرسي•  در نظر گرفتن يك نهاد يا سازماني براي كشف
هاي الزم در صورت توقف يا اجرا نكردن اصول مربوط به حقوق شهروندي در قانون اجراي اقدام•

 اساسي
سه اخطار•  گانهو تذكر به قواي
و يا نقض حقوق شهروندي•  اعالم آمار موارد توقف، اجرا نكردن
 نهادينه كردن حقوق شهروندي در جامعه−
و سازمان−  هاي غيردولتي نهادهاي مدني
و اصالح مسير رسيدگي به پرونده− و دادرسي ايجاد نظام كنترلي دقيق ها ها

ق شهروندي در برنامه پنجم توسعه كشور به شرح زير در انتها نيز پيشنهادهايي جهت احياي حقو
:ارائه شده است

 ايجاد تشكيالتي براي حقوق شهروندي در قوه مجريه−
و تخلفات−  ايجاد تشكيالت قضايي ويژه براي رسيدگي به اين نوع جرائم
 سازي قوانين مربوط به حقوق شهروندي شفاف−
از سازي، اطالع فرهنگ− و آموزش حقوق شهروندي و رسانه ملي سازي  طريق مراكز آموزشي
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مروري بر عملكرد برنامه چهارم

 توسعه در بخش فرهنگ
و ورزش.5  تربيت بدني

 9881 1388مهر مطالعات فرهنگي

بدني در برنامه چهارم مورد مطالعه قرار در اين مطالعه ابتدا عملكرد مواد مرتبط با بخش تربيت
بيني مطالعه انجام شده در اغلب موارد عملكرد برنامه بيش از آنچه در برنامه پيش براساس. گرفته است

د. شده، بوده است بدنير زمينه تربيتدر ادامه به برخي از اشكاالت كلي قانون برنامه چهارم توسعه
:اشاره شده است

 عدم تعيين متولي مشخص براي اجراي وظايف−
 عدم تعيين ناظر−
 عدم تعيين روش نظارت−
 بندي روشن براي انجام برخي از تكاليف نبود زمان−
و حضور دولت به عنوان يك رقيب وجود مانع براي جذب سرمايه−  گذاري بخش خصوصي
آنروشن نبودن ميزان تكاليف در برنام− و اجراي ه سوم توسعه

و ورزش در زمينه اجراي احكام برنامه چهارم توسعه نكات زير در بررسي روند بخش تربيت بدني
:قابل توجه است

از دولت موظف شده است تا پشتيباني) 117(ماده»الف«بند در رديف يك،− هاي الزم را
اين در حاليست كه اصوالً. سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني به عمل آورد براساسورزش 

به سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت و ثانياً اين سند و ورزش طرح جامع ورزش نيست بدني
.تصويب نهايي نرسيده است تا اجرايي شود

وو كليه شهردارينهادهاي عمومي غيردولتي) 117(ماده»الف«بند در رديف دو،− ها
و گسترش ورزش همگاني به عمل آورند اند تا حمايت ها موظف شده دهياري . هاي الزم را از توسعه

به هاي زيادي در اين زمينه انجام داده ها فعاليت اگرچه شهرداري و ساماندهي آنها اند اما هماهنگي
بعالوه شاخص كمي. ريزي شود امههاي دستگاه متولي ورزش برن گيري صورتي نبوده است كه با جهت

.هم براي آن تعريف نشده است تا مورد ارزيابي قرار گيرد
و قانون برنامه چهارم توسعه، بر ورزش دانش) 117(ماده» الف«بند3رديف− آموزان

آموزان دختر با توجه به عدم وجود اماكن ورزشي در ارتباط با دانش. دانشجويان تأكيد كرده است
مي مناسب، به و رسد در برنامه پنجم بايد برنامه نظر و اصولي براي مدارس صورت گيرد ريزي مناسب

.اعتبارات مورد نياز نيز تأمين شود
يك هاي اجرايي مجاز شده قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه) 171(ماده»ب«در بند− اند تا

اين حكم در واقع براي عمومي كردن. بدني اختصاص دهند درصد از اعتبارات خود را براي امور تربيت
هاي اجرايي به خصوص شود كه دستگاه ورزش به تصويب رسيده است اما در عملكرد مشاهده مي

و باعث داري كرده اقدام به باشگاه) چون يك درصد از اعتبارات آنها رقم قابل توجهي است(صنايع  اند
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باي ايجاد نظام حرفه و بدون حضور بخش خصوصيينگري در ورزش بدون رعايت اصول المللي
و از محل بودجه عمومي دولت، هزينه ورزش به عالوه اعتبارات هنگفتي كه از طريق دستگاه. اند شده ها
مي حرفه و اي و رقم رسمي آن نيز مشخص نيست در حقيقت بايد صرف ورزش عموم مردم شود شود

قي همچنين اين هزينه. نه تعداد اندكي ورزشكار و مت تمام شده توليدات شركتها در ها اثرگذار است
.كنندگان در پي خواهد داشت ازاين طريق افزايش قيمت محصوالت را براي مصرف

قانون برنامه چهارم توسعه وزارت جهادكشاورزي، موظف به واگذاري) 117(ماده»ج«در بند−
و مناطق خارج از حريم استحفاظي شهرها به سازمان تربيت بدني براي احداث اراضي غيركشاورزي

البته اگرچه تأكيد قانون بر فعاليت بخش خصوصي بوده است. اماكن ورزشي به طور رايگان شده است
و اعتقاد كافي را نداشته اما عملكرد نشان مي .اند دهد كه مسئولين در اين زمينه توجه

و شهرداري) 117(ماده»د«در بند− و شهرسازي اند تا در راستاي ها مكلف شده وزارت مسكن
و فرهنگي كشور به هنگام صدور مجوز احداث شهرها،  و توزيع عادالنه فضاهاي آموزشي، ورزشي تأمين

و احداث فضاهاي مذكور، متناسب با زيربناي ها، مجريان پروژه شهرك هاي مذكور را نسبت به تأمين
ي مرتبط با فضاهاي ورزشي اين حكم از احكام بسيار مؤثر در رفع كمبودها. مسكوني موظف كنند

و همچنين سازمان تربيت. است بدني براي اجراي بهينه لكن نياز به نظارت بيشتر از سوي مسئولين
.اين قانون است

و شهرسازي مكلف شده) 117(ماده»ـه«در بند− قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت مسكن
ه و واگذار ماهنگي سازمان تربيتاست تا اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر كشور با بدني خريداري

.براي اجراي اين حكم رديف اعتباري در قوانين بودجه تأمين نشده است. كند
و بخش تقويت تشكل) 117(ماده»ز«در بند− و باشگاه ها و تعاوني اي هاي حرفه هاي خصوصي

و اعمال پشتيباني در توسعه ورزش از طريق اصالح ساختار تربيت هاي اداريو حمايت در زمينهبندي
مي.و منابع انساني مورد تأكيد قرار گرفته است توان گفت اين بند تقريباً عملي نشده به طور كلي

.است
:در نهايت نيز پيشنهاداتي جهت بكارگيري در برنامه پنجم توسعه ارائه شده است

و شاخص− كي هاي كليدي، متناسب با استراتژي اهداف كمي و اهداف في جزء الينفك برنامه ها
و به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد تا از اين طريق برنامه بخش تربيت بدني قابل  پنجم باشد

و ارزيابي بيشتر شود .نظارت
كردن ورزش اولويت خاص به آن داده هاي ورزشي، به منظور همگاني دهي سياست در جهت−

و قوانين مورد نياز در  و راهكارهاي اجرايي .برنامه پنجم توسعه به تصويب برسدشود
و تعاوني هاي دولتي به تشكل واگذاري باشگاه− اصل هاي ورزشي براي اجراي هاي خصوصي
آن وچهارم چهل و متولي و دستگاه مسئول و تصويب برنامه پنجم قرار گيرد قانون اساسي مورد تأكيد

م با توجه به فراواني دستگاه و جلوگيري از سلب مسئوليت، .شخص شودها
هاي قانوني مورد نياز براي خصوصي شدن ورزش به نحوي در برنامه پنجم تعيين سازوكار−

و نيز پاسخگويي مسئولين ورزشي به مجلس شوراي اسالمي باشد .شود تا قابل نظارت
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قانون برنامه چهارم به نحوي اصالح شود تا يك درصد اعتبارات) 117(ماده»ب«بند−
در دستگاه و دستگاه هاي اجرايي و باشگاه ها حق تيم جهت عمومي كردن ورزش هزينه شود داري داري

.را از طريق اعتبار مذكور نداشته باشند
و بهرههدف− هاي نوين صورت گيري از پيشرفت گذاري الزم براي عملي شدن ورزش قهرماني

و پژوهش و تحقيقات .هاي ورزشي جايگاه مناسبي در برنامه پنجم داشته باشد گيرد
به هاي برنامه پنجم ورزش دانش گذاري در سياست− و آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي

و آماده و راهكارهاي خصوص مقطع ابتدايي كه دوره فراگيري سازي ورزشي است، از اولويت برخوردار
.مناسب به همراه اعتبارات مورد نياز در برنامه تعيين شود

گويي به مجلس، در برنامه پنجم قانون الزم دني به پاسخب با توجه به عدم الزام سازمان تربيت−
.براي اين منظور به تصويب برسد

و نهادهاي مختلفي قانون مورد نياز در برنامه پنجم جهت الزام به هماهنگي تمامي دستگاه− ها
.بدني به تصويب برسد كنند با سازمان تربيت كه در زمينه ورزش فعاليت مي

و تعاوني به ورزش در قانون برنامه تسهيالت بلندمدت دولتي− براي جذب بخش خصوصي
.بيني شود پنجم پيش
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27 
ضرورت تعيين رابطه مالي

و شركت ملي نفت ايران  دولت
و بودجه  9894 1388مهر مطالعات برنامه

و سابقه اين موضوع در و شركت نفت و جايگاه تنظيم رابطه دولت اين مطالعه به تبيين اهداف
ذي براساس. ايران پرداخته است و نفت بررسي صورت گرفته نفعان فعالي در عرصه تنظيم رابطه دولت

از. تواند در عمل متعارض باشد حضور دارند كه اهداف هر يك از آنها مي در ادامه اهداف سه دسته
:نفعان به شرح زير مورد مطالعه قرار گرفته است ذي

 دولت)الف
و بخش و گاز، دولتدر برقراري يك رژيم مالي مناسب بين دولت ها اهداف متنوعي را دنبال نفت

از كنند كه مهم مي :ترين آنها عبارتند
و گاز− و ذخاير نفت  توسعه منابع
و انتقال آن به داخل كشور− و دانش روز  دسترسي بيشتر به تكنولوژي
و توجه به كسب سود بيشتر از فعاليت− و گازي بهبود مديريتي  هاي نفتي
و سريع منابع−  بيني شده از نفت پيش تأمين آسان

مي دولت و شركت هاي نفتي ترجيح كه هاي نفت را به گونه دهند رابطه خود اي تنظيم كنند
و از نقدينگي چشمگير اين شركت» هاي نفت مديريت سياسي خود بر شركت«همواره  ها را حفظ كرده

.در جهت اهداف خود استفاده كنند
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 شركت ملي نفت ايران)ب
و سريع− و گاز جذب آسان  منابع مال مورد نياز براي توسعه بخش نفت
و شركت− و گاز جهاني ايجاد ارتباط بلندمدت با بازار  هاي فعال در صنعت نفت
و گاز−  داشتن سهم مناسبي از درآمدهاي حاصل از استخراج نفت
و تالش براي حداكثر كردن سود−  حفظ اهداف تجاري شركت
و جامعيت رژيم مالي در كل مرا− و بهرهفراگيري  برداري از مخازن حل اكتشاف، توسعه
و بهره ضرورت حساسيت رژيم مالي نسبت به گسترش فعاليت− برداي از مخازن هاي اكتشاف، توسعه

و ايجاد انگيزه و سرمايه جديد  گذاري در اين زمينه هاي الزم براي توسعه فعاليت
ك هاي بين بندي افزايش اعتبار شركت در رتبه− و جذب المللي به منظور اهش ريسك دريافت وام

 گذاري خارجي سرمايه

 قوه مقننه)ج
 اجراي دقيق اصول قانون اساسي−
 شفافيت−
 افزايش كارايي شركت ملي نفت ايران−
و گاز كشور−  توليد صيانتي از منابع نفت
و گاز كشور−  رعايت منافع مل در قراردادهاي نفت

و نفت يكي از مسائل و نياز به تدوين قانون تعيين چگونگي رابطه مالي دولت مهم كشور است
و اساسنامه شركت و پتروشيمي دارد جامع نفت اي متناسب عدم تصويب اساسنامه. هاي ملي نفت، گاز

اختيارات 1356با قانون اساسي سبب شده است كه دولت با استناد به اساسنامه مصوب سال 
ني گسترده و در مواردي .ز خود را پاسخگوي مجلس ندانداي در مسائل حوزه نفت داشته باشد

 مجلس اينكه با وجودو بوده 1356 سال مصوب نفت ملي شركت فعلي از سوي ديگر اساسنامه
 ماه چهار مدتدر شركت اين اساسنامه ارائهبه ملزمرا دولت 15/12/1361 تاريخدر اسالمي شوراي
 قانون تصويب هنگامدرو 1366 سالدر. است نشده مجلس تقديم اساسنامه اينهم هنوز اما كرد،
را پتروشيميو گاز نفت، ملي شركتسه اساسنامه ساليك مدت ظرفتاشد خواسته دولتاز نفت
شد مكلف دولت،1384 سال بودجه قانون»11« تبصره»د« بنددر مجدداً. كند ارائهو تهيه

. كند تقديم اسالمي شوراي مجلسبه،1384 ماه خرداد پايانتارا شركتسه اين هاي اساسنامه
به مزبور هاي اساسنامه كنونتا اما شد، تكرار نيز بعد هاي سال بودجه قانوندر تكليف اين اينكه وجود با

.اند نشده ارائه مجلس
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 ايراندر نفت شركتو دولت مالي رابطه سابقه.50جدول
توضيحاتدوره

 قبل از انقالب

ملي نفت ايران از طرف دولت متولي صنعت نفت بوده استشركت−
مي كليه درآمدهاي ناشي از فعاليت− شد هاي مربوطه به حساب درآمد اين شركت واريز
و− و همچنين با استفاده از منابع مالي داخلي شركت ملي نفت از محل اين درآمدها

و توسعه خارجي كليه فعاليت م هاي جاري  كردياي خود را تأمين مالي
و ماليات بر عملكرد به دولت مي−  پرداخت مبالغي تحت عنوان سود سهام
و شركت همچنين با اخذ بهره مالكانه از شركت− و كسر هاي عضو كنسرسيوم هاي ديگر

مي يك درصد از آنها به  كرد عنوان ذخيره عمومي، بقيه را به خزانه دولت واريز
و خارج، صادراتدهبنابراين همه درآمدهاي حاصل از فروش فرآور− هاي نفتي در داخل

و ساير محصوالت نفتي، سود ناشي از  و گاز طبيعي نفت خام، فروش داخلي نفت خام
و همچنين سهم درآمدي ايران گذاري سرمايه و خارج كشور هاي شركت ملي نفت در داخل

و اين شركت عالوه تأ در قراردادها ابتدا به حساب شركت ملي نفت واريز شده مين بر
و اندوخته هزينه را هاي خود مبالغي را تحت عنوان ذخاير و مابقي ها از آنها برداشت كرده

 پرداخت تحت عناوين مختلف به دولت مي

 پيروزيازـ اول دوره
 آغازتا اسالمي انقالب
)1379( سوم برنامه

دولترابطه مالي1358قانون بودجه سال»38«شوراي انقالب با تصويب تبصره دائمي−
و نفت را تغيير داد

و وجوه حاصل از فروش فرآورده− هاي همه وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت
مي نفتي صادراتي مستقيماً به حساب خزانه شد داري كل منظور

و شركت−  هاي خارجي از كشور اخراج شدند درآمدهاي ناشي از بهره مالكانه حذف
عملكرد(ها دهاي ناشي از فروش داخلي فرآوردهوابستگي شديد شركت ملي نفت به درآم−

و بودجه عمومي كشور) دستي خود بخش پايين
هزار بشكه 300هاي بودجه مجوز صادرات روزانه حدود به بعد در تبصره 1366از سال−

و كمك به اجراي طرح هاي واردات فرآورده نفت براي تأمين هزينه گذاري هاي سرمايه ها
شدمصوب در صنعت نفت دا  ده

بيني استفاده از ارز حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر پيش صورت موردي اجازه به−
شد هاي سرمايه بودجه جهت تأمين هزينه  گذاري صادر

از مهمترين تحوالت اواخر دوره مورد بحث، صدور مجوز استفاده از روش بيع متقابل براي−
نف هاي باال اي در بخش هاي توسعه اجراي طرح از بازپرداخت اين طرح.ت استدستي ها پس
مي زمان بهره و از محل توليد نفت خام آن صورت  گيرد برداري از طرح

 سوم برنامهـ دوم دوره
 1383-1379 توسعه

همه درآمد حاصل از))120(در برنامه سوم توسعه طبق ماده(به بعد1379از سال−
و ميعانات صادرات فرآورده گازي به شركت نفت داده شد تا صرف هاي نفتي، گاز، مايعات

و اجراي طرح هزينه و واردات فرآورده هاي سرمايه هاي شركت نفت هاي اي مصوب مجلس
 مورد نياز كشور شود

 در اين زمان براي شركت ملي نفت ايران منابع جديدي جدا از ساختار بودجه شكل گرفت−
و افزايش نياز كشور به مصرف فرآ− هاي نفتي موجب افزايش وردهرشد سريع توليد خودرو

و منابع مالي ايجاد شده براي كمك به طرح سريع هزينه هاي هاي تأمين واردات فرآورده شد
گذاري روز به روز تحليل رفت تا جايي كه ساليانه حجم عظيمي از نفت خام نيز براي سرمايه

و نفت  گاز اختصاص يافت معاوضه با بنزين
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توضيحاتدوره

 چهارم برنامهـ سوم دوره
 1388-1384 توسعه

و شركت نفت در قالب تبصرهرابطه1384از سال− )»11«تبصره(هاي بودجهمالي دولت
و ساليانه قسمتي از درآمد حاصل از صادرات نفت مستقيماً در اختيار شركت نفت تعريف شد

(قرار گرفت و6حدود. ها به دولت، همچنين در اين تبصره)درصد دريا11درصد خشكي
و قيمت فروش تكليفي داده شد از حساب ذخيره ارزي بابت مابه اجازه التفاوت قيمت آزاد

و به شركت فرآورده و توانير هاي نفت در داخل برداشت كرده و پخش، گاز هاي پااليش
 پرداخت كند

و خام نفت داخلي فروشاز حاصل درآمد ايران نفت ملي شركت،1384 سالاز بنابراين−
ازو گازي ميعاناتو مايعات ها، فرآورده صادراتاز ناشي درآمد طبيعي، گاز فروش فرآورده،

آن كناردر. گرفت اختياردررا خام نفت صادراتاز حاصل درآمداز قسمتي مهمتر همه
 حساباز مبالغيوها فرآورده واردات صرف يارانه عنوانبه عمومي بودجهاز مبالغي ساليانه
.شدميها فرآورده تكليفيو آزاد قيمت التفاوت مابه پرداخت صرف نيز ارزي ذخيره

و نفت مورد بررسي قرار گرفته است .در ادامه مسائل كنوني رابطه مالي دولت
 اساسي قانون رعايت عدمـ
و در اختيار وپنجم چهلطبق اصل• است» حكومت اسالمي«قانون اساسي معادن، بخشي از انفال

مالك منابع حاصل) وزارت نفت(عبارت ديگر دولتبه. كند كه ترتيب استفاده از آن را قانون معين مي
و گاز كشور را به نيابت از حكومت در اختيار  و گاز نيست، بلكه مديريت منابع نفت از صادرات نفت

بهدر. دارد و نفت بايد و گونه نتيجه رابطه مالي دولت اي تنظيم شود كه منابع حاصل از استحصال نفت
به عنوان ثروت عمومي بين گاز به .تدريج از منابع عمومي دولت تفكيك شود نسلي

نمايندگان. درآمدهاي دولت در خزانه تأكيد دارد قانون اساسي بر تمركز همه وسوم پنجاهاصل•
و گاز مجلس در سال هاي گذشته همواره با استناد به اين اصل از واريز نشدن بخشي از درآمدهاي نفت

هاي هاي بودجه سال كار طراحي شده در تبصرهو علت اين مسئله در ساز. اند به خزانه انتقاد داشته
و صادرات آنها، ها درآمد حاصل از فروش داخلي فرآورده در اين تبصره. برنامه چهارم است درآمد ها

و ميعانات گازي، درآمد حاصل از فروش داخلي  و صادرات گاز طبيعي، مايعات حاصل از فروش داخل
و قسمتي از درآمد حاصل از صادرات نفت خام در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گرفت .نفت

و گاز با طرفهفتادوهفتم طبق اصل•  هاي خارجي همانند بقيه قانون اساسي قراردادهاي نفت
هاي گذشته به داليل مختلف در سال. قراردادهاي خارجي بايد به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد
و گاز محروم شده است . مجلس از دسترسي به قراردادهاي نفت

 افيتشف عدمـ
هر• مي بخش قابل توجهي از نفت خام توليدي كشور يگذار رسد، نحوه ارزش ساله در داخل به مصرف

هرو انعكاس ارزش و ساله يكي از موارد اعتراض ديوان اين بخش از توليد نفت در بودجه شفاف نيست
.محاسبات كل كشور بوده است

و ماليات شركت ملي نفت ايران درخالل تبصره در سال• هاي قوانين هاي برنامه چهارم، سود سهام
و بي به ارتباط با فعاليت بودجه سنواتي و مش هاي اقتصادي آن خص از ارزش نفت خام صورت درصدي
و ماليات در اختيار با افزايش قيمت. شود توليدي تعيين مي نفت همواره بخشي از اين سود سهام
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و در سال به شركت نفت مانده مي هاي بعد و ماليات معوقه پرداخت نحوه. شود صورت سود سهام
و ماليات شركت نفت نيز يكي از مسائلي است كه شفافي و مصارف شركت پرداخت سود سهام ت منابع

. نفت را زير سؤال برده است
به هاي ارقام منابع بودجه بندي طبقه• اي است كه بخشي از درآمدهاي نفتي گونه اي در حال حاضر

مي طبقهينفت ذيل درآمدهاي غير و استفاده از منابع(شود بندي و ماليات شركت ملي نفت سود سهام
وابستگي بودجه به نفت فرآيندهمين امر موجب شده است كه ). اند حساب ذخيره ارزي از اين جمله

و نزد سياستگذاران كشور ابهام ايجاد كند كار پيچيدهو ساز . تري پيدا كرده
به• از صورت معاوضه صرف واردات فرآورده ساليانه بخشي از نفت خام و همچنين مبالغي هاي نفتي

و تكليفي فرآوردهالتفاو حساب ذخيره ارزي نيز صرف پرداخت مابه ميت قيمت آزاد اين مسائل. شود ها
و شفافيت را مخدوش ساخته است . نيز محاسبات مربوط به نفت را دشوارتر كرده

و غيرهماهنگ در تبصره− هاي بودجه ساليانه در مورد درآمدهاي نفت نيز سبب احكام متعدد
و هزينه و سردرگمي مقامات عدم شفافيت درآمدها و ابهام احكامي مانند. ناظر بر بودجه شده استها

به اختصاص درآمد حاصل از صادرات فرآورده ها به شركت نفت، اختصاص چند در هزار درآمد نفت
هاي توسعه نيافته، اجازه صادرات نفت خام جهت معاوضه با بنزين، واگذاركردن پرداخت شهرستان

و .اند مسائل مالي نفت را پيچيده كرده همگي... بخشي از يارانه بنزين وارداتي به شركت نفت
 مخازناز صيانتي توليد−
 ساختاري مشكالت−
 ...و المللي بين اعتبار كارآيي، معيارهاي لحاظاز نفت شركت وضعيت بودن نامعين−
 ساليانه صورتبه روابط تنظيم دليلبه نفتو دولت روابطدر دائمي نوسانات−

هاي بررسي. توسعه مستقيماً به نفت پرداخته شده استهاي كلي برنامه پنجم در برنامه سياست
و واريز دهد كه براي اجراي سياست صورت گرفته نشان مي و گاز هاي كلي برنامه پنجم در بخش نفت

و فرآورده20حداقل  و گاز و ديگر درصد از منابع حاصل از صادرات نفت ها به صندوق توسعه ملي
و نفت تنظيم شودها ضروري است راب اهداف اين سياست كننده با تصويب قوانين روشن. طه مالي دولت

و اين رابطه است كه مي و گاز را تضمين كرد توان قطع وابستگي هزينه جاري دولت به درآمدهاي نفت
و برنامه به هدفمند كردن يارانه و گاز را پيش برد هاي انرژي پرداخت .هاي مرتبط با استخراج نفت

:گيرد قرار نظرمد زير اصول است الزم نفتو دولت رابطه تنظيم براي
 نفت صنعت اصلي ذينفعان هاي دغدغهبه توجه−
 پذيري نظارتو شفافيت لزوم−
 گازو نفت صنعت نياز مورد منابع سريع تأمين−
)44( وچهارم چهل اصل كلي هاي سياست قانون گرفتن نظردر−
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شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

13889913مهردكتر بهروز هادي زنوزصندوق توسعه ملي28

در هدف از اين گزارش ارزيابي امكان و مديريت درآمدهاي نفت وگاز پذيري ايجاد صندوق توسعه ملي
هاي براي اين منظور پس مطالعه مباني نظري، تجربه ساير كشورها در ارتباط با ايجاد صندوق. ايران است

مي. قرار گرفته است نفتي مورد مطالعه :گردد در ادامه نتايج به دست آمده به صورت اجمالي ارائه

 هاي نفتي بررسي صندوق.51جدول

شرحعنوان

 هاي نفتي اهداف صندوق

و غيرقابل پيش− بيني بودن درآمدهاي نفتي كه در اين حالت صندوقمقابله با ناپايداري
و هدف آن ايجاد تعادل بودجهميتثبيت ايجاد .اي است شود

پس هاي آينده كه در اين صورت صندوق توجه به نسل− پس هاي انداز انداز به منظور
مي كردن قسمتي از درآمدها نفتي براي نسل .شود هاي آينده ايجاد

 هاي نفتي نقايص صندوق
جلوگيري كند اما در عملاين صندوق بايد از تأثير نوسانات قيمت نفت بر روي بودجه−

.كند بيشتر از اينكه براي تثبيت بودجه باشد، مسير درآمدهاي بودجه دولت را هموار مي
.ها شود تواند مانع افزايش مخارج دولت اين صندوق نمي−

صندوق دائمي آالسكا
)APF(

:داليل حمايت از تشكيل صندوق
مي زماني− مي كه ذخاير پايان از پذيرد، صندوق گذاري منبع درآمدي طريق سرمايه تواند

 براي آينده باشد
و مخارج زيادي كه از طريق صندوق مي− تواند سهم ويژه دولت از درآمدها را از بين ببرد

 شود را كاهش دهد قانونگذاري ايجاد مي
 منابع تجديدناشدني را نيز به ثروت تجديدپذير تبديل كند−

:مصارف صندوق
 آالسكاتوزيع سود سهام بين ساكنين−
 توزيع پول با هدف جبران تورم−

و عامه و بنابراين صندوق موظف است اطالعات كافي مردم به عنوان سهامداران آن هستند
.فهم در اين ارتباط در اختيار عموم قرار دهد

) AHSTF(صندوق آلبرتا
 در كانادا

:اهداف تشكيل صندوق
 انداز براي آينده پس−
 استقراض كاهش نيازهاي ايالت آلبرتا به−
 افزايش سطح رفاه مردم ايالت آلبرتا−
 تنوع بخشيدن به اقتصاد آلبرتا−

 از جمله داليل مقبوليت عمومي اين صندوق سود سهام آن بوده است
و سياست اين صندوق توسط كابينه دولت اداره مي  هاي داخلي دولت بر آن اثرگذار است شود

ميهمچنين اين صندوق نسبت به صندوق دائمي آالسكا  دهد اطالعات كمتري در اختيار مردم قرار
و تثبيتي است ماهيت اين صندوق پس  اندازي

 منابع مصرف
 هاي آلبرتايي براي كمك به تنوع بخشي اقتصاد پرداخت تسهيالت به شركت−
و−  ...ارائه كاالهاي عمومي مانند ايجاد پارك، احداث بيمارستان
و ايجا− هاد نهالستان براي احياي جنگلتحقيقات دارويي، اعطاي بورس تحصيلي
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شرحعنوان

 صندوق نفتي دولت نروژ

:منابع صندوق
و بهره مالكانه حاصل از فعاليت−  هاي نفتي كليه درآمدهاي مالياتي
 اكسيد كربن ماليات دي−
)SDFI(منافع مالي مستقيم دولت−
 سود سهام استات اويل−
 منابع صندوق بيمه نفتي−
 درآمدهاي حاصل از تأسيسات فالت قاره−
 فروش سهام منافع مالي مستقيم دولت−
 هاي مالي گذاري در دارايي درآمدهاي حاصل از سرمايه−

:مصارف صندوق
 تأمين كسري بودجه غيرنفتي−
 گذاري در اسناد مالي خارجي سرمايه−

و موفقيت صندوق نه از بابت استحكام قوانين آن، بلكه به لحاظ وجود بستر شفاف مالي
و  بنابراين عملكرد ضعيف. پذيري حاصل شده است مسئوليتتعميق حس مالكيت عمومي

مي صندوق توان ناشي از فقدان نهادهاي قوي هاي نفتي در كشورهاي در حال توسعه را
و نيز عدم شفافيت مالي دانست .مدني

و ايالت هايي است كه در مقايسه با ايران جمعيت هر چند تجارب مورد اشاره مربوط به كشورها
ميآنها اندك  اي براي اقتصاد ايران هاي آموزنده تواند درسو درآمد سرانه آنها بيشتر است، با اين وصف
:داشته باشد

پس مي− و  اندازي تشكيل داد توان صندوق را با دو كاركرد تثبيتي
و ذخيره سود ايجاد كرد توان دو حساب جداگانه براي اندوخته سرمايه مي−  اي
 اي برداشت كند اندوخته سرمايهدولت به موجب قانون نبايد از−
 اي واريز شود بخشي از سود بايد براي جبران تورم داخلي به حساب سرمايه−
و− براي هموارسازي درآمد بودجه دولت فقط حق خواهد داشت در مواقع كاهش درآمد نفت

 گاز از حساب ذخيره سود برداشت كند
م− و  تناقض تعريف كردنبايد مانند صندوق آلبرتا براي صندوق اهداف متعدد
و محافظت آن از مداخله−  هاي دولت براي كاركرد درست آن ضروري است استقالل صندوق
و پاسخگويي−  شرط ضروري براي موفقيت يك صندوق استمسئوالن شفافيت عملكرد

و در ادامه براي روشن شدن نحوه مصرف درآمدهاي نفتي در كشور، مروري بر ساختار مالي
و اقالم حقوقي حاكم بر صنعت و شركت ملي نفت نفت در نحوه تقسيم درآمدهاي نفتي بين دولت

:درآمدي دولت از بخش نفت صورت گرفته است



___________________________________________________________________________________________________________

151
P1

���

نفت.52جدول ملي شركت و دولت بين نفتي درآمدهاي تقسيم نحوه در نفت صنعت بر حاكم حقوقي و مالي ساختار بر مروري

شرح
دولت مستقيم درآمد

خزانه( به واريزي )وجود
ايران نفت ملي شركت كل درآمد

نفت ملي شركت كل درآمد از دولت سهم
ايران

خزانه( به واريزي )وجود
نفت شركت سهم

سالدوره از 1358قبل
بهاي− اضافه و عوارض نفت، شركت عملكرد بر ماليات

فرآورده فروش از نفتيحاصل هاي
شركت− عملكرد بر وابستهماليات هاي

ويژه− سود
سرمايه− سهام خارجيسود گذاري
معادل− كنسرسيوم مالكانه فروش16,67بهره كل درصد

مشخصشركت پرداخت عنوان تحت بازرگاني هاي
شركتدرآمد− مخصوص پرداخت و تعديلي رقم از هايحاصل

شركت و وابستهبازرگاني هاي
نفتي− قراردادهاي عمليات از حاصل درآمد
شركت− دوم قراردادهاي مالكانه وابستهبهره هاي

درآمد− بر ماليات
سهام− صاحب سود
عمومي− ذخيره كسر از پس مشخص پرداخت
عمومي− ذخيره كسر از پس تعديلي رقم
مال− طرفبهره كسركانه از پس دوم هاي

عمومي ذخيره

عمومي− ذخيره
هااندوخته−

1358-1365دوره
بهاي− اضافه و عوارض نفت، شركت عملكرد بر ماليات

فرآورده فروش از نفتيحاصل هاي
شركت− عملكرد بر وابستهماليات هاي

ويژه− سود
سرمايه− از حاصل شركتگذاريدرآمد در شده انجام هايهاي

و شركتديگر مالياتسود كسر از پس وابسته هاي

نفت− شركت عملكرد بر ماليات
عمومي− ذخيره كسر از پس سهام صاحب سود

عمومي− ذخيره
هااندوخته−
طرح− اعتبارات كسري سرمايهتأمين ايهاي

سهام صاحب صود محل از

1366-1371دوره
بهاي− اضافه و عوارض نفت، شركت عملكرد بر ماليات

فروش از نفتيفرآوردهحاصل هاي

ويژه− سود
فرآورده− و خام نفت صادرات از حاصل نفتيدرآمد هاي
سرمايه− از حاصل شركتگذاريدرآمد خارجي وابستههاي هاي

خام− نفت صادرات از حاصل درآمد
فرآورده− صادرات از حاصل درآمد
عملكرد− بر ماليات

عمومي− ذخيره
هااندوخته−

1372-1374دوره

از− حاصل فرآوردهدرآمد و خام نفت هايصادرات
نفتي
فروش− از حاصل بهاي اضافه و عوارض ماليات،

نفتيفرآورده هاي

ويژه− سود
سرمايه− شركتگذاريسود ساير در شده انجام وهاي داخل هاي

خارجي
نفت− ملي شركت عملكرد بر ماليات

عمومي− ذخيره
هااندوخته−
كل− درآمد مانده

1375-1378دوره
حاصل− فرآوردهدرآمد و خام نفت صادرات از
خام− نفت با فرآورده معاوضه

ويژه− سود
سرمايه− هاگذاريسود

عملكرد− بر ماليات
عمومي− ذخيره
هااندوخته−

سوم برنامه دوره
خام− نفت صادرات از حاصل بازپرداخت-درآمد

معاوضهطرح و متقابل بيع صادرات(هاي درآمد خالص
خام )نفت

ويژه− سود
هاگذاريسرمايهسود−

عملكرد− بر ماليات
عمومي− ذخيره
مياندوخته− كسر قبلها سنوات هزينه شود
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و جداول زير. غيرمستقيم به انرژي مورد مطالعه قرار گرفته استدر ادامه پرداخت يارانه مستقيم
مي خالصه :دهند اي از روند مذكور را نشان

)ميليارد ريال( هاي انرژي در ايران يارانه آشكار حامل.53جدول

 عنوان
عملكرد
1384 

 1387عملكرد 1386عملكرد 1385عملكرد

ذخيره ارزي خارج از سقف ماده برداشت از حساب
ها واحده به منظور پرداخت يارانه به شركت

18016 20297 41646 38785 

 62106 53472 48519 35736 هاي نفتي يارانه واردات فرآورده
 100891 95118 68816 53752 مجموع يارانه آشكار انرژي

)ميليارد ريال( يارانه ضمني انرژي در ايران.54جدول

 عنوان
عملكرد
1384 

 1387عملكرد 1386عملكرد 1385عملكرد

 389258 351240 262308 228496 يارانه ضمني نفت
 262482 157588 121984 105527 يارانه ضمني گاز

 651730 508828 384292 334023 مجموع يارانه ضمني انرژي
37425569)ميليارد دالر(ضمني انرژي مجموع يارانه

 9417,30 9229,25 9120,56 8926,6)دالر به ريال(نرخ ارز

مي سياست و گاز در بودجه را و استفاده از عايدات نفت توان در جدول زير هاي مالي دولت
:مشاهده كرد

و گاز در بودجه سياست.55جدول و استفاده از عايدات نفت  هاي مالي دولت

 عنوان
عملكرد
1384 

عملكرد
1385 

عملكرد
1386 

و مصوب، متمم
 1387اصالحيه

 17044 16321 15597 15235)ميليون دالر(منابع مصوب در قانون برنامه
 32540 23458 15337 16617)ميليون دالر(افزايش منابع ارزي در قوانين بودجه

 17269 11950 15929 7752)ميليون دالر(برداشت از حساب ذخيره ارزي
 71853 51729 46863 39604)ميليون دالر(كل منابع ارزي دولت در بودجه

و گاز  73430 81764 62011 53820)ميليون دالر(ارزش صادرات نفت
و گاز 6/736/753/638/97)درصد(نسبت منابع ارزي دولت به عوايد نفت

مالي دولت به دنبال شوك مثبت نفتي اين بوده است كه تا حد ممكن رسد سياست به نظر مي
واقعيت اين است كه به دنبال افزايش. درآمدهاي نفتي را از طريق بودجه عمومي به مصرف برساند

و افزايش عايدات ارزي كشور از محل صدور نفت، وابستگي بودجه  بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني
با توجه به اتكاي بودجه عمومي دولت به درآمدهاي. دولت به درآمدهاي نفتي افزايش يافته است

نفتي، در قانون برنامه چهارم دولت موظف شده بود تا پايان برنامه، بودجه جاري خود را اساساً از محل 
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و ساير درآمدها تأمين كند؛ اما اين هدف محقق نشد زيرا تراز كردن بود ماليات جه جاري دولت ها
:بدون استفاده از نفت به داليل زير دشوار است

 اصالح نظام مالياتي در كشور بسيار دشوار است−
.رسد كاستن از عائله دولت در شرايطي كه نرخ بيكاري در جامعه باالست، دشوار به نظر مي−
و پنهان پسندانه توزيع رانت نفتي به صورت يارانه اتخاذ سياست مردم− ظاهراً در هاي آشكار

و اصالح ساختار هزينه دولت هزينه كمتري دارد .مقايسه با اصالح نظام مالياتي
.خير تنازع بر سر تصرف بخش اعظم رانت نفتي امري شناخته شده است در كشورهاي نفت−

در ادامه مطالبي در ارتباط با صندوق ذخيره ارزي ارائه شده است كه به صورت اجمالي به آن
:دشو پرداخته مي

هاي نفتي به اقتصاد كشور در برنامه سوم توسعه به منظور جلوگيري از ورود مستقيم شوك
و در اين راستان حساب ذخيره ارزي در ماده  قانون برنامه سوم تصويب)60(رويكرد جديدي اتخاذ شد

 مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت 1380به موجب اين قانون دولت مكلف شد از سال. شد
بيني شده در قانون برنامه به حساب ذخيره ارزي نزد بانك مركزي واريز خام را نسبت به ارقام پيش

.كند

و مصارف حساب ذخيره ارزي.56جدول و منابع  اهداف
و مصارف اهداف  منابع

بر هاي برون جلوگيري از ورود شوك− زاي نفت
 اقتصاد كشور

بودجه دولت به درآمدهاي حاصل كاهش وابستگي−
 خام از صادرات نفت

و تقويت بخش غيردولتي در بخش− هاي توليدي
 صادرايت

:منابع
و سهمي از درآمد نفتي اختصاص− به ما به التفاوت درآمد واقعي يافته

و چهارم بودجه ساليانه دورت در برنامه  هاي سوم
ذ− و سود تسهيالت پرداخت شده از حساب  خيرهبازدريافت اصل
 درآمد ناشي از سود دريافتي از بانك مركزي−

:مصارف
خام برداشت از حساب، معادل ميزان كسري درآمدهاي صادرات نفت−

 بيني شده در برنامه آن سال پيش
درصد موجودي جهت پرداخت50برداشت از حساب، معادل حداكثر−

و كارآفرينان بخش غيردولتي وام به سرمايه  گذاران
 قانونساير موارد طبق−

:دهد جدول زير خالصه عملكرد حساب ذخيره ارزي را نشان مي
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 عملكرد حساب ذخيره ارزي.57جدول
 1386ماهه6 1385 1384 شرح

 9555 10686 9478 مانده اول دوره
 12648 21831 13205 منابع

 12322 21174 12805,9 مازاد درآمد ارزي
 149 380 216,6 موجود حسابسود متعلق به

 158 252 156 بازپرداخت تسهيالت اعطايي
2519 14,6 سود دريافتي بابت تسهيالت

 13987 23273 11985,3)مصارف(برداشت از حساب
 5202 5512 2313,3)غيردولتي(بابت اعطاي تسهيالت

 37,2 23,7 19,3)درصد(سهم از كل برداشت از حساب
00 1362 ديون مشمول تغيير نرخ ارزالتقاوت ما به

 8785 17761 8051)اي هاي بودجه برداشت(بابت مصارف دولتي
 62,8 76,3 67,2)درصد(سهم از كل برداشت از حساب

 8706 9555 10685,7 موجودي نقدي پايان دوره
 16044 11000 5740 مطالبات مربوط به تسهيالت ارزي

 26750 20555 16426 دارايي حساب ذخيره ارزي
و ــده ــايش شـ ــنادي گشـ ــارات اسـ ــپرده اعتبـ سـ

 هاي صادره نامه ضمانت
1958 6340 5408 

 05237 5317 تعهدات حساب
-1939 3215 3411 موجودي نقدي پس از در نظر گرفتن تعهدات

تغييرات ارزي نتوانسته است با قطع ارتباط بين شود، ايجاد حساب ذخيره همانطور كه مشاهده مي
و ميزان مصرف دولت از درآمدهاي نفتي به طور مؤثر به ايجاد انضباط  درآمد حاصل از صادرات نفت

سرنوشت حساب ذخيره ارزي گوياي اين واقعيت است كه مجلس. مالي در كشور كمك كند
و دولت تمايل غيرقابل مهاري براي افزايش مخارج خود  از قانونگذاري به مصوبات خود پايبند نيست

بي از آنجا كه خواسته. محل عايدات نفتي دارد و هاي مردم از دولت و نمايندگان مجلس پايان است
و دولت اعضاي دولت تمايل دارند اين خواسته و نمايندگان آنها ها هر چه زودتر برآورده شود، مردم

و همزبان شده همگي در راه خرج ا. اند كردن عايدات نفتي همدل ز اين نكته اساسي اما در اين ميان
شود كه تخليه عايدات نفتي در اقتصاد كشور نه تنها حالل مشكالت كنوني كشور نيست، غفلت مي

مي بلكه موجب پيامدهاي اقتصادي زيان .شود بار
و گاز مي توان به موارد زير از جمله پيامدهاي اقتصادي شيوه كنوني استفاده از درآمدهاي نفت

:اشاره كرد
و افزايش سريع− و خدمات زيربنايي با افزايش عرصه نيروي كار تقاضا براي نيروي انساني

و كمبود. خدمات زيربنايي همراه نشد از اين رو اقتصاد كشور شاهد تنگناي نيروي انساني متخصص
و خدمات بندري شد هاي بزرگ به همراه تنگناهاي ياد شده محدوديت ظرفيت مديريت پروژه. برق

ط .هاي عمراني گرديد والني در اجراي پروژهموجبات تأخيرهاي
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سابقه مازاد موازنه بازرگاني به دليل تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور موجب افزايش بي−
و افزايش نقدينگي شد و همين امر موجب تقويت پايه پولي بدين ترتيب روي. ذخاير بانك مركزي شد

و اين هر دو موجب تشديد ديگر سياست مالي انبساطي توسط دولت سياست پول ي انبساطي بود
.فشارهاي تورمي در اقتصاد كشور شد

تثبيت نرخ اسمي ارز به دليل وفور دالرهاي نفتي در اقتصاد به رغم تورم دو رقمي در داخل−
به. كشور، منجر به از دست رفتن توان رقابتي صنايع داخلي شد همچنين اعمال سياست درهاي باز

و واسطهو نيز واردات كاالهاي سرمايهمنظور كنترل تورم  اي مورد نياز اقتصاد كشور، بيالن واردات اي
.اي افزايش داد سابقه را به نحو بي

و بخش ميل به نظامي− و خريد گسترده تسليحات نظامي در اين دوره به اوج خود رسيد گري
داخت حقوق مستشاران درخور توجهي از درآمدهاي نفتي صرف خريد تسليحات پيشرفته از خارج، پر

و گسترش هزينه شد نظامي خارجي .هاي جاري ارتش
و نارضايتي عموم مردم از توزيع ثمرات رشد فساد مالي در دستگاه− هاي دولتي افزايش يافت

.اقتصادي تشديد شد
و پيشي گرفتن مخارج از درآمدهاي نفتي در سال آخر برنامه، دولت وقت− با بزرگ شدن دولت

شدگرفتار كسري  .بودجه
مردان كشور به وجود آورد كه دالرهاي نفتي حالل مشكالت رونق نفتي اين توهم را در دولت

و بيشتر بدين ترتيب تالش شد موانع موجود در جهت تزريق هر چه سريع. كشور خواهد بود تر
و برنامه. درآمدهاي ارزي به اقتصاد از ميان برداشته شود اس انحالل سازمان مديريت و ادغام تانريزي ها

و برنامه. ها اولين قدم در اين راستا بود آنها در استانداري و ايجاد انحالل سازمان مديريت ريزي كشور
و هماهنگي در نهاد رياست معاونت جديد برنامه مي ريزي . شود جمهوري گام دوم در اين جهت محسوب

شد 1386قدم سوم با نوآوري دولت در زمينه شكل ارائه بودجه سال .به مجلس برداشته
هاي امناي حساب ذخيره ارزي به يكي از كميسيون هيئتدر نهايت نيز دولت با انتقال وظايف

و استنكاف از ارائه گزارش از دولت هاي شفاف در مورد عملكرد اين حساب دست خود را براي خرج
.محل عايدات نفتي بازگذاشت

و اعتبار، هزار ميليارد43كاهش نرخ سود تسهيالت بانكي، تخصيص از سوي ديگر انحالل شوراي پول
و غيره در راستاي تحت نامه جديدي براي رفتار بانك هاي زودبازده، تنظيم شيوه تومان به طرح ها

.سيطره درآوردن ماليه عمومي بوده است
مي بررسي سياست ترين مسائل تشكيل دهد كه يكي از مهم هاي كلي برنامه پنجم توسعه نشان

و گاز در كشور است و تغيير رويكرد به درآمدهاي نفت .صندوق توسعه ملي
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و الزامات دستيابي به اهداف صندوق توسعه ملي.58جدول  اهداف، وظايف
و وظايف  الزامات دستيابي به اهداف اهداف

و عمومي غيردولتي ارائه تسهيالت ارزي به بخش− با هدف هاي خصوصي، تعاوني
و توسعه سرمايه و توليد و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي گذاري داخلي
 بازدهي مناسب اقتصادي

و افزايش ارزش سرمايه اجراي فعاليت−  هاي صندوق هاي مالي ارزي براي حفظ
مي− رسد كه اطمينان اساسنامه صندوق به نحوي به تصويب مجلس شوراي اسالمي

و عد و سياستكافي از استقالل و گذاريم تأثيرپذيري تصميمات هاي آن از نوسانات
و تغييرات مديريت سياسي وجود داشته باشد هاي كوتاه نگرش  مدت

و موجوي حساب ذخيره از زمان تشكيل صندوق كليه تعهدات، بدهي− ها، مطالبات
و يا شبكه بانكي كشور انجام ارزي كه تا زمان مذكور از طريق بانك مركزي

و مازاد دارايي هاست به حسابشد مي و ها به بدهي هاي صندوق ياد شده منتقل ها
.شود تعهدات مذكور به حساب افزايش سرمايه صندوق منظور مي

هاي صندوق مشمول پرداخت ماليات بر عملكرد ساليانه سود حاصل از فعاليت−
و هرگونه برداشت از صندوق توسط دولت غير از دريافت ماليات بر عمل كرد است

و بدهي درآمد تفاوت حاصل از تغيير دارايي. صندوق مجاز نيست هاي ارزي صندوق ها
.مشمول ماليات بر درآمد نخواهد بود

 اندازه كردن كوچك ها، هزينهدر جويي صرفه−
 منظور اين براي:مالياتي نظام اصالحو دولت
و نظام مصلحت تشخيص مجمع شودمي توصيه
را عملكرد هاي شاخص اسالمي شوراي مجلس
 نظارت مورد زمينه ايندررا دولت رفتارو تنظيم
 دهند قرار
 قيمت اصالح محلاز دولت درآمد مازاد−

 واريز نفت درآمد صندوقبه بايد انرژي هاي حامل
 شود
مي− كه تجربه كشورهاي ديگر نشان دهد

و پاسخگويي مالي يكي از پايه هاي ضروري شفافيت
مي صندوقموفقيت اين  در تنظيم. رود ها به شمار

 اساسنامه صندوق بايد به اين اصل پايبند باشيم
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ارائه ملي توسعه صندوق تشكيل چگونگي مورد در پيشنهادهايي مطالعه اين پاياني بخش استدر :شده

ملي.59جدول توسعه صندوق پيشنهادي ساختار

صندوق صندوقاهداف صندوقاركان منابع
مصارف به صندوق منابع تخصيص نحوه

مختلف
ومسئوليت مالي شفافيت پذيري،

شهروندان به پاسخگويي

بين− عدالت نسليتأمين
درآمدهاي− در ثبات ايجاد

و وبودجه اتكا كاهش
اقتصادآسيب و بودجه پذيري

نفت به ملي
منابع− از بخشي از استفاده

پرداخت براي صندوق مالي
بانك به دولت تقويتديون و ها

كشور بانكي نظام
فعاليت− اجراي و هايتوسعه

سرمايه و بخشتوليدي گذاري
وام اعطاي طريق از غيردولتي

ارزي

ازهيئت− مركب صندوق امنا
دارايي، و اقتصادي امور وزير
و مديريت سازمان رئيس

بانكبرنامه كل رئيس كشو، ريزي
از نماينده نفر يك و مركزي

مجلس اقتصادي كميسيون
بانكهيئتدبيرخانه− در امنا

بود خواهد مركزي
درآمدهيئت− صندوق مديره

سه و مركزي بانك رئيس از نفت
خوشن كارشناس ونفر خبره ام،

وزارت از مالي امور در متخصص
سازمان دارايي، و اقتصادي امور

برنامه و بانكمديريت و ريزي
مي تشكيل ايران .شودمركزي

طرف− از ويژه هيئتبازرس
مي منصوب و تعيين .شودامنا

و− درآمدها مانده صندوق تشكيل ابتداي در
صندوق به ارزي ذخيره حساب مالي تعهدات

خ شدمنتقل واهد
مدت− ظرف در تدريج كل10به سال

واريز صندوق حساب به مستقيماً نفت درآمد
شد خواهد

مورد− افق پايان تا صندوق تشكيل فاصله در
كاهنده بخش ساله همه نفتنظر، درآمد از اي

فزاينده بخش و دولت بودجه حساببه به اي
يافت خواهد تخصيص صندوق

فروشفرآيند− و توليد بر خامحاكم نفت
فرآورده توليد مشمولبراي نيز داخلي هاي

و بود خواهد فوق مشابه تدريجي ترتيبات
فروش پنجم، برنامه پايان تا شد خواهد تالش

صادراتيفرآورده قيمت به داخلي بازار در ها
آن خام نفت فروش مالي منابع و فارس خليج

شود واريز صندوق حساب به
فعاليت− از حاصل مالسود صندوقهاي ي
خواهد− شكل سود و سرمايه حساب دو

امكان سرمايه حساب از دولت برداشت و گرفت
داشت نخواهد

سقف− هر20تا پايان در انباشتي وجوه درصد
ميان ارزي تسهيالت صورت به وسال مدت

بخش به خواهدبلندمدت اعطا غيردولتي هاي
.شد
خام− صادرات محل از صندوق انباشتي وجود

در بازارهايصرفاً در مالي ابزارهاي زمينه
سرمايهبين شدالمللي خواهد گذاري
سقف− تا ويژه شرايط وجوه20در درصد

داخي سرمايه بازار تقويت براي صندوق انباشتي
بود خواهد تخصيص قابل

از− نفتي درآمد صندوق در انباشتي مالي منابع
فرآورده قيمت تدريجي اصالح داخليمحل هاي

براي زمينهسرمايهصرفاً در دولت گذاري
صرفهتكنولوژي به معطوف نوين جوييهاي

بهبود كالنونقلحملانرژي، شهرها،عمومي
محيط بهبود و هوا آلودگي دركاهش زيست

تخصيص قابل كشور سنواتي بودجه قالب
باشدمي
سود− از بخشي تورم جبران براي ساله همه

شد خواهد منتقل سرمايه حساب به صندوق
به− منحصر تنها صندوق از دولت برداشت

بود خواهد صندوق انباشته سود مانده از بخشي

نفت− آمد در صندوق مالي منابع
دارايي و اموال ساير از ومستقل ها

مركزيحساب بانك انتظامي هاي
شد خواهد نگهداري

حسابرسيهيئت− گروه صندوق امناي
مالي عمليات حسابرسي براي را مستقلي

كردصندوق خواهد مأمور و تعيين
توسط− يكبار ماه شش هر صندوق

توسط يكبار سالي و داخلي حسابرسان
قرار حسابرسي مورد مستقل حسابرسان

گيردمي
ماهگزارش− سه هر صندوق مالي هاي

شد خواهد منتشر يكبار
خواهدهيئت− تالش صندوق مديره

به را صندوق به مربوط اطالعات كرد
اختيار در منظم مجلس،طور دولت،

دهد قرار نظام مصلحت تشخيص مجمع
عملكرد گزارش امكان صورت در و
انتشار عموم اطالع براي را خود ساليانه

دهد
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و الزاماتپيرامون زمينه ها
انداز قانوني سند چشم

ساله جمهوري اسالمي بيست
 ايران در عرصه فرهنگ

 9919 1388آبان مطالعات فرهنگي

در در اين مطالعه پس از ارائه مطالبي در ارتباط با مفهوم و سياستگذاري فرهنگي شناسي فرهنگ
 براساس. هاي توسعه به مباحث فرهنگ صورت گرفته، بررسي شده است ايران، توجهاتي كه در برنامه

مي بررسي شود كه پنج مقوله زير با ترتيب اولويت، بيشتر از ديگر مقوالت مورد هاي انجام شده مشاهده
و برنامه :ريزان بخش فرهنگ قرار گرفته است توجه سياستگذاران

و توليدات فرهنگي−  آفرينش
 مؤلفه هويت ديني- هويت−
 مؤلفه بناهاي فرهنگي-ميراث فرهنگي−
و ضد ارزش مؤلفه آموزش ارزش-آموزش−  هاي اجتماعي ها
و تربيت−  بدني اوقات فراغت

و اقتضائات چشم در انداز نيز توجه جدي داشت به طور كلي الزامات چشم بايد به الزامات انداز را
و الزامات نرم الزامات سخت: توان به دو دسته تقسيم كرد يك راهبرد كالن مي به افزاري افزاري در ادامه

:افزاري اشاره شده است نرمبرخي الزامات 

 انداز افزاري چشم الزامات نرم.60جدول
 افزاري الزامات نرم

: استراتژي فرهنگي
مي− و در واقع نحوه تغيير شرايط فرهنگي فعلي كشور به وضعيت مطلوب آينده را تعيين .كند ناظر بر نحوه توسعه فرهنگي كشور است

 در اين قالب بايد توجهات زير صورت پذيرد: فرهنگيسياست
و مورد بهره ميراث− و توسعه نيافته  برداري قرار نگرفته فرهنگي ثبت، ضبط
و بازسازي جدي است−  زيرساخت فرهنگي كشور ناقص، نيازمند بازبيني
و شفافي در كشور اجرا نمي− و موردي اتخا سياست فرهنگي روشن و بيشتر تصميمات مقطعي ميشود  شودذ
 كند هاي فرهنگي مطلوب را نمي آموزش در كشور تكافوي نيازمندي−
و روبه رشد نيستند−  صنابع فرهنگي كشور، قوي، شاداب
 براي وضعيت آينده فرهنگي كشور فكري نشده است−

و عمودي :رويكردهاي افقي
و حمايت قرار هاي فرهنگي عمودي، بخش سياست− و مداخلهميهاي خاصي از فرهنگ را مورد توجه و رويكرد تجويزي .گرانه دارند دهند
مي هاي فرهنگي افقي، تمامي حوزه سياست− و مبتني بر تنوع ها را مورد توجه قرار و بسط خالقيت دهند . هاي فرهنگي است گرايي

ا جو، الزم نيست دولت نقش ويژه در اين رويكرد غيرمداخله و توسعه اي بازي كند، بلكه اين خود فضاي فرهنگي كشور ست كه بقا
مي حوزه  كند اي را تعيين

:نماي جهاني
و تنها معدودي از كشورها داراي سياست هاي فرهنگي صريح يا نيمه بسياري از كشورها داراي سياست− هاي فرهنگي صريح هستند

و نانوشته هستند .كامالً ضمني
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ب در قسمت پاياني اين مطالعه به برخي چالش و تهديدهاي مربوط دره سياستها هاي فرهنگي
:كشور اشاره شده است

و معنادار بين سياست−  هاي فرهنگي در سطوح مختلف نبود ارتباط منطقي
و عدم توجه به تغييرات الگوي مصرف− وجود شكاف ميان فرهنگ رسمي با فرهنگ غيررسمي

 كاالهاي فرهنگي
 هاي حقوقي چالش−
و دستگاه موازي− و روش كاري نهادها  نبودن شرح وظايف آنهاهاي فرهنگي
و دستگاه− و اثربخش نبودن نهادها  هاي فرهنگي ناكارآمدي
 كمبود نيروي متخصص در بخش فرهنگ خصوصاً در سطح مديريت فرهنگي−
و دستگاه−  هاي فرهنگي ضعف نظارت بر نهادها
 گذاري بخش خصوصي در حوزه فرهنگ ضعف سرمايه−
و تجاري تغييرات الگوي مصرف كاالهاي فرهنگي تحت تأثير− تحوالت جهاني نظير جهاني شدن

 شدن فرهنگ

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

30 
ارائه مدلي براي ارزيابي احكام

 ساله توسعه برنامه پنج
و بودجه  9932 1388آبان مطالعات برنامه

و برنامهدر اين مطالعه به و ارزيابي قوانين به هاي ارائه چارچوبي جهت تنظيم همراه توسعه
 بنابراين ابتدا سه دسته متغيرهاي ماهيتي،. پرداخته شده است هايي از برنامه چهارم توسعه كشور مثال

و محيطي مي، عواملي كه در جهت تدوين يك سياست)اي يا زمينه(ساختاري بايد مدنظر مؤثر
.قرار داشته باشد تبيين شده است» سياستگذاران«

گشماره شماره مسلسلسالدفترزارشعنوان

31 
اي درلزوم ارائه راهكار برنامه

خصوص چالش فقدان نظام
 اي مناسب تعرفه

 9933 1388آبان مطالعات اقتصادي

و مي به نرخ تعرفه يكي از عوامل مختلف مؤثر بر كارايي بخش بازرگاني است عنوان ابزار تواند
و از سوي ديگر با عدم دقت در استفاده از آنها،  كنترل كه سياستگذاري در نظام بازرگاني محسوب شود

و سياست و هر نوع برنامه نظام بازرگاني در هاي كالن اقتصادي دچار بحران شده اين امر ريزي
. دهد اثرگذاري خود را از دست مي
هاي اول تا چهارم توسعه اي بر روي احكام قانوني بخش بازرگاني برنامه در اين مطالعه مقايسه

مي درحوزه نظام تعرفه .گردد اي صورت گرفته است كه در ادامه ارائه
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 هاي اول تا چهارم توسعه احكام قانوني بخش بازرگاني برنامه.61جدول

 موضوع
 ماده مشابه
 برنامه اول

 ماده مشابه
 برنامه دوم

 ماده مشابه
 برنامه سوم

 حكم قانوني
 برنامه چهارم

)الف
 واردات تعرفه
موانعو رفع

اي غيرتعرفه

 يـا افـزايش-»41« تبصره
 بــه بازرگــاني ســود كــاهش
 توليـداتاز حمايـت منظور
 كيفيـت بـردن باالو داخلي
 آن،

»19« تبصره»و«بند»2«جزء
 سود هاي تعرفه اعمالو تعيين-

 عوارضو) واردات براي( بازرگاني
 نحـويبه) داخلي توليدات براي(

ــه ــورتدر ك ــدم ص ــت ع  رعاي
ـات ــي مشخصـ ـايو فن  معيارهـ

ــين ــت، طــرفاز شــده تعي  دول
ــدگان ــدگانو توليدكنن  واردكنن

و پرداخت مشمول تجهيزات اين
.گردندها تعرفه
ــزء ــد»ب«ج ــره»3«بن  تبص

ــين-»21« ــرخ تعيـ ــاي نـ  هـ
 توسـط گمركي حقوقاي تعرفه
 سـودو اسالمي شوراي مجلس
 دولت توسط بازرگاني
ــزء ــد»ب«ج ــره»3«بن  تبص

 سـودو تعرفه هاي نرخ-»21«
ــاني ــه بازرگ ــوي ب ــين نح  تعي

 شـده تمـام قيمـتكه شود مي
 قيمــتاز وارداتــي محصــوالت
ــميني ــوالت تض ــابه محص  مش

 نباشد كمتر داخلي
ــزء ــد»ج«ج ــره»3«بن  تبص

 چگـونگي قـانونـ ابقاي»21«
ــبه ــولو محاسـ ــوق وصـ  حقـ
ــي، ــود گمركـ ــاني سـ و بازرگـ
ــات ــواع ماليــ ــودرو انــ و خــ
 وارداتـي راهسـازي آالت ماشين

 آنها قطعاتو داخل ساختو

حذف موانـع-)115(ماده
ــا غيرتعرفــه و غيرفنــي ب اي

هـــاي رعايـــت ممنوعيـــت
ــرعي ــهو شـ ــه تهيـ برنامـ

هـاي بندي اصالح نـرخ زمان
و اعالم آن بـه  معادل تعرفه

و تعيـين صورت پيش آگهي
 هاي گمركي تعرفه

ــد ــاده»ب«بنــ -)41(مــ
ــه ــاي واردات تنظــيم تعرف ه

ــاده ــد نه ــااليي تولي ــاي ك ه
و مـواد اوليـه ماشين( )آالت

و مبتني بر حمايـت منطقـي
هاي رقـابتي منطبق با مزيت

و در  ــا ــي آنه ــد داخل از تولي
هـاي تسـهيل فعاليـت جهت

 گرا توليدي صادرات
حـذف-)33(ماده»ز«بند

و كليــه موانــع غيرتعرفــه اي
غيرفنــي بــا رعايــت مــوازين 

و ــرعي ــرخ ش ــع ن ــاي وض ه
اي با زمانبنـدي معادل تعرفه

و در قالب پيش آگهـي معين
اول حداكثر تـا پايـان سـال 

 برنامه

)ب
معافيت
حقوق 
 ورودي

 كليــه لغــو-»32« تبصــره
و ماليــاتي هــاي معافيــت
 دولتـي هاي شركت گمركي

 انتفـاعي عمليات تفكيكو
و اجتمـاعي عمليـاتاز آنها

 منظـور بـه دولـت حمايتي
 تعيــين مــديريت، بهبــود
ــزان ــي ميـ ــوال قطعـ و امـ
در دولـت سـهاموها دارايي
 دولتي هاي شركت

ــره»1«بنــــد -»21« تبصــ
ــفاف ــردن ش ــيدهاي ك  سوبس
 بازرگاني سودو گمركي حقوق
ــزء ــف«ج ــد»ال ــره»3«بن  تبص

 ترجيحات، ها، تخفيف كليه-»21«
 سودو گمركي حقوق هاي معافيت
 ...و هـا سازمانها وزارتخانه بازرگاني

.گرددمي لغو
ــزء ــف«ج ــد»ال ــره»3«بن  تبص

 براي الزم اعتبارات تأمين-»21«
 معافيت لغواز ناشي هاي هزينه

 1379از سـال-)58(ماده
و كليه تخفيف  ها، ترجيحات

و عافيـــتم هـــاي ماليـــاتي
ــه  ــي كليـ ــوق گمركـ حقـ

ــتگاه ــا دســ از هــ ــر غيــ
هــاي برقــرار شــده معافيــت

ــاي براســاس كنوانســيون ه
و المللي بين لغـو ...تجـاري
 گردد مي

 برقـراري هرگونـه-)4(ماده
و يا معافيت تخفيف، ترجيح

از(از پرداخــت ماليــات  اعــم
ــا و) غيرمســتقيم مســتقيم ي

بر آنچـه حقوق ورودي عالوه
ــه  ــوانين مربوطـ ــه در قـ كـ
تصـــويب شـــده ممنـــوع 

 باشد مي



_________________________________________________________���

بهاي موانع غيرتعرفهو رفع واردات تعرفهدر ارتباط با ، روند تبديل سياست جايگزيني واردات
و در انجام اصالحات اقتصادي در كاهش سطوح تعرفهسياست توسعه صادرات و آزادسازي اقتصادي اي

مي سال در. شود كامالً محسوس است هاي بعد از برنامه سوم به نحوي كه در جدول مشاهده اين روند
و ضرورت ايجاد  برنامه چهارم تكميل شده به نحوي كه ديگر به جاي حمايت قطعي به حمايت منطقي

ب و تمركز مي هاي صادراتر فعاليترقابت .شود گرا تأكيد
هاي برنامه اشاره هاي تعرفه در طول سال توان به روند رو به اصالح نرخ در بررسي اين مواد مي

با تصويب قانون موسوم به تجميع 1381خصوص بعد از سال كرد به نحوي كه مطابق نمودار ذيل به
شد رفهعوارض اصالحاتي مطلوب در زمينه بهبود شرايط تع .اي كشور ايجاد

 روند متوسط نرخ واقعي حقوق ورودي اخذ شده از كاالهاي وارداتي.26نمودار
 1387تا 1375هاي در طول سال

و سيد خشـايار سيدشـكري، طـرح پژوهشـي نقـش تعرفـه ...ا فتح:مأخذ در تاري، سعيد غالمي باغي هـا
و نظام مناسب در تعيين تعرفه كاالهاي وارداتي، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسـالمي، دفتـر واردات

.1387مطالعات اقتصادي، گروه بازرگاني، پاييز 

ميدر ارتباط با معافيت حقوق ورودي نيز مشاه كه تجاري هاي سياست ترين اصلياز شود، يكي ده
به مربوط تجاري هاي سياست خوردمي چشمبه مختلف هاي سالدر تعرفه درخصوص كشور در

.است ورودي حقوق پرداختاز معافيت
 موجبات اوقات، اغلبدركه قانونگذاري نظام اساسيو عمده مشكالتاز يكي حال عين در
و متنوع هاي تبصره متعدد، هاي اصالحيه وجود آورد،مي فراهم نيزرا قوانين اجرايي نظامدر اختالل

و قانونو تجارت قانون گمركي، امور قانون( تجارت بخشبه مربوط قوانين. است گوناگون استثنائات
 فوري اثرو رابطه نتيجهدرو مالي اموربا آنها مستقيم ارتباطبه توجهبا نيز) وارداتو صادرات مقررات

وها تبصره اصالحات،با همواره خاص گروهييا بخش براي مزيتو رانت ايجادو كار انجام فرآيند بر
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به مربوط امور ايندر رانتو استثنا ايجاد موارد ترين عمده. است بوده مواجه گوناگون استثنائات
.است گمركي حقوق پرداختاز مختلف هاي معافيت

در هاي توسعه گذشته به موضوع معافيت در تمامي برنامه و تكرار اين احكام ها توجه ويژه شده
كه)4(ماده  و يا معافيت از پرداخت قانون برنامه چهارم با اين مضمون برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح

يا(ماليات  ين مربوطه تصويب شده بر آنچه كه در قوانو حقوق ورودي عالوه) غيرمستقيم اعم از مستقيم
و لغو معافيتممنوع  از است، مؤيد اين موضوع است كه حذف هاي مندرج در قوانين مختلف يكي
مي هاي برنامه ترين سياست اصلي .شود اي بخش بازرگاني محسوب

هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه عليرغم تأكيد به اين حكم در قوانين با اين حال بررسي
اي جدي در عمل براي اجراي آن وجود ندارد، زيرا هر بار قوانين جديدي در ابقاي مختلف، اراده

و گروه گونه معافيت اين ذي ها ارائه شده و يا كااليي ها چه به صورت منطقه گونه معافيت نفع اين هاي اي
.ها هستند گيري از اين معافيت به دنبال حفظ منافع خود در بهره

مي كنار ايجاد فضايي براي ادامه فعاليت بنگاهبراي اصالح اين رويه در توان با حذف هاي اقتصادي
و در يك برنامه زمان) مانند تخفيف در حقوق ورودي(هاي مستقيم تدريجي حمايت بندي شده

و اساسي جايگزيني آن با حمايت و اعتباري مانند افزايش بودجه طرح(هاي ساختاري در) هاي عمراني
و توسعه مناطق در چارچوب برنامهتراستاي رفع محرومي و رفع نياز به هاي كوتاه ها و توجه مدت

و هم گامي در  نيازهاي مناطق محروم اقدام كرد تا هم كارآمدي كسب درآمدهاي دولت محقق شود
هاي كالن اي هماهنگ با سياست ريزي منطقه راستاي برقراري عدالت اجتماعي به صورت برنامه

.برداشته شود
مي ريزي براي اصالح نظام تعرفهر كلي در برنامهطو به :كرد توان به اهدافي به شرح زير توجه اي
به ثبات نسبي تعرفه.1  ريزي فعاالن اقتصادي، منظور امكان برنامه ها
و غيرقابل پيش.2  اي، بيني نظام تعرفه جلوگيري از تغييرات ناگهاني
در.3 و زيان وارده به بخش خصوصي و جبران ضرر  اي، موارد اعمال تغييرات تعرفه محاسبه
و مطابق با برنامه.4 از امكان حمايت از برخي كاالهاي استراتژيك به صورت شفاف هاي زمانبندي

 شده، قبل اعالم
به افزايش نرخ.5 و با توجه به مباني نرخ ها و مشخص براساس مطالعات علمي صورت محدود

و نرخ حمايت مؤثر برحسب نوع صنايع  و) اي يا مصرفي پايه، مواد اوليه، واسطه(تعرفه بهينه باشد
و از اعمال تغييرات موجب تحميل ناكارايي توليد بر مصرف و افزايش حجم قاچاق نشود كنندگان

به تعرفه و خارج از روش قانوني كميسيون ماده اي  پرهيز شود،)1(واسطه دخالت مراجع سياسي
از رعايت نرخ با قيد) علمي(دستيابي به سطوح تعرفه بهينه.6  درصد،15هاي كمتر
هاي باال در توسعه هاي باال با توجه به آثار نامطلوب نرخ كاهش نرخ تعرفه كاالهاي داراي نرخ.7
 قاچاق،
و كرانه كاهش دامنه.8 و فاحش، اي با تفاوت هاي تعرفه ها  هاي باال
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و محدود كردن استفاده استفاده از روش ارزشي براي تعيين نرخ.9 تعرفه خاص از روشهاي تعرفه
و يا براي مبارزه با دامپينگ،  براي كاالهاي كشاورزي خاص كه روند قيمت جهاني آنها كاهشي است

و اتكا به محدوديت حذف كليه موانع غيرتعرفه.10  اي براي واردات، هاي تعرفه اي
و غيرتعرفه حذف تمامي موانع تعرفه.11 و هرگونه عوارض براي صادرات كاالهاي فراور اي ياي

و خام از كشور، هاي كنترلي براي صادرات كاالهاي يارانه شده به استثناي سياست  اي
و لغو آنها براساس برنامه اعالم اعمال زمانبندي براي معافيت.12  شده، ها
 بازرگاني در موارد خاص براساس قانون، ها به معافيت سود محدوديت معافيت.13
و واسطه.14 ي مورد استفاده در روند توليد متناسب با ارزشا استرداد حقوق ورودي مواد اوليه

 افزوده ايجاد شده،
و اعطاي امتياز توجه به سياست بهبود فضاي كسب.15 هاي وكار از طريق حل مشكالت توليد

و تشويقي براي توليدات خاص،  حمايتي
با.16 و ويژه اقتصادي كه و استراتژي مشخص در زمينه گسترش تعداد مناطق آزاد توجه به سياست

.تواند در كاهش نرخ متوسط تعرفه مؤثر باشد توجه به معافيت اين مناطق از پرداخت حقوق ورودي مي
و مقايسه آن با ديگر كشورها از ديد سازمان هاي زير براي سنجش كارايي نظام تعرفه شاخص اي

:شود تجارت جهاني مطرح مي
 اي، كل تعداد خطوط تعرفه.1
از اي تثبيت سهم خطوط تعرفه.2  اي، كل سطوح تعرفهشده
 هاي كااليي، هاي تثبيتي در گروه ميانگين تعرفه.3
 هاي كااليي، هاي تثبيتي در گروه معيار تعرفه انحراف.4
 هاي كااليي، در گروه) كاالهاي معاف از حقوق ورودي(شده در نرخ صفر اي تثبيت سهم خطوط تعرفه.5
 هاي كااليي، هاي تعرفه تثبيتي در گروه باالترين نرخ.6
 شده با تعرفه باالتر از سه برابر ميانگين، خطوط تعرفه تثبيتسهم.7
از سهم خطوط تعرفه تثبيت.8  درصد،15شده با تعرفه باالتر
 هاي كااليي، هاي مورد عمل در گروه ميانگين تعرفه.9

 هاي كااليي، هاي مورد عمل در گروه معيار تعرفه انحراف.10
 هاي كااليي، در گروه)ي معاف از حقوق وروديكاالها(اي مورد عمل در نرخ صفر سهم خطوط تعرفه.11
 هاي كااليي، هاي تعرفه مورد عمل در گروه باالترين نرخ.12
 سهم خطوط تعرفه مورد عمل با تعرفه باالتر از سه برابر ميانگين.13
از.14  درصد15سهم خطوط تعرفه مورد عمل با تعرفه باالتر
 هاي غيرارزشي سهم خطوط تعرفه.15

از توجه به شاخص هاي مذكور آن جهت حائز اهميت است كه شرايط ايران در شاخص هاي فوق
.شرايط نامناسبي نيست

اي در برنامه پنجم توسعه به شرح زير ارائه شده در ادامه حكم پيشنهادي براي اصالح نظام تعرفه
.است
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ها اصالح نظام تعرفه-)1(ماده
هاي بازرگاني، افزايش سهم صادرات در سياست به منظور حمايت از توليد داخلي، ايجاد اشتغال، ايجاد ثبات
و هدفمندكردن حمايت است تعرفه كاالهاي اي، دولت مكلف هاي تعرفه غيرنفتي در كل صادرات كشور
و ساير كاالها به و تعيين كند شرح ذيل تقسيم وارداتي را در دو دسته كاالهاي استراتژيك :بندي

 تعرفه كاالهاي استراتژيك) الف
شدن امكان حمايت از توليد داخلي آنها تعيين نرخ تعرفه كاالهاي استراتژيك در حد فراهم منظور به

و واردات آيين)1(دولت مكلف است از طريق كميسيون ماده  نامه اجرايي قانون مقررات صادرات
 اي بيش از ميانگين نرخ حقوق ورودي مؤثر فهرستي از كاالهاي استراتژيك كه نياز به حمايت تعرفه

و حداكثر ظرف سال ماه پس از تصويب6هاي برنامه چهارم دارند را براساس مطالعات كارشناسي تهيه
و نرخ حقوق ورودي آنها را اصالح نمايد اين قانون به تصويب هيئت  .وزيران رسانده

تا) بجز محصوالت كشاورزي(هاي متولي اين كاالها وزارتخانه-»1«تبصره از3موظفند ماه پس
بهتص از منظور كاهش ساليانه نرخ ويب فهرست كاالهاي مذكور، برنامه زمانبندي شده حقوق ورودي

و به تصويب آيين)1(طريق كميسيون ماده  و واردات پيشنهاد نامه اجرايي قانون مقررات صادرات
به هيئت س نحوي وزيران برسانند طح ميانگين كه نرخ حقوق ورودي آنها تا پايان برنامه پنجم حداقل به

.هاي برنامه چهارم برسد نرخ حقوق ورودي مؤثر سال
 تعرفه ساير كاالها)ب
و جلوگيري از ايجاد انگيزه قاچاق گمركي براي به و افزايش كيفيت توليد داخلي منظور ايجاد رقابت

مه هاي برنا ساير كاالها وضع نرخ حقوق ورودي باالتر از سطح ميانگين نرخ حقوق ورودي مؤثر سال
.چهارم از تاريخ تصويب فهرست كاالهاي استراتژيك موضوع اين بند ممنوع است

و موانع غيرتعرفه فضاي كسب-)2(ماده اي وكار تجاري
و بهبود فضاي كسب در راستاي كاهش موانع غيرتعرفه و ارتقاي جايگاه بينو اي المللي ايران كار تجاري

اداري مورد نياز، تعداد مراجع تأييدكننده اسناد، تعداد هاي در اين شاخص دولت مكلف است، هزينه
و زمان صرف و صادرات را كاهش دهد اسناد موردنياز .شده براي واردات

و غيرتعرفه وضع هرگونه موانع تعرفه- تبصره و فراوري اي و اي براي صادرات به استثناي موادخام نشده
.اي براي واردات ممنوع است وضع موانع غيرتعرفه

 نظارت بر كيفيت واردات-)3(ماده
و بهداشت كيفيت بر اقتصاد ملي، رفاه مصرف باتوجه به آثار نامطلوب ورود كاالهاي خارجي بي كننده

:جامعه دولت مكلف است نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد
ن3حداكثر) الف و تدوين استانداردهاي مورد ياز ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به تعيين

و تدابير الزم جهت اعمال آنها نسبت به كاالهاي وارداتي اتخاذ نمايد .هر يك از كاالها اقدام
بي)ب با نسبت به شناسايي كاالهاي و و غيررسمي آن اقدام و مجاري عمده رسمي كيفيت

و جلوگيري از ثبت سفارشو افزايش نظارت وكيفي كميهاي تشديد بازرسي هاي گمركي موردي
.گونه كاالها از ورود آنها جلوگيري كند اين
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32 
تقويت جايگاه بسيج در مقابله

 با تهديدات نُرم
 9937 1388آبان مطالعات سياسي

به در اين مطالعه بيان مي و پيشرفت شود كه برنامه پنجم توسعه عنوان راهنماي مسير توسعه
و اقتصادي،  و امنيتي كشور در پنج سال اول دهه چهارم انقالب، ابعاد مختلف تهديدات نرم اجتماعي

:راهكارهاي احتمالي براي مقابله با اين تهديدات را مورد توجه قرار داده است كه عبارتند از
و تعامل مؤثر دستگاهـ و هماهنگي بين آنها براي تأمين تقويت و قضايي هاي اطالعاتي، انتظامي

و مقابله با تهديدهاي نرم و اجتماعي و مقابله با هر نوع اخالل در امنيت عمومي، اقتصادي ،اشراف اطالعاتي
،هاي انقالب اسالمي تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانـ
و انقالب با تقويتـ و دفاع از كشور  وكيفي كمياهتمام به حضور نيروهاي مردمي در امنيت

،بسيج مستضعفان
و اهتمام به اجراي سياست مبارزه همهـ و روانگردان ،هاي كلي مبارزه با مواد مخدر جانبه با مواد مخدر
و پيشگيري بخشي مناطق حاشيه سامانـ آن كنترل ناهنجاريو نشين ،هاي عمومي ناشي از
و رسانهـ و مقابله با ناهنج استفاده از ابزارهاي فرهنگي، آموزشي هاي اريها براي پيشگيري

و اجتماعي ،فرهنگي
و اجتماعي هاي پيشگيري از آسيب توسعه نظامـ ،هاي فردي
و مشاركت مردم در عرصهـ و فرهنگي تقويت حضور ،هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي
ملي، انقالبي، دفاع از منافع- هاي اسالمي دهي جريانات سياسي به پايبندي به ارزش جهتـ
و اصول اخالقي ستيزي، قانون دشمن ،پذيري
و اطالعات مردمي در پيشگيري از تحركات ضد امنيتيـ ،تقويت نقش مردم
و مقابله با عوامل بروز ساخت تقويت زيرـ و همبستگي ملي براي پيشگيري هاي انسجام
و اعتقادي گسست ،هاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي
،عامل گسترش پدافند غيرـ
و نمايان نگهـ و سياسي حضرت امام خمينيزنده و برجسته كردن)ره(داشتن انديشه ديني

و برنامه عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاري نقش آن به ،ها ريزي ها
و تدبير راهكارهاي عملي براي خنثينرم مقابله با تهديدات و مستلزم شناخت اين تهديدات سازي

ك. مديريت اقدامات دشمنان است و انتظامي هر يك وظايف خاصي را در بديهي است ه نهادهاي امنيتي
بهنرم مقابله با تهديدات در. وضوح مشخص شده است برعهده دارند كه اين امر در چارچوب سازماني آنها

و حضور پيوسته در همه عرصه مي اين ميان نهاد بسيج به دليل فراگيري مردمي هاي ويژه تواند كار ها،
ب مختلفي را با برتوجه هايي ترين عرصه يكي از مهمنرم مقابله با تهديدات. عهده بگيرده مقتضيات زماني

و تالش براي تقويت جايگاه آن مي و سازي طرح اي را در خنثي تواند نقش برجسته است كه حضور بسيج ها
.بازي كندنرم هاي دشمن براي اجراي تهديدات برنامه
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ازمهمترين ابعاد تهديد نرم عليه جمهور :ي اسالمي ايران عبارتند
 سياسي) الف

و رهبران، و تقويت شكاف بين مردم ـ ايجاد
و دلسرد كردن مردم براي حضور در عرصه انگيزهـ  مانند انتخابات، كننده كشور هاي تعيين زدايي
و رهبران با ارعابـ و تصميمات نخبگان ،تطميعو تالش براي تأثيرگذاري بر اراده
 با هدف ايجاد فضاي رواني ناامني در جامعه،هاي قومي، نژادي، مذهبي برانگيختن شكافـ
و مستمر جنگ روانيـ اي، حملـه نظـامي بـا محوريـت پرونـده هسـتهاي رسانهـسازماندهي گسترده

و تشديد چالش و ناامني و آمريكا، ايجاد آشوب  اي مانند تغيير نام خليج فارس، هاي منطقه اسرائيل
و ايجـاد فضـاي وحشـتـ و موهـوم از احتمـال بـروز تالش براي تحليل مغرضـانه از اوضـاع داخلـي زا

آنتبليغات در مورد، هاي داخلي تنش و مشكالت عظيم ناشي از ،آغاز دوره بحران اقتصادي
و تبليغاتي گروه تقويت قدرت رسانهـ و حتي گروه اي ،هاي معارض هاي اپوزيسيون خارج از كشور
و القاي غيرصلح گيري پرونده هستهپيـ ايو ميز بودن اين فناوريآ اي ايران كهتبليغ ها ايرانين موضوع

و جهـان خطرنـاك چنين كاري تالش دارند بمب اتمي بسازند كه و ثبـات منطقـه نه تنها براي امنيت
و جريان بنيادگرايي افراطي در جهان خواهد بلكه موجب تقويت جبهه تروريست،است .شدها
 اقتصادي)ب

ـ ايجاد نابساماني اقتصادي از طريق ايجاد فضاي حبابي تورم تصنعي در كشور،
و نا و نابسامان نشـان دادن مسـيرـ تقويت يأس اميدي در بين مردم درخصوص شرايط اقتصادي كشور
 پيشرفت اقتصادي،

و اجرايي دولتآناكارـ در مد جلوه دادن دستگاه اداري و تالش براي القاي وجود فساد اقتصادي فراگير
 هاي اجرائي، دستگاه

و زياده و تغذيهـ ترويج فرهنگ اسراف و تالش براي گسترش الگوهاي مصرف روي در استفاده از منابع
.ويژه در ميان جوانان غربي به

 فرهنگي)ج
و رشد اباحهـ بي ترويج بو بند گري، و اصالت دادن ،جويي ماديه لذتباري اخالقي
و شهادتـ ،طلبي پايمال كردن روحيه حماسي، فرهنگ ايثار
و ارزشـ ،هاي ليبرال دمكراسي غربي ترويج سكوالريسم، دمكراسي
و شـنيداري، سـازمان گذاري در رسانه سرمايهـ و كمپـاني،هـاي تبليغـاتي هـاي ديـداري هـاي خبـري

و خطرناك از جمهوري اسالمي ايران براي افكار فيلم عمومي جهـان كـه سازي براي ارائه تصويري سياه
و پخش فيلم ضدايراني  ،بوده است 300آخرين نمونه آن ساخت

، عنـوان محدودكننـده آزادي هايي چون طرح امنيت اجتماعي بـه سوءاستفاده تبليغاتي از اجراي طرحـ
و نقش حقوق و اجتماعي آزادي زنان ،هاي مدني
و تهي اندازي سايتـ راه و باورهاي ديني هاي مستهجن با هدف استحاله فرهنگي .سازي جوانان از اعتقادات
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 كاركردهاي بسيج در مقابله با تهديدات نرم سياسي) الف
و اطالعات مردمي در پيشگيري از تحركات ضد امنيتي.1  تقويت نقش مردم
 پدافند غيرعاملو تقويت گسترش.2
 تضعيف بسترهاي بروز تهديدات با تقويت وحدت ملي.3
 تقويت اعتماد عمومي به نظام جمهوري اسالمي.4
 بسترسازي مشاركت عمومي در مقابله با تهديدات سياسي.5
 كاركردهاي بسيج در مقابله با تهديدات نرم اقتصادي)ب
در بهره.1  سازندگي كشور گيري از نيروي جوانان
 نقش بسيج در اصالح الگوي مصرف.2
 هاي اقتصادي نقش بسيج در تضعيف تأثيرات تحريم.3
 كاركردهاي بسيج در مقابله با تهديدات نرم فرهنگي)ج
و هويت ملي.1  تقويت فرهنگ
و همبستگي ملي ساخت تقويت زير.2  هاي انسجام
و پاسخ به شبها بستر.3 ت سازي فرهنگي توليد علم
 كاهش قدرت اثرگذاري بيگانگان بر نهادهاي مدني داخل كشور.4

و در جهت تقويت جايگاه بسيج بـراي مقابلـه بـا تهديـدات در نـرم در چارچوب برنامه پنجم توسعه
و كاهش آسيب جهت هم مي پذيري افزايي امنيت داخلي توان براي بسيج با تأكيد بـر ها، كاركردهاي زير را

شدنرم كاربست قدرت :قائل
و تعميق ارزش-  در جامعهانقالب هايو آرمانها كمك به عمق بخشي انقالب اسالمي
و امنيتي-  طرح تقويت فرهنگ بسيجي در نيروهاي نظامي
و هوشمندانه نيروهاي بسيجي در فضاي مجازي-  حضور فعال
ها تقويت تعامل بسيج با رسانه-

لشماره مسلسسالدفترعنوان گزارششماره

33 
ضرورت تدوين قانون جامع

 انتخابات
 9941 1388آبان مطالعات سياسي

به در اين مطالعه ابتدا به محدوديت و تنگناهاي نظام انتخاباتي پراخته شده است كه در زير ها
:شود صورت اجمالي به آن اشاره مي

 تنگناهاي نظام انتخاباتي)الف
و شوراي اسالمي بايد به شكل جمهوري، مجلس انتخابات مجلس شوراي اسالمي، رياست.1 خبرگان

و منطقي تجميع شود هاي برگزاري انتخابات، جويي در هزينه تجميع انتخابات موجب صرفه. متناسب
مي جويي در وقت دستگاه صرفه ـ اجتماعي و در صورت هاي اجرايي، تنش كمتر در فضاي سياسي شود
و رياست سازي انتخابات مجلس زمان هم و شوراي اسالمي و مجلس خبرگان رهبري جمهوري اسالمي
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و كاهش اصطكاك ميان توان شاهد همسويي رئيس شوراي شهر با هم مي و نمايندگان مجلس جمهور
و سياسي بود و در نتيجه افزايش كارآمدي نظام اداري .آنها

بي براي برگزاري يك انتخابات سالم،.2 و و مردمي، نظارت دستگاهي پرقدرت طرف براي بدون مسئله
و مكانيسم  و مشخص شود حفاظت از اجراي قانون الزم است، اما محدوده اين نظارت بايد معين

.نظارتي دقيق براي آن تعريف گردد
بي.3 است شمار فاقد صالحيت الزم براي نامزدي در انتخابات، الزم براي جلوگيري از ورود افراد

.شرايطي براي ورود به گردونه انتخابات تعيين شود
و رياست.4 و صالحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي جمهوري صريح، شفاف، روشن

و تفسير به رأي مسدود كند گونه بدون ابهام باشد؛ به در اين. اي كه راه را براي هرگونه برداشت شخصي
كم راستا الزم است براي معيارهاي كيفي داوطلبان انتخاباتي، و .ت گيردّي دقيقي صور تعريف عيني

حوزه انتخابيه در انتخابات مجلس شوراي اسالمي منطبق با مصوبات تقسيمات كشوري نيست،.5
.رو الزم است حوزه انتخابيه با تقسيمات كشوري هماهنگ شود ازاين

به.6 و تقلب در آن مدرك معتبر دهندگان به جهت سوء عنوان مدرك شناسايي رأي شناسنامه استفاده
و قابل اعتماد ديگري براي اخذ رأي رسد، ازاين نمي نظرو مناسبي به رو الزم است جايگزين معتبر

.مدنظر قرار گيرد
در اين رابطه الزم است نظام انتخابات كشور اعم از مراحل گيري در ايران سنتي بوده، نظام رأي.7

و شمارش آراء الكترونيكي شود برگزاري الكترونيكي ثبت مينام نامزدها، اخذ رأي تواند انتخابات
و دقت نتايج، سهولت بيشتر براي رأي مزايايي نظير سرعت باال،  و تحليل سريع صحت دهندگان، تجزيه

و هزينه پايين را به همراه داشته باشد .آراء
وب در اين سازماندهي، جايگاه ابزارهاي ماهواره. تبليغات انتخاباتي بايد سازماندهي شود.8 ها، سايت اي،
و نيز پيامكگال وب بر اين عالوه. ها در تبليغات انتخاباتي بايد روشن شود ها، تبليغات مجازي

گرايشات هايي براي اقداماتي تعيين شود كه سعي در مستمسك قرار دادن عقايد مذهبي، مجازات
و منطقه .اي براي جلب آراء هستند قومي

و پستقواعد انتخاباتي موجود ايران در تبديل آراي مردم.9 و اجرايي به مناصب هاي سياسي
و تعيين مقامات اي است كه نقشي را براي فعاليت گونه به و حزبي در تشكيل دولت هاي گروهي

از رتبه فراهم نمي عالي كند، چراكه نامزدهاي خواهان كسب قدرت در ايران خود را ملزم به اخذ موافقت
و جناح گروه درينازا. بينند هاي سياسي كشور نمي ها رو ضرورت دارد با فراهم كردن سازوكار خاصي

و شرايط مساعدتري براي ظهور احزاب پايدار فراهم شود قانون جامع انتخابات زمينه .ها
و در نتيجه توسعه آن، تمهيد مقدمات الزم براي احراز.10 يكي از تدابير الزم براي تضمين سالمت

به. دهندگان است صالحيت رأي هرحال در انتخابات همگاني همه مردم به سبب با توجه به اينكه
تي براي هاي انتخابا توانند در انتخابات شركت كنند، الزم است ليست شرايط محدودكننده قانوني، نمي

.گيري تهيه شود هر حوزه، قبل از آغاز روز رأي
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 محورهاي كلي تدوين قانون جامع انتخابات)ب
و سياست و مشكالت بيان شده در نظام فعلي انتخابات، محورها در با توجه به مسائل هاي كلي كه

:شرح زير است تدوين نظام جامع انتخابات بايد مدنظر قرار بگيرد، به
ك.1 و سازمان يافته ميان قوا، نهادها، سازمانتقسيم و مجموعه ار دقيق و ادارات هاي مختلف ها

 كشور در زمينه اجراي انتخابات،
به.2 و شرح وظايف هر يك از آنها و ناظران مختلف و تعيين تمامي مجريان در نظر گرفتن

و نحوه هماهنگي بين  دستگاهي، تفكيك
و تدوين شرايط انتخاب.3  شوندگان به تفكيك هر انتخابات، انتخابكنندگان
و پاسخگويي مراجع ذيصالح، تدوين شرايط عيني جهت بررسي صالحيت.4  ها
و اعالم نظر درباره كانديداها، تدوين نحوه ثبت.5 و شرايط احراز صالحيت، مراجع استعالم  نام
و مصاديق تخلفاتي انتخاباتي.6 و پس از برگزار(احصاء موارد و، مجازات)ي انتخاباتقبل، حين ها

و آيين رسيدگي به تخلفات انتخاباتي،  مراجع آنها
و كاهش تعداد انتخابات كشور،.7  تجميع انتخابات
و.8 ،...تدوين شرايط تبليغات انتخاباتي با توجه به ابزارهاي جديد تبليغاتي مانند اينترنت، پيامك
تو نظارت بر هزينه.9  سط مراجع ذيصالح،هاي انتخاباتي كانديداها

به شفاف. 10 و تبيين ضوابط براي كمك مالي و ستادهاي انتخاباتي نامزدها سازي امور مالي
 نامزدها،
و اجراي انتخابات مختلف كشور به تفكيك مورد. 11 در نظر گرفتن شرايط الزم در مورد برگزاري
و همه خبرگان رهبري، شوراي اسالمي، مجلس جمهور، مجلس رياست: از قبيل  ها، پرسي شوراها

هاي انتخابيه به لحاظ تعداد نماينده در هر انتخابات با توجه به تقسيمات تعيين حوزه. 12
 كشوري،
و قانون جامع انتخابات،. 13 و كانديداهاي آنان در انتخابات  تدوين امتيازاتي براي احزاب
و شمارش آراء،نام اي انتخابات كشور اعم از مراحل ثبت برگزاري رايانه. 14 و اخذ رأي  نامزدها
و اقليت. 15 و مذهبي در تدوين قانون جامع انتخابات، در نظر گرفتن اقوام  هاي قومي
 جمهوري، اي انتخابات كشور به جز انتخابات رياست برگزاري يك مرحله. 16
و ارائه ها در انتخابات مختلف از امكانات صداوسيما جهت تعيين شرايط استفاده نامزد. 17 معرفي
و مجلس شوراي اسالمي، ها در انتخابات رياست برنامه و مجلس خبرگان  جمهوري

و تخلفات تدوين حوزه. 18 و مطبوعات و اختيارات رسانه  آنها در انتخابات، عملكرد
و هزينه. 19  هاي برگزاري انتخابات در كشور، در نظر گرفتن بودجه
و احت. 20 شوراي جمهوري، مجلس هاي رياست مالي فترت در دورهدر نظر گرفتن موارد خاص

و راه و شوراها در تدوين قانون جامع انتخابات هاي برگزاري انتخابات اسالمي، مجلس خبرگان رهبري
 مجدد،

 هاي منتخبان در انتخابات كشور، نحوه رسيدگي به اعتبارنامه. 21
ك. 22  ردن نظام انتخاباتي،افزايش ضريب امنيت انتخابات با توجه به مكانيزه
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و نظام حزبي در تدوين قانون جامع نظام انتخابات،. 23  توجه به هماهنگي ميان نظام انتخاباتي
 كنندگان در انتخابات مختلف، سازي شرايط انتخاب يكسان. 24
هاي رأي در روز برگزاري عملي براي حضور نمايندگان احزاب در پاي صندوق ايجاد مكانيسم. 25
،انتخابات
و طراحي نظام انتخاباتي متناسب با شرايط كشور با الگو. 26 هاي كارآمد برداري از نظام تدوين

 انتخاباتي جهان،
به دهندگان تهيه فهرست رأي نام از رأي ثبت. 27 منظور دهندگان پيش از برگزاري انتخابات

و تقلب در آراء، جلوگيري از خريدو  فروش
از دريافت خسارت از نامزدهايي. 28 به5كه كمتر نظام(خود اختصاص دهند درصد آراء را

،)تنبيهي انتخابات
20افزايش(قانون اساسي)64(چهارمو حلي عملي براي اعمال اصل شصت توجه به تدوين راه. 29

)سال10نماينده به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي پس از گذشت هر
ب. 30  عنوان سند رسمي شركت در انتخابات،هيافتن جايگزين مناسب براي شناسنامه
و ضمانت. 31 و مهلت استعفا  اجراهاي آن، برشمردن موارد ممنوعيت جمع مشاغل
و سپس بيانبه. 32 لحاظ شكلي توجه به نگارش مقررات مشترك مربوط به انتخابات در ابتدا

.قوانين مربوط به هر انتخابات به شكل مجزا در فصول جداگانه
اي به شرح زير پيشنهاد شده است نظر به ضرورت تدوين قانون جامع انتخابات ماده در نهايت نيز

و امنيتي افزوده شود :در فصل هفتم برنامه پنجم توسعه كشور ذيل عنوان دفاعي، سياسي
:ـ دولت مكلف است با محوريت موارد زير اقدام به تهيه اليحه جامع نظام انتخاباتي نمايد ماده

و كاهش تعداد آن،تجميع انتخا.1  بات
و سازمان.2 و تقسيم كار مشخص و نظارتي، ارائه مكانيسم نظارتي دقيق  يافته ميان نهادهاي اجرايي
و اعالم تدوين نحوه ثبت.3 و شرايط احراز صالحيت، مراجع استعالم  نظر درباره كانديداها، نام
و پاسخگويي مرا تدوين شرايط عيني جهت بررسي صالحيت.4  جع ذيصالح،ها
 هاي انتخابيه به لحاظ تعداد نماينده در هر انتخابات با توجه به تقسيمات كشوري، تعيين حوزه.5
به.6  عنوان سند رسمي شركت در انتخابات، تعيين جايگزين مناسب براي شناسنامه
و شمارش برگزاري الكترونيكي انتخابات اعم از مراحل ثبت.7 و اخذ رأي  آراء،نام نامزدها
و هزينه.8 هاي انتخاباتي سازماندهي تبليغات انتخاباتي با توجه به ابزارهاي جديد تبليغاتي

 كانديداها،
و قانون جامع انتخابات،.9 و كانديداهاي آنان در انتخابات  تدوين امتيازاتي براي احزاب

، دهندگان براي هر حوزه پيش از برگزاري انتخابات ضرورت تهيه فهرست رأي. 10
و مصاديق تخلفات انتخاباتي. 11 و پس از برگزاري انتخابات(احصاء موارد ها، مجازات)قبل، حين

و آيين رسيدگي به تخلفات انتخاباتي .و مراجع آنها
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و)گردشگري(جهانگردي

 برنامه پنجم
 9942 1388آبان مطالعات فرهنگي

اين مطالعه به دو مورد مهم كه در ارتباط با گردشگري الزم است در برنامه پنجم توسعه مورد در
و توجه قرار گيرد، به شرح زير ارائه شده است :نظر

مي.1 تواند به ايجاد تصوير ذهني منفي كمك يكي از موارد بسيار مهمي كه در ذهن جهانيان
هايي سفر جهانگردان معموالً عالقمندند به مقصد. كند، عدم تبيين حقوق گردشگري در ايران است

و داراي شرايط مطلوبي باشد و. كنند كه از نظر امنيت لذا اگر مقصدي بتواند در كنار ايجاد امنيت
و خدمات زير و مقررات حقوقي مشخصي در ارتباط با گردشگران امكانات بنايي، چارچوب قوانين

د و در نهايت جذب گردشگر خواهد خارجي داشته باشد، نقش قابل توجهي ر ايجاد تصوير ذهني مثبت
.داشت

و قضايي مربوط به خود در كشور محل سفر هر گردشگر حق دارد كه به اطالعات حقوقي، امنيتي
و نمي. خود دسترسي داشته باشد دانسته مواردي مانند حقوق گردشگري كه مرتكب جرم شده است

عليه گردشگران، حقوق گردشگر در مقابل جامعه ميزبان، جرائم. در مقصد عمل مذكور جرم است
و حقوق گردشگر در مقابل ارائه .كنندگان خدمات، حقوق گردشگر در ارتباط با ديگر گردشگران ... 

و احساس امنيت و اطالعات حقوقي متعدد ديگر، در ايجاد تصوير مثبت ذهني وجود اين اطالعات
نظام حقوقي گردشگري كه در آن به مواردي از اين قبيل لذا تدوين. نقش بسزايي خواهد داشت

.پرداخته باشد، يك ضرورت است
و اين بر اساس بايد دولت را موظف كرد تا در سال اول برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي

.فرهنگي، نظام جامع حقوق گردشگري را تهيه كنند
و تبيين يكي ديگر از موانع داخلي كه در توسعه گردشگري.2 نقش مهمي دارد، عدم تعريف

.جايگاه صنعت جهانگردي در نظام اقتصادي كشور است
و بي در نگرش فرهنگي محض به جهانگردي باعث غفلت و عملكرد اقتصادي آن توجهي به نقش

بايد به اين نكته اشاره كرد كه جهانگردي يك فعاليت مهم اقتصادي. نظام اقتصادي كشور شده است
در تواند ضمن ارز است كه مي و اشتغال آوري، هم آمدزايي و منفي و پيامدهاي فرهنگي مثبت زايي، آثار
به. داشته باشد به نگرش به جهانگردي و عنوان يك مقوله فرهنگي لحاظ آثار منفي آن، كه ناشي از ضعف

م و براي يا فقدان مديريت فرهنگي در كشور است، باعث شده است كه نقش اقتصادي آن از اذهان حو
قبول) با تمام شرايط سختي كه در سفرهاي ايران حاكم است(جهانگرداني كه تقاضاي بازديد از ايران را 

لذا ضروري است در برنامه پنجم ضمن. هاي متعدد نگاه شود عنوان مقصدي با محدوديت دارند، به
و نگرش به آن به ي، موارد زير در برنامه، عنوان يك مقوله اقتصاد تفكيك بخش جهانگردي از فرهنگ

:مورد توجه قرار گيرد
و نقش جهانگردي در نظام اقتصادي كشور− .تعيين سهم
در سهم جهانگردي در صادرات كاالهاي غير− و در پايان نفتي  برنامه، حال حاضر
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و در پايان برنامه، سهم جهانگردي در اشتغال كشور در−  حال حاضر
درسهم جهانگردي در توليد ناخالص− و در پايان برنامه، داخلي  حال حاضر
و در پايان برنامه− .تعداد جهانگردان ورودي در حال حاضر
، تعداد تخت هتل به تفكيك ستاره در− و در پايان برنامه  حال حاضر
در تعداد واحد− و در پايان برنامه، هاي پذيرايي  حال حاضر
در سهم دولت در فعاليت− و تصديگري دولت در) خصوصير مقايسه با بخشد(حال حاضر ها و

 پايان برنامه،
و آموزش نيروي− و نحوه تأمين و مورد نياز در پايان برنامه نيروي انساني متخصص موجود

.انساني مورد نياز

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره
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و نهادهايتعداد دستگاه ها

در تصميم و سياستگذار گير
 حوزه فرهنگ

 9956 1388آبان مطالعات فرهنگي

در مطالعه انجام شده حكايت از آن دارد كه غالب دستگاه و نهادهاي متولي در حوزه فرهنگ ها
و به و نهادهاي كالن در هر دو حيطه داري برخي از دستگاه صورت معني بخش دولتي جمع شده ها

ميبه. فعاليت ملموسي دارند و نهاده ها با ذات فعاليت آن دستگاه رسد اين تجمع حيطه نظر ا چندان ها
ها در ساختار سياستگذاري فرهنگي عوارض ديگري نيز به همراه دارد اين تداخل حيطه. سازگار نيست

و سياست كه مهم و اثربخشي، عدم اجرايي شدن اصول هاي كالن، ترين آنها در چهار بخش كارآيي
و پاسخگويي خواهد بود سردرگمي سياستگذاري و مسئوليت .هاي آتي
مي در مجموع ابعادي توان ترسيم كرد كه از مشكل موجود در ساختار سياستگذاري فرهنگي

 بدين گونه است؛
و فقدان ارتباطات ارگانيك سازمان− و ديني كشور هاي فرهنگي متعدد بودن تشكيالت فرهنگي

ويگيري، فقدان تصد ف، تعدد مجاري تصميميكاري، تداخل وظا با هم، موازي گري براي برخي امور
ب تعدد متولي براي بعضي فعاليت عين حال در و و نظم منطقي بينههاي فرهنگي خصوص عدم تعادل

و ساير نهادهاي فرهنگي .شوراي عالي انقالب فرهنگي
و فعاليت− و سنتي باقي عدم استفاده از تكنولوژي اطالعات از هاي نوين فرهنگي ماندن بسياري
و لزو فعاليت و عدم جذب نيروهاي جوان و مهندسي مجدد در امورم بهبود روشهاي فرهنگي ها

.فرهنگي كشور
و ساماندهييكافي نبودن جلب مشاركت مردم در تصد− گري، تأمين منابع مالي مورد نياز آنان

.گري فرهنگي كشوريحوزه تصد
و غيررسمي− با) قاچاق(ورود كاالهاي فرهنگي غرب از مرزهاي رسمي و عدم برخورد قاطع

و آنورود اين كاالها .تهاجم فرهنگي حاصل از
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و هاي ديني تحت پوشش نظام دستگاه جدايي آشكار بين سازمان−  نبودهاي فرهنگي دولتي
و لزوم ارتباط ارگانيك بين آنها و متناسب براي يك حكومت ديني و يگانه .يك مديريت واحد

و خدمات فرهنگي در بخش خصوصي از لحا− ظ قيمت عدم رقابت الزم بين توليدكنندگان كاال
و انعكاس جلوه ايو كيفيت و نظاير و اسالمي، كاالي بادوام ازنهاي ملي و لزوم رقابت نظارت شده ها

و ارشاد اسالمي .سوي وزارت فرهنگ
و تبيين عدم تخصصي بودن دستگاه− و لزوم طراحي و عمومي و واحدهاي فرهنگي دولتي ها

تش متوليان مشخص كه به لحاظ سلسله و داراي مراتب، انضباط و سازماني كافي عمل نمايند كيالتي
و مالي براساس تخصص مربوطه باشند .اختيارات، قابليت سازماني، حقوقي

باحد امور فرهنگي در− .دندارهاي فعاليت كشور تعامل حوزه ديگرمناسب
و ماهيت مسئله از برنامه چهارم توسعه  در انتهاي گزارش نيز بيان شده است، از آنجا كه شكل

و احكام موجود در آن برنامه بر كليت ساختار تشكيالتي نظام بود، تا كنون تغييري چندان نيافته است
:شود لذا براي اين مسئله در حوزه فرهنگ حكم ذيل پيشنهاد مي

در برنامه پنجم توسعه، )) 154(الي1)135(مواد(تنفيذ فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم توسعه
به با ايجاد سازوكار و نظارتي مناسب، .صورت خاص براي بخش فرهنگ اجرايي

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره
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ومشكالت اساسي تربيت بدني
ورزش با تأكيد بر برنامه چهارم

و پيشنهادها براي برنامه  توسعه
و عدالت  پنجم پيشرفت

 9960 1388آذر مطالعات فرهنگي

در توسعه چهارم برنامه عملكردبر مطالب اين مطالعه در مطالعه مروريقسمت زيادي از اين
.آورده شده است 9881ورزش با شماره مسلسلو بدني فرهنگ، تربيت بخش

االشاره كه مرتبط با عملكرد برنامه چهارم توسعه است، مشكالت بر مشكالت مطرح شده فوق عالوه
و تنگناهاي ديگري در بخش تربيت و ورزش وجود دارد كه يا در برنامه چهارم توسعهبو مسائل دني

و يا از حيث اجرا با ضعف توأم بوده است را. مورد توجه قرار نگرفته است و تنگناها اين مشكالت
و مشكالت ناشي از عوامل مي توان به دو بخش مشكالت ناشي از تأثير عوامل بيروني بر عملكرد بخش

.بندي كردمدروني مؤثر بر عملكرد بخش تقسي
 مشكالت ناشي از تأثير عوامل بيروني بر عملكرد بخش) الف
آن− و فقدان نگرش تربيتي به  نگرش ضعيف به ضرورت وجودي ورزش
به گذاري در ورزش عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه− و گرايش بيشتر اين بخش هاي پايه

و درآمدزا گذاري در رشته سرمايه  هاي تفريحي

و وظايف دولت، در حوزه) 135(در ماده.1 و خدماتي امور تصدي«،»امور حاكميتي«هاي نقش امور«و»امور زيربنايي«،»هاي اجتماعي، فرهنگي
.تعريف شده است»هاي اقتصادي تصدي
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 المللي در داخل كشور وسايل ورزشي توليدي در حد استانداردهاي بين استاندارد نبودن−
 هاي صنعتي ورزشي فقدان تشكل−
و مراكز تحقيقات ورزشي در كشور در زمينه− و تخصصي فقدان نهادها  هاي مختلف علمي، صنعتي
 اي در ورزش هاي حرفه قانونمند نبودن فعاليت−
و عدم نظارت كافي هاي مكتوب در بخش تربيت توسعه ناموزون رسانه− و ورزش بر عملكرد آنها بدني

 هاي نظارتي از سوي دستگاه
و سياستگذاري واحد در اين زمينه− و هماهنگي مؤثر بين نهادهاي مرتبط با ورزش  نبود ارتباط
 مشكالت ناشي از عوامل دروني مؤثر بر عملكرد بخش)ب
كم− و و كار آزموده ب كمبود مربيان متخصص و فنون پيشرفته ورزشيآشنايي مربيان ا علوم
 هاي ورزشي در مقاطع تحصيلي نبود توجه كافي در زمينه آموزش−
 هاي موجود عدم تناسب بين امكانات ورزشي كشور با نياز−
و سازمان كمبود اماكن ورزشي دستگاه− و فرزندان آنان ها  هاي دولتي براي ورزش كاركنان
هر− ا ساله قيمت تأثير افزايش و كمها بر لوازم و عدم توانايي اقشار آمد برايدر رائه خدمات ورزشي

 پرداختن به ورزش
در− به مشغله اكثر والدين و نبود وقت آنان براي اختصاص اوقاتي براي پرداختن جهت امرار معاش

 خصوص در دوران يادگيري ورزش فرزندان، به
و جذب بيشت نفوذ بيش− و رايانه در منازل بهاز حد لوازم الكترونيكي و جوانان به آن جاير نوجوانان

 پرداختن به ورزش در اوقات فراغت
و تعاوني در امر ورزش−  فقدان موازنه مشاركت بخش خصوصي

 سال دفتر عنوان گزارش شماره
شماره
 مسلسل

37 
و ارتقاي بخش هاي غيردولتي در برنامه پنجم توسعهتوانمندسازي

)وچهارم قانون اساسي اصل چهلهاي كلي با تأكيد بر اجراي سياست(
مطالعات
 اقتصادي

آذر
1388 

9961 

هاي كلي اصل در اين گزارش با اشاره بر لزوم هماهنگي برنامه پنجم توسعه با سياست
هاي اقتصادي هاي غيردولتي در فعاليت هاي حضور فعال بخش شرط وچهارم قانون اساسي، به پيش چهل

و توسعه اين بخش، در برنامه پنجم توسعه اساسيو نيز ايجاد بسترهاي قانوني  تر در راستاي تقويت
.تأكيد شده است

و ابعاد نهفته در قانون اجراي سياست ظرفيت بر هاي كلي اصل چهل ها وچهارم قانون اساسي كه
و شكوفايي بخش :بندي هستند دولتي تأثيرات بسزايي دارند در عناوين ذيل قابل تقسيم هاي غير رشد

ت و حمايت از توسعه بخش خصوصي، وانمندـ  سازي
و توانمندـ برنامه و ترويج  سازي بخش تعاوني، هاي آموزشي

و رفع موانع آن،ـ بهبود فضاي كسب  وكار
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و غير و مقررات زائد و لغو قوانين و ضرور براي گسترش فعاليتـ تمهيد شناسايي هاي اقتصادي
 گذاري، سرمايه

و برقراري نهادهاي مستقل هاي زير رات فعاليتـ سازوكارهاي تنظيم مقر و خدمات عمومي بنايي
و تدوين مقررات رقابتي،  نظارت

و مقررات انحصاري، و حذف قوانين ـ كنترل انحصارات
و بنگاه هاي خروج دولت از حوزهـ برنامه  داري، هاي تصدي اقتصادي

و حضور حمايتي پر پررنگ دولت در صناـ تقويت ابعاد حاكميتي و پيشرفته با تكنولوژي يع خطر
و هزينه .بر باال

هايي براي وچهارم قانون اساسي، فرصت هاي كلي اصل چهل در محتواي قانون اجراي سياست
از ها به فرصت بندي از اين فرصت هاي غيردولتي فراهم است كه در يك طبقه فعاالن بخش هاي ناشي

و ساير فرصت ب نهادهاي قانوني جديد ميها نام .شود رده
 هاي ناشي از نهادهاي قانوني جديد فرصت) الف
 وچهارم قانون اساسي هاي كلي اصل چهل شوراي عالي اجراي سياست−
 شوراي رقابت−
 زدايي هيئت نظارت بر مقررات−
 هاي انحصارات طبيعي كننده مقررات بخشي در حوزه نهادهاي تنظيم−
 هيئت واگذاري−
 هاي تعاوني سهامي عام شركت−
و هيئت دولتي به شوراها، كميسيون هاي غير بخشمشاوره− هاي هاي اقتصادي دولت، كميسيون ها

و قوه قضائيه  مجلس شوراي اسالمي
و نظارت بر اجراي سياست−  وچهارم قانون اساسي هاي كلي اصل چهل واحدهاي پايش
 شعب قوه قضائيه براي رسيدگي به شكايات اشخاص از متخلفين قانون−
و ستاد سرمايه سرمايهستادهاي−  گذاري ملي گذاري استاني
به−  هاي سودآور بزرگ عنوان مجري واگذاري شركت استفاده از ظرفيت بورس اوراق بهادار
و صندوق ضمانت سرمايه−  گذاري تعاون بانك توسعه تعاون
رو هاي پيش ساير فرصت)ب
و بنگاههاي در تمامي فعاليت 1389ممنوعيت حضور دولت از ابتداي سال− از اقتصادي هاي خارج

.وچهارم قانون اساسي موضوع صدر اصل چهل
و رسيدن به سقف− در20كاهش تدريجي حضور دولت تا پنج فرآينددرصدي بخش دولتي ساله

و بنگاه در تمامي فعاليت 1393پايان سال  .وچهارم قانون اساسي هاي صدر اصل چهل ها
تم هاي غير امكان حضور بخش− هاي اقتصادي كشور بجز استثنائات مطرح شده امي فعاليتدولتي در

.هاي كلي ابالغي در سياست
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گذاري مشترك تكليف به دولت براي هزينه كردن بخشي از وجوه حاصل از واگذاري در سرمايه−
پر هاي غير درصدي با بخش49حداكثر  و صنايع .خطر دولتي در مناطق محروم

حم تسهيالت، تشويقات، معافيت− و بسترسازي ايتها، و متنوع دستگاه ها و هاي گسترده هاي اجرايي
و تقويت شركت خصوص وزارت تعاون از شكل به و ساير نهادهاي بخش گيري تعاون، نظير هاي تعاوني

و اتاق اتحاديه . هاي تعاون ها
و خارج صدر اصل چهل لغو هرگونه امتيازات اعطا شده به بنگاه− رم وچها هاي دولتي مشمول صدر

و حسب مورد تعميم اين امتيازات به بخش دولتي با هدف برقراري عدالت هاي غير قانون اساسي
و فعاالن غيردولتي اقتصادي در فعاليت .هاي مشابه بين دولت

و تصدي در بنگاه− و مؤسسات دولتي تفكيك وظايف حاكميتي .ها
و اجراي قانون توسعه كار− و رفع موانع كسب تصويب هاي كه رفع موانع پيش روي بخشوكار آفريني
و در زمينه غير هاي متعدد، موانع پيش دولتي جهت حضور فعاالنه در اقتصاد را هدف قرار خواهد داد

. وكار را از جهت حقوقي برطرف خواهد كرد روي كسب 
وچهارم هاي كلي اصل چهل در انتهاي گزارش در جهت رفع معضالت موجود در اجراي سياست

ميقانون اساس : شود ي، پيشنهاداتي به شرح ذيل براي لحاظ در قالب احكام برنامه پنجم توسعه ارائه
به.1 منظور بهبود تكليف به دولت جهت انجام اقدامات قانوني الزم در طول برنامه پنجم توسعه

 وكار، فضاي كسب
و تكليف به دولت براي انجام اقدامات قانوني الزم در جهت منع انحصارات، ترو.2 يج رقابت

 تشكيل ساختارهاي مربوطه، 
و ارائه تسهيالت به بخش.3 و تعاوني تكليف به دولت براي برقراري خط اعتباري هاي خصوصي

 با در نظر گرفتن شرايط رقابتي، 
و توسعه زيرساختف تكليف به دولت در جهت شفا.4 هاي اين بازار از طريق سازي بازار سرمايه

و توسعه ابزاره و نهادهاي مالي جديد، ايجاد ا
و فرهنگ.5 داري در ميان اقشار مختلف جامعه از طريق سازي سهام تكليف به دولت براي آموزش
 ها، رسانه

و هماهنگي قوانين مورد نياز در جهت.6 و اصالح تكليف به دولت براي تدوين لوايح قانوني
.حداكثر تا پايان سال اول برنامه پنجم توسعهوچهارم قانون اساسي هاي كلي اصل چهل اجراي سياست

هاي هاي ملي، جهت برآورد ميزان فعاليت تكليف به دولت براي ايجاد بخش تعاون در حساب.7
و محاسبه سهم اين بخش در اقتصاد كشور .اقتصادي

و پشتيباني از نظا.8 م تكليف به دولت براي كمك به ايجاد نهادهاي الزم غيردولتي براي تقويت
.اقتصاد رقابتي

هاي جديد در كشور، با هدف ارتقاي سهم بخشي در انواع تعاوني تكليف به دولت براي تنوع.9
و نيز توانمندسازي بخش تعاوني .بخش تعاوني در اقتصاد
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البته در هر يك از اين موارد، بايد در برنامه پنجم توسعه سازوكاري انديشيده شود تا در
و كميسيونهاي مشخصي، دولت مهلت هاي گزارش مربوط به هر يك را به مجلس شوراي اسالمي

مي. ذيربط ارائه كند و بديهي است اين كار به اثربخشي احكام مندرج در برنامه پنجم توسعه كمك كند
.نمايد دولت را ملزم به اجراي قانون مي

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

38 
هاي امنيت مليبايسته

جمهوري اسالمي در فضاي
 سايبر

 9962 1388آذر مطالعات سياسي

و آسيب هاي جمهوري اسالمي در فضاي سايبر به شرح زير پذيري در اين مطالعه به تهديدات
:اشاره شده است

و پيگيري پروژه براندازي نرم− و پيچيدگي الگوهاي نافرماني مدني  تنوع
 اسالميتضعيف سرمايه اجتماعي نظام جمهوري−
و امنيتي كشور حمله به شبكه−  هاي اطالعاتي
و شيوه−  هاي جاسوسي دگرگوني در ماهيت
و وحدت ملي−  تضعيف فرهنگ ملي
و گسترش تنش نقش شبكه−  هاي اجتماعي هاي اجتماعي در ايجاد

:هاي امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران در فضاي سايبر ارائه شده است در ادامه بايسته
 ملي امنيت فضاي سايبر جمهوري اسالمي ايران تدوين استراتژي−
و− )اينترانت(هاي داخلي شبكهتقويت ايجاد
و−  هاي اينترنتي مندي از توانمندي آنها در جنگ بهرهو ساماندهي هكرهاي ايراني شناسايي
 ايجاد نيروي دفاع سايبر براي مواجهه با شرايط خاص از قبيل جنگ سايبر−
 هاي واكنش سريع تشكيل تيم−
 هاي بخش خصوصي گيري از قابليت بهره−

آن) 190(تا) 183(بررسي مواد در ادامه بيان شده است كه اليحه برنامه پنجم توسعه بيانگر
و گيري از فناوري است كه عزم جدي براي بهره ـ امنيتي و ارتباطي در امور دفاعي هاي نوين اطالعاتي

.ت فضاي سايبر وجود ندارداتخاذ تدابير الزم براي مقابله مؤثر با تهديدا
:در نهايت نيز پيشنهادات زير جهت بهبود شرايط ارائه شده است

و پشتيباني نيرو− هاي مسلح موظف است با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع
و استراتژي ملي امنيت فضاي سايبر را با هدف ايجاد هماهنگي بين دستگاه و نهادهاي نظامي ها

و مقابله مؤثر با تهديدات فضاي سايبر تدوين نظامي غير و ارتباطات فعال در زمينه امنيت اطالعات
.كند




	��� �و��___________________________________________________���������را�ا �	


و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است با هدف تربيت نيرو− و ماهر وزارت دفاع هاي متخصص
. هاي واكنش سريع در مقابل حمالت سايبري را تشكيل دهدو واكنش سريع به حمالت سايبري، تيم

به گيري از قابليت بهره− و ايجاد بسترهاي قانوني براي هاي بخش خصوصي ويژه در امنيت شبكه
و خصوصي براي مقابله با تهديدات نوين مي تواند نقش مؤثري در تأمين امنيت همكاري بخش دولتي

و جامع با هدف ايجاد بستربه. فضاي سايبر ايفا كند هاي همين جهت دولت بايد بسته سياسي منسجم
و دولتي در زمينه امينت فضاي سايبر تهيه كند .قانوني الزم براي همكاري بخش خصوصي

و تسريع توسعه زير−  اي متناسب با حجم تهديدهاي سايبر هاي شبكه ساخت تسهيل
هاي نوين در ساختار امنيتي مانند گسترش فناوري بيومتريك در نظام جامع كاربست فناوري−

و تشكيل بانك اطال  عات مجرمانامنيت مرزي
 هاي نوين براي تقويت ضريب امنيتي اطالعات استراتژيك گيري از فناوري بهره−
به تدوين برنامه− و منظور بومي اي مدون و قطع وابستگي اطالعاتي سازي دانش امنيت شبكه

 تكنولوژيكي به بيگانگان
و تبيين افق فراروي حركت كشور در زمينه بهره− و گيري از فناوري اطالعات ارتباطات

و سياسي آن و بررسي جامع الزامات امنيتي و اقتصادي  الكترونيكي كردن خدمات سياسي، اجتماعي
و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است با همكاري ساير دستگاه− ها مانند ستاد وزارت دفاع

و كميته پدافند غيرعامل نسبت به راه فضاي اندازي سيستم پاسخگويي امنيت كل نيروهاي مسلح
و دولتي براي واكنش به  و ايجاد ساختاري با مشاركت بخش خصوصي سايبر با هدف مديريت بحران

و حمالت فضاي سايبر اقدام كند  حوادث
و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است نسبت به ايجاد بخش نيروي دفاع سايبر− وزارت دفاع

هاي نيروهاي نظامي در مورد با هدف پيگيري تحوالت در حوزه جنگ سايبر، روزآمدن آگاهي
و دانش در نبردها هاي نوين جنگي، تربيت نيروهاي متخصص با توانمندي بهره شيوه گيري از اطالعات

.و ارتقاي توانايي انجام اقدامات پدافندي در مقابل حمالت سايبري اقدام كند
به دستگاه− و امنيتي موظفند و تبيين محيط امن هاي نظامي و منظور شناسايي يتي نوظهور

آينده درخصوص راهكارهاي تأمين امنيت ملي در فضاي ارزيابي تهديدات نوين، مطالعات معطوف به 
پژوهي درخصوص امنيت فضاي سايبر سايبر، بخشي از اعتبارات خود را به انجام مطالعات آينده

.اختصاص دهند

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

39 
هاي فضايچالشبررسي

و كار  كسب
 9973 1388آذر مطالعات اقتصادي

كار پرداخته شده استو هاي بررسي فضاي كسب ترين شاخص معرفي اصليدر اين مطالعه ابتدا به
:گردد كه در زير به صورت اجمالي ارائه مي
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 وكار شاخص انجام كسب)الف
را اين شاخص بنگاه و متوسط داخلي كشورها و مقرراتي را كه در طول دوره هاي كوچك در نظر گرفته
مي حيات اين شركت مي ها در مورد آنها عمل .دهد شود، مورد سنجش كمي قرار

 وكار رتبه ايران در جهان براساس شاخص انجام كسب.62جدول
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 سال
 137 142 135 131 119 108 رتبه

 183 181 178 175 155 133 تعداد كشورها

كار، اخذو براساس آخرين گزارش بانك جهاني اصالحات ايران در چهار شاخص شروع كسب
و تجارت فرامرزي بوده است .مجوزهاي الزم، پرداخت ماليات

مي تعداد گام:كارو شاخص شروع كسب− اندازي رود يك كارآفرين براي راه هايي كه انتظار
و ميزان هزينه به بايد طي كند، مدت زمان و حداقل اي كه طور متوسط طي اين مراحل نياز دارد

.كار بايد داشته باشدو اي كه براي شروع كسب سرمايه

 در ميان كشورهاي مورد بررسيكار ايرانو رتبه شروع كسب.63جدول
 2010 2009 2008 2007 2006 سال

ب
كس

وع
شر

كار
و

7348--- رتبه
88887 فرآيندتعداد

282828289)روز(مدت زمان
3/64/53/56/49/3)درصد درآمد سرانه(هزينه

7/13/13/118/0)درصد درآمد سرانه(حداقل سرمايه

ازو شروع كسب هشت مرحله :كار در ايران عبارت هستند
 جستجو براي يافتن نام تجاري خاص براي ثبت شركت،.1
و اخذ گواهي بانكي، سپرده.2  گذاري بانكي
 ثبت شركت،.3
 پرداخت ماليات ثبت،.4
 انتشار اعالميه در روزنامه كثيراالنتشار،.5
 گرفتن دفاتر حسابداري،.6
حق.7  التمبر، پرداخت
 اعالم فهرست كاركنان به تأمين اجتماعي.8
با تعامل هزينهو زمان مراحل، بررسيبا شاخص اين: شاخص اخذ مجوزهاي ساخت−
 كارو كسب فضاي ارزيابيبه صنعتي، مصارف براي انباريك ساخت هاي مجوز صادركننده قانوني مراجع
.پردازدمي الزم مجوزهاي اخذدر كشور
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 رتبه ايران در اخذ مجوزهاي الزم در ميان كشورهاي مورد بررسي.64جدول
 2010 2009 2008 2007 2006 سال

زم
ال
اي
زه
جو
ذم

 141 162--- رتبهاخ
1919191917 تعداد مراحل
 322 670 670 670 670)روز(مدت زمان

 9/365 2/514 4/653 5/684 50/3311)درصد درآمد سرانه(هزينه

و اخراج نيروي كار: شاخص استخدام نيروي كار− اين شاخص مشكالتي كه صاحبكار در استخدام
.دهد با آنها مواجه است را مورد بررسي قرار مي

 رتبه ايران در شاخص استخدام نيروي كار در ميان كشورهاي مورد بررسي.65جدول
 2010 2009 2008 2007 2006 سال

كار
وي
ير
من
خدا

ست
ا

 137 137--- رتبه
1111111111)100از(دشواري استخدام

2727272727 ناپذيري ساعات كار انعطاف
5050505050)100از(دشواري اخراج

2929292929 ناپذيري اشتغال انعطاف
8787878787)دستمزد هفتگيبراساس(هاي اخراج هزينه

و هرچـه ارزش بـاالتر باشـد نشـان 100تـا0هاي مـورد اسـتفاده بـين ارزش شاخص:توضيحات و اسـت دهنـده مقـررات شـديدتر
.ناپذيري اشتغال خود تركيبي از سه شاخص است شاخص انعطاف. تر است سختگيرانه

مي:شاخص ثبت اموال− دهد كه فعاالن اقتصادي اين شاخص ميزان سهولتي را نشان
.توانند حقوق مربوط به اموال خود را تأمين كنند مي

 رتبه ايران براساس شاخص ثبت اموال در ميان كشورهاي مورد بررسي.66جدول
 2010 2009 2008 2007 2006 سال

ال
مو
تا

ثب

 153 152--- رتبه
99999 فرآيندتعداد

3636363636)روز(مدت زمان
6/106/106/106/105/10)درصد از ارزش اموال(هزينه

و حقوق قانوني: شاخص اخذ اعتبارات− و مبادله اطالعات اعتباري اين شاخص وضعيت ثبت
و قرض وام مي گيرندگان را اندازه دهندگان .كند گيري
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 رتبه شاخص اخذ اعتبارات ايران در ميان كشورهاي مورد بررسي.67جدول
 2010 2009 2008 2007 2006 سال

بار
عت
ذا
اخ

 113 109--- رتبه
44444)10از(قدرت حقوق قانوني

33333)6از(عمق اطالعات اعتباري
7/137/132/227/213/31)درصد از بزرگساالن(پوشش ثبت عمومي

00000)درصد از بزرگساالن(پوشش اطالعات خصوصي

از:توضيحات تر بـه كننده قوانيني است كه براي دسترسي گسترده است كه امتيازهاي باالتر بيان10تا0ارزش شاخص حقوق قانوني
.اند اعتبارات به شكل بهتري طراحي شده

هاي اين گـروه سـه جنبـه از حمايـت شاخص: شاخص حمايت قضايي از سهامداران جزء−
مي سرمايه به: كنند گذار را توصيف ، ميـزان)شاخص ميـزان افشـا(ويژه معامالت مدير شفافيت معامالت

و)ميـزان مسـئوليت مـدير(مسئوليت در معامالت با خود ، توانـايي سـهامداران در شـكايت از مـديران
از) شـاخص سـهولت شـكايت سـهامداران(خـاطر خالفكـاري بـه متصديان و شـاخص قـدرت حمايـت
.گذار سرمايه

 گذاران ايران در ميان كشورهاي مورد بررسي رتبه شاخص حمايت از سرمايه.68جدول
 2010 2009 2008 2007 2006 سال

از
ت
ماي
ح

ايه
رم
س

ان
ذار
گ

 165 164--- رتبه
55555 ميزان افشا

44444 ميزان مسئوليت مدير
00000 سهولت شكايت سهامداران

33333)10از(گذار قدرت حمايت از سرمايه

مي10و0ها بين شاخص:توضيحات و هرچه ميزان آنها باالتر باشد نشان تغيير دهنده افشاي بيشتر، مسـئوليت بيشـتر، قـدرت كنند
و حمايت بهتر است  شكايت بيشتر

و پرداخت اين شاخص تمام انواع ماليات: شاخص پرداخت ماليات− و ها هاي اجباري به دولت
ميهاي هاي بازنشستگي كه در حساب صندوق و بر درآمد شركت منعكس هاي اظهار شده مؤثر شود

.كند است را محاسبه مي

 رتبه شاخص پرداخت ماليات ايران در ميان كشورهاي مورد بررسي.69جدول
 2010 2009 2008 2007 2006 سال

ت
ليا
ما
ت
داخ

پر

 117 107--- رتبه
2222222222)در سال(تعداد پرداخت

 344 344 344 344 344)تعداد ساعت در سال(مدت زمان
9/17----)درصد از سود بازرگاني(ميزان ماليات بر سود

9/25----) نسبت به سود(حق بيمه كاركنان) درصد(ميزان
4/0----) نسبت به سود(ماليات متفرقه) درصد(ميزان

و حق بيمه 2/442/442/442/442/44)درصد از سود( نرخ كلي ماليات
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را: شاخص تجارت فرامرزي− و واردات كاال اين شاخص كليه مراحل الزامي براي صادرات
و واردات محموله كااليي مشخصي، از طريق بررسي مي و براي مقايسه ميان كشورها صادرات كند

مي حمل .كند ونقل دريايي را گردآوري

 رتبه شاخص تجارت فرامرزي ايران در ميان كشورهاي مورد بررسي.70جدول
 2010 2009 2008 2007 2006 سال

ي
رز
رام
تف

جار
ت

 134 132--- رتبه
77777 تعداد مجوز براي صادرات

2626262626)روز(مدت زمان صادرات
 1061 1011 860 860 860)براي يك كانتينر(هزينه دالري صادرات

88888 تعداد مجوزهاي واردات
3939393939)روز(مدت زمان واردات

 1706 1656 1330 1330 1330)براي يك كانتينر(هزينه دالري واردات

ا زمان صرف شده.71جدول ويبراي صادرات در  هاي مربوطه سازمانران
 مربوطه سازمان)روز( زمان صادراتبات الزميترت

 وزارت راه5 قطارايونيري روي كاميبندي تا بارگ از بسته
رياي حمل جاده  وزارت راه3لييا

 گمرك2ص گمركييترخ
 مؤسسه استاندارد1 كنترل فني

و دريانوردي1 نر روي كشتييري كانتيبارگ  سازمان بنادر
و سازمان بنادر3 زمان انتظار براي روانه شدن كشتي  كشتيراني

 هاي ذكر شده در قسمت اسناد ارگان7ه اسناديته
 بانك عامل5 امور بانكي

)با احتساب همزماني برخي امور(26 جمع

ا.72جدول ويزمان صرف شده براي واردات در  هاي مربوطه سازمانران
 مربوطه هاي سازمان)روز( زمان بات الزم وارداتيترت

در3 انتظار كشتي براي پهلو گرفتن و  انوردييسازمان بنادر
در1 نر در بندر ساحلييه كانتيتخل و  انوردييسازمان بنادر

 گمرك3ص گمركي در بندريترخ
 مؤسسه استاندارد2 كنترل فني

پيترت و سازمان بنادر3 مرزيش از حمل درونيبات  وزارت راه
 وزارت راه3 مرزي درونو نقل حمل

 ارگان هاي ذكر شده در قسمت اسناد7ه اسناديته
 بانك عامل12 امور بانكي
)با احتساب همزماني برخي امور(42 جمع
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سهولت يا سختي اجراي قراردادهاي تجاري در اين شاخص: شاخص اجراي قراردادها−
و كارآمدي سيستم قضايي يك كشور در حل ميوفصل محاسبه شده .شود اختالفات تجاري ارزيابي

 رتبه شاخص اجراي قراردادهاي ايران در ميان كشورهاي مورد بررسي.73جدول
 2010 2009 2008 2007 2006 سال

دها
ردا
قرا

اي
جر
5453--- رتبها

3939393939هافرآيندتعداد
 520 520 520 520 520)روز(مدت زمان

1717171717)درصد از موضوع شكايت(هزينه

و هزينه مورد نياز براي اجراي ورشكستگي در اين: وكار شاخص تعطيلي كسب- زمان
.شود شاخص ارزيابي مي

 كار ايران در ميان كشورهاي مورد بررسيو رتبه شاخص تعطيلي كسب.74جدول
 2010 2009 2008 2007 2006 سال

ب
كس

لي
طي
تع

و
كار

 109 109--- رتبه
3/197/19191/231/23)سنت از هر دالر(نرخ بازستاني
5/45/45/45/45/4)سال(مدت زمان

99999)درصد از اموال(هزينه

 وكار كسب فضاي شاخص)ب
و اجتماعي شاخص فضاي كسب و فعاليتوكار تأكيد زيادي بر ميزان ريسك سياسي هاي تجاري داشته

مي به پيش از. پردازد بيني شرايط آينده كشورها :ده فاكتور اصلي اين شاخص عبارتند
 محيط سياسي،.1
 محيط اقتصاد كالن،.2
 هاي بازار، فرصت.3
و رقابت، سياست.4  هاي معطوف به تجارت آزاد
 گذاري خارجي، هاي معطوف به سرمايه سياست.5
ا،ه ماليات.6
 بازارهاي مالي،.7
 ها، ماليات.8
 بازار كار،.9

.ها زيرساخت. 10
كشور82در ميان 2007و 2006هاي كار ايران در سالو براساس اين شاخص رتبه فضاي كسب

و در سال81مورد بررسي  كشور مورد بررسي82نيز رتبه هشتادودوم را در ميان 2008بوده است
.كسب كرده است
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 سياسي ريسك بندي رتبه شاخص)ج
و مقايسه ميان آنها است . هدف از اين شاخص فراهم كردن ابزاري براي ارزيابي ثبات سياسي كشورها

از12اين شاخص تركيبي از و شرايط سرمايه: جزء تشكيل شده است كه عبارتند گذاري، فساد، قانون
ـ نظم، كيفيت بوروكراسي، ثبات دولت خارجي، نفوذ/اجتماعي، اختالفات داخلي ها، شرايط اقتصادي

و پاسخگويي دمكراتيك نظامي، تنش ـ قومي براساس اين شاخص رتبه ايران در سال. هاي مذهبي
. است 120كشور مورد بررسي رتبه 140ميان 

 اقتصادي آزادي شاخص)د
و يا مصرف اين شاخص عدم وجود اجبار يا محدوديت دولت بيش از حد نياز را بر روي توليد، تو زيع

و خدمات بررسي مي در ميان 168رتبه 2009براساس اين شاخص رتبه ايران در سال. كند كاالها
را 148كشور مورد بررسي رتبه 157نيز ايران در ميان 2008در سال. كشور مورد بررسي است 179

.دارا بوده كه نشانگر وضعيت نامناسب ايران است
 وكاربكس فضاي فوري عكس شاخص)ـه

و با ارائه يك نمودار مطالعات اين شاخص با استفاده از اطالعاتي كه توسط منابع مختلف تهيه مي شود
ميو مختلف محيط كسب .كند كار در مورد يك كشور را خالصه

مي هشت نماگر اصلي كه در شاخص فوق از الذكر استفاده :شود، عبارتند
،)بنياد هريتيج(شاخص آزادي اقتصادي.1
 بندي ريسك سياسي رتبه.2
 بندي اعتبار كشور رتبه.3
 كارو شاخص فضاي كسب.4
 نماگر كيفيت تنظيم.5
 نماگر كنترل فساد.6
 كارو بندي كيفيت فضاي كسب رتبه.7
 كارو كسب) انجام(رتبه فضا.8
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 وكار در مورد ايران نماگرهاي شاخص عكس فوري فضاي كسب.75جدول

 نام نماگر

 رتبه ايران

2006 2007 2008 2009 

 رتبه

تعداد
كشور
مورد
بررسي

 رتبه

تعداد
كشور
مورد
بررسي

 رتبه

تعداد
كشور
مورد
بررسي

 رتبه

تعداد
كشور
مورد
بررسي

)179( 168)157( 148)157( 149)157( 148 شاخص آزادي اقتصادي
)140( 120)140( 108)140(97)140(93 بندي ريسك سياسي رتبه
)178( 101)174(92)174(87)173(83 بندي اعتبار كشور رتبه

)82(82)82(81)82(81 كارو شاخص فضاي كسب
)202( 196)202( 192)200( 190 نماگر كيفيت تنظيم

)202( 144)201( 124)201( 130 كنترل فسادنماگر
 شود اين شاخص براي ايران محاسبه نمي كار مليو بندي كيفيت فضاي كسب رتبه

)183( 137)183( 142 كارو كسب) انجام(رتبه فضا

 ايران صنايع نوسازي شركت توسط شده طراحي شاخص)و
ده در اين شاخص فضاي كسب ميوكار براساس :گيرد محور ذيل مورد بررسي قرار

 شركت نوسازي صنايع ايرانوكار ايران براساس شاخص وضعيت محورهاي كسب.76جدول

 امتياز ايران وكار عوامل فضاي كسبرديف
رتبه ايران بين

 كشور جهان 70
 وضعيت عامل

و پولي1 و سالمت بازارهاي مالي  شديداً بازدارنده88/368 گستردگي
 برنده پيش48/613 محيط اقتصاد كالن2
 شديداً بازدارنده33/367 ميزان باز بودن اقتصاد3
و كارآيي دولت4  خنثي02/548 اندازه
 بازدارندگي زياد33/363 زيربناهاي فيزيكي5
 شديداً بازدارنده94/369 پذيري نيروي كار انعطاف6
و ارتباطات7  شديداً بازدارنده68/366 تكنولوژي اطالعات
ـ تكنولوژيك8  بازدارندگي زياد91/360 زيربناهاي علمي
و اجتماعي9 كم55/452 محيط سياسي  بازدارندگي
و انحصار 10  ترين محيط بازدارنده80/370 رقابت

و بسته انحصار، انعطاف كار كشور در سه محورو بيشترين بازدارندگي فضاي كسب ناپذيري بازار كار
.بودن اقتصاد است 

 وكار نقش نهادهاي عمومي غيردولتي در ايجاد انحصار براي فضاي كسب−
خوشبختانه با ابالغ. وكار كشور مسئله انحصار است كسب ترين عامل در فضاي يكي از بازدارنده

و تصوي هاي كلي اصل چهل سياست ب قانون مربوطه، ممنوعيت گسترش فعاليت وچهارم قانون اساسي
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و ايجاد سازي، طراحي مكانيسم اي از اقتصاد، خصوصي هاي عمده دولت در بخش هاي ضدانحصار
شد نهادهايي مانند شوراي رقابت گامي مهم در بهبود فضاي كسب .وكار كشور برداشته

مي اما به بايد به انحصار بخش ديگري بر انحصار بخش دولتي در اقتصاد كشور رسد كه عالوه نظر
.توجه كرد» بخش نهادهاي عمومي غيردولتي«نام در اقتصاد به

دولتي در كشور نكات ذيل با توجه به اين تعاريف، در مورد فعاليت اقتصادي بخش عمومي غير
:قابل توجه است

و نهادهاي عمومي غير− مي با نگاهي به فهرست مؤسسات و دولتي متوجه طي شويم كه تاكنون
و شركت قوانين مختلف شهرداري از(هاي تابعه آنان ها و سرمايه آنان50مادام كه بيش درصد سهام

و جانبازان انقالب اسالمي، هالل)ها باشد متعلق به شهرداري احمر، كميته امداد امام، بنياد مستضعفان
و)ره(خميني  و تصو...، بنياد شهيد انقالب اسالمي يب مجلس شوراي اسالمي به با پيشنهاد دولت

و نهادهاي عمومي غير مي. اند دولتي تبديل شده مؤسسات و اما به نظر رسد كه برخي نهادها
سه توان در تقسيم هاي ديگر نيز وجود دارند كه نمي سازمان چهارم قانون اساسيو گانه اصل چهل بندي

و دولتي(كشور از اقتصاد  به) خصوصي، تعاوني عنوان نمونهبه. راحتي تشخيص داد وضعيت آنها را
هاي عظيم اقتصادي نام برد كه فعاليت...و)ره(رضوي، ستاد اجرايي فرمان امام توان از آستان قدس مي

قرار گرفتن اين نهادها ذيل فهرست نهادهاي عمومي. آنها براي فعاالن اقتصادي پوشيده نيست
م غير ميدولتي اين مزيت را دارد كه براساس قانون و بازرسي قرار .گيرند حاسبات عمومي مورد نظارت

و مؤسسات عمومي غير» مؤسسه«در تعريف− دولتي به اين مسئله اشاره شده وابسته به نهادها
و بايد اهداف آن غير و غيرانتفاعي باشد كه اين مؤسسه نبايد در قالب شركت بوده بدين ترتيب. تجارتي

هايي كه به شكل شركت تأسيس نشوند يا اصالً هدفشانا مؤسسهفقط از بين مؤسسات تابع اين نهاده
مي تجارت نباشد، نهاد عمومي به و بقيه يا اكثر آنها شركت حساب هاي خصوصي محسوب آيند

به حال آنكه اين شركت. شوند مي و پشتيباني نهادهاي عمومي هاي خصوصي كه با اهداف انتفاعي
ميوكار كشو اي در فضاي كسب شكل گسترده و فعاليت و بيرون راندنر ايجاد شده كنند، موجب تزاحم

و موجد انحصار هستند و تعاوني گرديده .بخش خصوصي
هاي يافته براي فعاليت صندوق هاي توسعه توجه به موضوع فوق موجب شده است تا در كشور−

و. هايي قائل شوند بازنشستگي كه توان مالي بااليي دارند محدوديت هاي اين محدوديت البته مقررات
دو صندوق و ديگري هاي مربوط به تركيب پورتفو سرمايه يكي محدوديت: گونه است ها به گذاري

و در كشور ما نه بر صندوق. گذاري در ميزان مالكيت محدوديت سرمايه و نه نهادها هاي بازنشستگي
ي اجرايي اصلها اما در قانون سياست. دولتي محدوديتي وجود نداشت مؤسسات عمومي غير

شدو چهل .چهارم قانون اساسي نوعي محدوديت اعمال
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 فساد شاخص)ز
و پژوهش يكي از شاخص و پذيرفته شده در مطالعات هاي مربوط به فساد اقتصادي، شاخص هاي رايج

و دريافت رشوه، ميزان ارتكاب. استCPI(1(درك يا تصور از فساد  در اين شاخص، ميزان پرداخت
و اداري مورد ارزيابي قرار مي و جرائم مشابه از سوي مقامات سياسي در. گيرد اختالس شاخص مذكور

مي10بندي، نمره برپايه اين رتبه. بندي شده است طول مقياس صفر تا ده رتبه شود به كشوري مربوط
و و نمره صفر به كشوري مربوط است كه داراي بيشترين ميزان فساد استكه در آن فساد .جود ندارد

و در سال  141كشور مورد مطالعه رتبه 180، رتبه ايران در ميان 2008براساس اين شاخص
در) 131و 93،106( 2007تا 2005هاي است كه در مقايسه با رتبه ايران در سال وضعيت ايران

. تر شده است ديگر جهان نامناسب مقايسه با كشورهاي
 ثباتيبي شاخص)ح
مي بي و ظهور و نوسانات مقادير توليد جامعه يا همان: يابد ثباتي در دو شكل بروز نخست در تغييرات

مي ستاده كه بي و نوسانات سطح كلي قيمت ثباتي ستاده ناميده و دوم در تغييرات بي شود ثباتي ها كه
.شود قيمت ناميده مي

مي77يران در ميان كشورهاي جهان در ثبات ستاده رتبها دهنده اقتصادي باشد كه نشان را دارا
در. ثبات است نسبتاً بي البته اين كشور با توجه به حاكم كردن سياست تثبيت قيمت از ثبات بيشتري

و رتبه ثبات قيمت آن  .است47قيمت برخوردار بوده
 پذيري آسيب شاخص)ط

مي هاي اقتصادي را در يك اقتصاد اندازه ري احتمال وقوع بحرانپذي شاخص آسيب براساس. كند گيري
و اصوالً كشورهاي دليل وابستگي به نفت آسيب مطالعات صورت گرفته، ايران به پذيري بااليي دارد

.پذيري بااليي نسبت به ساير مناطق جهان هستند خاطر اين ويژگي، آسيب منطقه خاورميانه به
پذيري قيمتي ايران كمتر از منطقه هاي ايران بر تثبيت اقتصادي، آسيب به تأكيد سياست با توجه
و برابر بوده است؛ اما در عوض آسيب54/27و به ميزان  پذيري ستاده كشور باالتر از كشورهاي منطقه

. است84با 
 اقتصادي احساس نماگرهاي)ي

و شاخصنماگرهاي اقتصادي يك مجموعه استاندارد از نماگر و ها ها است كه توسط كميسيون اروپايي
مي هاي كيفي از نظرسنجي براساس داده و تمايل شود كه از تمايل مصرف هايي محاسبه كننده

بهو كسب مي كار .آيد دست
و شاخص از هاي تشكيل نماگرها :دهنده نماگرهاي احساس اقتصادي كميسيون اروپايي عبارتند

 نماگر اعتماد صنعتي.1
 وساز نماگر اعتماد ساخت.2
 كننده نماگر اعتماد مصرف.3
 شاخص قيمت سهام.4

1. Corruption Perception Index 
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وكار بجاي استفاده رسد در كشورهايي مانند ايران براي سنجش اعتماد به فضاي كسب به نظر مي
مي از شاخص جريان خالص سرمايه .توان از شاخص فرار سرمايه استفاده كرد گذاري مستقيم خارجي

)ميليون دالر( 1383-1378هاي برآورد حجم فرار سرمايه از ايران طي سال.77جدول

 سال
و اشتباهات از قلم افتادگي

 آماري
 خالص بدهي خارجي

گذاري خالص سرمايه
 خارجي

 فرار سرمايه

1378 1,307 10,357 02/011,664 
1379 1,609 -7,952 03/06,343 
1380 2,219-7,214 06/04,995 
1381 1,242-9,250 0/18,008 
1382 1,076 -12,100 0/411,024 
1383 1,312-16,831 0/315,519 

 0/9157,553 63,704- 6,151 جمع كل دوره

 كارو هاي ايران براي بهبود فضاي كسب برنامه•
انجام شده نشان هاي برنامه چهارم توسعه، بررسي)41(ماده» الف«در ارتباط با عملكرد بند−
در مي و حساب ذخيره ارزي طي برنامه سوم توسعه دهد ميزان استفاده از ميليارد3/97(آمدهاي نفتي
سه) ميليارد دالر8/56(حدود دو برابر سقف تعيين شده در برنامه) دالر سال اولو ميزان استفاده در

ب) ميليارد دالر 4/133(برنامه چهارم توسعه  4/62(رابر سقف تعيين شده در آن برنامه نيز بيش از دو
و كاهش ها نتوانسته اين برنامه در نتيجه. بوده است) ميليارد دالر اند در كاهش وابستگي دولت به نفت

و تعيين نرخ ارز براساس ساز و تقاضا مؤثر باشندو عرضه ارز دولتي .كار عرضه
و عدم پايبندي به نرخ ارز تعيين− شده در بودجه راه حل ديگري براي اين استقالل بانك مركزي

.مدت به آن اميد داشت توان در كوتاه مشكل است كه نمي
مي مكلف كردن بانك مركزي به راه− ها براي قابلحل تواند يكي از راه اندازي بازار سلف ارز نيز

در پيش و كاهش نوسانات آن ترتيب كار باشد كه بدينو جهت بهبود فضاي كسب بيني كردن نرخ ارز
مي هم ضمانت اجراي كنترل ارز و هم صادر هاي دولتي افزايش كنندگان توان تأمين مالي باالتري يابد

المللي البته برطبق شريعت اسالم معامالت سلف ارز به شيوه معمول آن در بازارهاي بين(كنند پيدا مي
).قابل قبول نيست

نحل راه− كه(كنندگان رخ ارز حداقل در مورد صادرقابل طرح ديگر براي كاهش ريسك نوسانات
در.، بيمه نوسانات نرخ ارز است)پذيري بااليي از نرخ ارز دارند تأثير الزم به ذكر است كه اين نوع بيمه

و صندوق ضمانت صادرات نيز ريسك نوسانات نرخ ارز را پوشش نمي .دهد كشور وجود ندارد
: عنوان عملكرد ذكر شده استبهنيز موارد ذيل)41(ماده»د«در مورد بند

و تهيه پيش− (149(هاي مواد نويس اصالحيه بررسي (153(،)مسكن كارگري) )78(،)ها تعاوني)
 قانون كار با مشاركت شركاي اجتماعي،) هاي كودك كارگري مهد(
و تأمين اجتماعي از منظر بهره− و اصالح قانون كار وري عوامل توليد، بررسي اوليه بازنگري
و اصالح قانون كارد .رخصوص تغيير
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وچهارم قانون نيز خوشبختانه در قانون موسوم به قانون اجراي اصل چهل)41(ماده»هـ«در مورد بند
و جلوگيري از شكلاساسي،  و كنترل و تصويب گيري انحصارات اليحه جامع تسهيل رقابت گنجانده

و در مردادماه سال  .عالي رقابت نيز برگزار شده استاولين جلسه شوراي 1388شده است
 پيشنهادي براي برنامه پنجم توسعه احكام•
و جذبو در راستاي دستيابي به هدف جايگاه اول اقتصادي در منطقه، بهبود فضاي كسب− كار

هاي جهاني بپردازد بندي كشور در رتبه گذاري خارجي، دولت مكلف است به ارتقاي رتبه سرمايه
و شمال آفريقا را كسب اي كه در سال گونه به پاياني برنامه، ايران بتواند رتبه پنجم منطقه خاورميانه

. كند
ـ سازمان سرمايه و كمك تبصره و اقتصادي ايران مسئول تعيين يا تهيه گذاري خارجي هاي فني

و روزآمد آن براي عموم افراد است و ارائه دائمي .شاخص مورد قبول براي اين بررسي
و بهبود فضاي كسب بيني ايش پيشدر راستاي افز− و كاهش ريسك اقتصادي و پذيري نرخ ارز وكار

و عدالت  نيز افزايش توان تأمين مالي صادركنندگان، دولت مكلف است تا پايان برنامه پنجم پيشرفت
و يا بيمه ارزي ايجاد كند .بازار سلف ارز

شامل بازتعريف» دولتي عمومي غيرقانون جامع بخش«دولت مكلف است در سال اول برنامه اليحه−
و شركت و مؤسسات و اين نهادها و شيوه فعاليت اقتصادي آنها و نيز محدوديت هاي وابسته آنها

و انحصار بيش  سازوكار كاهش سهم اين بخش تا سهم قابل قبول را به مجلس ارائه كند تا از سهم باال
ب از حد اين بخش در فعاليت و تزاحم با و تعاوني اجتناب شودخشهاي اقتصادي .هاي خصوصي

و بهبود فضاي كسب− درو براي بهبود انجام تكاليف حاكميتي دولت در قبال بخش خصوصي و كار
و اقتصاد راستاي كاهش زمان مورد نياز براي اخذ مجوزهاي فعاليت و كاهش فساد هاي سالم اقتصادي

و اجراي سياستقانون اصالح موادي از برنامه چهار)7(زيرزميني ماده  هاي كلي اصلم توسعه
و در راستاي افزايش مشاركت بخش خصوصي در برنامه چهل و وچهارم قانون اساسي ريزي

و نيز بهبود شرايط بازار كار كشور بندهاي  برنامه چهارم)37(ماده»د«و»ج«سياستگذاري اقتصادي
.گردد اقتصادي تنفيذ مي

و بهبود فضاي كسببا توجه به اهميت نظام قضايي كشو− كار، قوهور در حل اختالفات تجاري
.و هزينه مورد نياز براي اجراي قراردادها بپردازد فرآيندقضائيه بايد به كاهش زمان، 

با وكار بايد هزينه در جهت افزايش كسب− و در اين راستا و ورشكستگي را كاهش داد هاي خروج
از جمله ايجاد سازمان(گي در اليحه تجارت هاي طراحي شده براي ورشكست توجه به پيشرفت

و غيره مي)بازسازي، دادگاه تجارتي آن، پيشنهاد و بازسازي شود كه اين اليحه يا بخش ورشكستگي
و تصويب قرار گيرد سريع .تر مورد بررسي
و قضائيه رتبه ايرانو در راستاي بهبود فضاي كسب− كار، دولت مكلف است با همكاري قواي مقننه
يا.بهبود بخشد1هاي كنترل فساد شاخص در و ـ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مسئول تعيين تبصره

و روزآمد آن براي عموم افراد است و ارائه دائمي .تهيه شاخص مورد قبول براي اين بررسي

1. Control of Corruption Indicator. 
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شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

40 
بررسي عملكرد دولت در طي

بخش فناوري برنامه چهارم در
و ارتباطات  اطالعات

و مطالعات ارتباطات
 هاي نوين فناوري

 9978 1388آذر

و فرهنگي در اين گزارش عملكرد دولت در اجراي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي
هاي مربوط به هر ماده اين گزارش در جدول زير خالصه نتايج بررسي. مورد بررسي قرار گرفته است

.نمايش داده شده است
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اطالعاتجمع.78جدول فناوري حوزه در دولت عملكرد بندي

رديف
ماده
قانوني

قانون متن
قانون -حوزه

متولي دستگاه

توسطعملكرد
متولي)هاي(دستگاه

است شده ارائه

گزارش در
آن به اقتصادي
است شده اشاره

پيشرفت ميزان

1
بند)1(ماده

»د«

مي)د داده اجازه دولت درصـدبه پنجـاه معـادل حـداكثر بـراي)درصـد50(شـود ارزي ذخيـره حسـاب موجـودي مانـده
نيازسرمايه مورد اعتبار از بخشي تأمين و حمـلطرحگذاري كشـاورزي، معـدني، صـنعتي، كارآفريني و توليدي ونقـل،هاي
و(خدمات گردشگري جمله بخش....)از مهندسي ـ فني خدمات و اطالعات و فناوري اقتصاديغير، و فني توجيه كه دولتي

وزارتخانه تأييد به بانـكآنها و داخلـي بانكي شبكه طريق از است رسيده ذيربط تخصصي ايهاي كشـورهـاي از خـارج رانـي
نمايدبه استفاده كافي تضمين با تسهيالت صورت

خيرخيرگذاريسرمايه
صندوق عملكرد از مشخصي عددي شاخص هيچ

است نشده ارائه ارزي علت.ذخيره همين به
غير پيشرفت ميزان استارائه ممكن

2
)10(ماده
»ج«بند

4قسمت

چهارم، برنامه اول سال از است مكلف پيادهدولت و الكترونيكي بانكداري نظام برقراري به رويهنسبت پـولسازي تبادل هاي
بين و ملي الكترونيكي بانكي خدمات بانكو كليه در نمايدالمللي اقدام مشتريان همه براي و كشور هاي

بانكداري
الكترونيكي

آن به تفصيل به
است شده داده پاسخ

خير

ميزان سنجش براي شاخصمشخصي هيچ
بانك شدن كهالكترونيكي نشده تعيين قانون در ها

كنيم ارزيابي آن براساس را پيشرفت ميزان بخواهيم
مي نشان بررسي درولي پيشرفت ميزان كه دهد

قسمت ساير به نسبت قسمت بودهاين بيشتر ها
است.است بوده اجتماع نياز آن اصلي دليل شايد

3

)21(ماده
بندهاي

»د«،»الف«
»و«و

است موظف ....دولت
قابليت)الف بهرهتوسعه شرايط ايجاد و فناوري جريانهاي از حـوزهمندي بر ويژه تأكيد و جهان در فناوري سرريز هـايهاي

توسعه توان نوينداراي صنايع در باال اي
سيستم)د گسترش و اطـالعبهبود پايگـاههـاي گسـترش و توسـعه دادهرسـاني، بـهـاي زمـين علـوم دسترسـيههـاي منظـور

دولتسرمايه توسط نياز مورد اطالعات به كارآفرينان و گذاران
معدني)و و صنعتي توسعه در الزم منابع تجهيز :براي
فناوري.2 و علوم از زمينهاستفاده كليه در نوين صـنايعهاي و معـدني مواد فرآوري استخراج، اكتشاف، قبيل از معدني هاي

است مكلف دولت سرمايهمعدني، حضور آوردزمينه فراهم فوق امور در را خارجي .گذاران
فعاليت.6 بيمه صندوق اساسنامه جهـتاصالح در الكترونيـك صـنعت تحقيقـات و توسعه از حمايت صندوق و معدني هاي

پوشش نهادهاي توسعه و سـرمايهتقويت مخـاطرات ودهنـده معـدني مـواد اكتشـافات زمينـه در خصوصـي بخـش گـذاري
نوينمايهسر صنايع در خطرپذير گذاري

صنعت ـ خيرزيرساخت

بهبه مشخص طور
با مرتبط موارد
اطالعات فناوري
است نشده اشاره

ارزيابي قابل پيشرفت ميزان موجود اطالعات با
نيست

)24(ماده4

مي داده اجازه دولت افـزايشفرصـتبه توليـدات، كيفيـت ارتقـاي فنـاوري، ارتقاي اقتصادي، رشد جهت افـزايششود و شـغلي هـاي
فعاليت قلمرو در اجـرايصادرات در اطالعـات فنـاوري و خـدمات زيربنـايي، كشـاورزي، معـدني، صنعتي، از اعم توليدي، قـانونهاي
سرمايه حمايت و مصوبتشويق خارجي، سـرمايهبه19/12/1380گذاري جلب زمينـهمنظور خـارجي، طريـقگـذاري از را الزم هـاي

بند در سرمايه)3(ماده»ب«مذكور حمايت و تشويق خارجيقانون مصوبگذاري نمايد19/12/1380، فراهم

خير
ارزيابيخير قابل پيشرفت ميزان موجود اطالعات با

نيست

5
)30(ماده
»ب«بند

7رديف

موظف ...:دولت
وايمن)ب ساختمانمقاومسازي بهسازي شهرها و غيرها حوادث از ناشي اقتصادي و انساني كاهشخسارات شاملمنظور :مترقبه
شركتوزارتخانه.7 و اطالعات فناوري و ارتباطات نيرو، نفت، مكلفهاي تابعه فناوريهاي آخرين از استفاده با سيستماند ها،

)زيرساخت(امنيت
نفت،وزارتخانه هاي

و ارتباطات نيرو،

ارزيابيخيرخير قابل پيشرفت ميزان موجود اطالعات با
نيست
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رديف
ماده
قانوني

قانون متن
قانون -حوزه

متولي دستگاه

توسطعملكرد
متولي)هاي(دستگاه

است شده ارائه

گزارش در
آن به اقتصادي
است شده اشاره

پيشرفت ميزان

سوخت و مخابرات گاز، برق، آب، گونهرساخدماتي به را خـدماتني حـوادث، بـروز اثـر در كه سازند ايمن مختـلاي رسـاني
نگردد

و اطالعات فناوري
تابعهشركت هاي

6
)33(ماده
»ط«بند

استدولت.....منظوربه :مكلف
دستگاه)ط تجهيز اقـداماتبا الكترونيكي، تجارت و بازرگاني نظام چارچوب و استانداردها رعايت با و مربوطه واحدهاي و ها

دستگاه توسط را دهدالزم انجام زير شرح به شده ياد :هاي
پايگاهبه.1 نمودن اطالعروز مراكز و درها مربوطه دستگاه خدمات ارائه و رايانهرساني شبكهمحيط و اياي
مناقصه.2 مزايدهانجام مسابقهها، و رايانـهها محـيط در اعتبـاري ـ مـالي عمليـات و خدمات و كاال فروش و خريد وهاي اي

اطالعشبكه رسانيهاي
مجازي.3 بازارهاي ايجاد
فعاليت.4 دوانجام سال از الكترونيكي تجارت قالب در معامالتي و تداركاتي برنامههاي م

دادگاه از شعبي يا شعبه است موظف قضائيه قوه ـ تجـارتتبصره به مربوط جرائم نيز و الكترونيكي جرائم بررسي براي را ها
دهد اختصاص سيار، تجارت و الكترونيكي

تجارت
الكترونيكي،

بازرگاني، وزارتخانه
برنامه ريزيمعاونت

راهبردي نظارت و
قوهرئيس جمهور،

با هانكقضائيه،

طرفگزارش از هايي
ارائه متبوع دستگاه

است شده

خير

شاخص به توجه با بازرگاني وزارت قابلعملكرد ها
مي معيارتقدير يافته توسعه كشورهاي در اما باشد،

صورت مبادالت حجم الكترونيكي تجارت توسعه
به درگرفته متأسفانه اما است، الكترونيكي صورت

در اينكه با ما موردكشور اين براي شاخص برنامه
ارائهپيش آن براي عملكردي هيچ بود شده بيني

است حاضر.نشده حال در شده ارائه عملكرد لذا
اندازههيچ به كمكي مادهگونه عملكرد ميزان گيري

نمي بررسي كندمورد

7
)34(ماده
»ح«بند

به است، موظف نياز....منظوردولت مورد لوايح بـهبراي....، تصـويب بـراي و تهيه زير محورهاي براساس و حاكميت اعمال
نمايد ارائه اسالمي شوراي :مجلس

اقيانوس)ح اطالعات پايش ثبت دريايي، درياييتحقيقات ارتباطات و اطالعات فناوري و شناسي

قانوني زيرساخت
دولت

خيرخير
ارزيابي قابل پيشرفت ميزان موجود اطالعات با

نيست

8
»ب«بند
)37(ماده

است)37(ماده موظف دولت بهاقدام...ـ را ذيل آوردهاي :عمل
عرصه)ب در خدمات و كاالها توليد بـهاز دولـت تقاضاي از بخشي اختصاص طريق از كشور، در فناوري پيشتاز و نوين هاي

به حمايت توليدات اين آوردخريد عمل

گذاريسرمايه
دولت

خير
اطالعاتخير ارزيابيبا قابل پيشرفت ميزان موجود

نيست

9
)38(ماده
»الف«بند

و دارد وجـود قـانوني يـا و طبيعـي انحصـار كـه اقتصـادي قلمروهاي در چهارم برنامه اول سال پايان تا است، موظف دولت
شـبكه اقتصـادي توسعه از ناشي جديد، انحصارات كه قلمروهايي در وهمچنين اطالعـات فنـاوري و بـهاي وجـودارتباطـات

كندمي تقديم اسالمي شوراي مجلس به را انحصار ضد و رقابتي شرايط تسهيل اليحه شهروندان، حقوق رعايت با آيند،

قانوني زيرساخت
قضائيه قوه ـ دولت

خير
ارزيابيخير قابل پيشرفت ميزان موجود اطالعات با

نيست

10
)39(ماده
»الف«بند

جهت در است، موظف بخشدولت نوسازي و ساختار اقدامتجديد چهارم، برنامه در اقتصادي، بههاي را ذيل آوردهاي :عمل
بنگاه)الف مناسب ساماندهي و ساختار رقابتاصالح تقويت و اقتصادي نمايدهاي اصالح زير طريق از را آنها :پذيري

بنگاه.1 بين مناسب، پيوند ايجاد از بزرگحمايت متوسط، كوچك، كمـك(هاي هدفمنـداعطاي شـبكه)هـاي توسـعه هـا،،
زنجيرهخوشه و درها بازاريـاب و توسـعه و تحقيـق تخصصـي، ـ مهندسـي ـ فني توان تقويت براي الزم تمهيدات انجام و ها
اطالعبنگاه مراكز توسعه و متوسط و كوچك آنهاهاي براي الكترونيك تجارت و رساني

توسعه.2 و رشد موانع و مشكالت بنگاهرفع بنگـاه، بـه آنهـا تبـديل و بلوغ به كمك و متوسط و كوچك وهاي بـزرگ هـاي
كنونيرقابت قطبي ساختار اصالح و پذير

قانوني زيرساخت
وزارت ـ دولت

دارايي و اقتصادي
خير

گزارش در
به اقتصادي

در دولت اقدامات
برنامه اول سال دو
اشاره حوزه اين در

استشده

در دولت كلي اقدامات به تنها اينكه به توجه با
شاخص هيچ و دارد وجود فقط برنامه دوم سال
اطالعات فناوري بخش در نيز مشخصي عددي
اين درخصوص اشاره مورد اقدامات و ندارد وجود

فناوري كليه ميبه مربوط تعيينها لذا شود
بند اين عملكرد پيشرفت ميزان تعيين پيشرفت،

حوزه نيستدر مشخص اطالعات از.فناوري
بودن زيرساختي ماهيت به توجه با ديگر سوي
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رديف
ماده
قانوني

قانون متن
قانون -حوزه

متولي دستگاه

توسطعملكرد
متولي)هاي(دستگاه

است شده ارائه

گزارش در
آن به اقتصادي
است شده اشاره

پيشرفت ميزان

اقداماتفعاليت تأثير بند، اين موضوع هاي
بلندمدت اطالعات فناوري حوزه در آن موضوع

بهمي و نيستباشد احصا قابل سادگي

11
)40(ماده
»ب«بند

فناوري جذب و سطح ارتقاي جهت در است، موظف بخشهايدولت در اقـدامبرتر اقتصـادي، مختلف درهاي را ذيـل هـاي
به چهارم آوردبرنامه :عمل

رقابت)ب توان افزايش جهت بنگاهدر پذيردپذيري انجام ذيل اقدامات نوين، صنايع در فعال :هاي
مبتني صنايع، ويژه فناوريمناطق قطببر جوار در را برتر درهاي و كشور صنعتي ـ علمي نمايد،مكانهاي ايجاد مناسب هاي

مكانشهرك در را فناوري نمايد،هاي ايجاد مناسب هاي
سرمايه بنگاهبه غيرگذاري سرمايههاي طريق از مـاليگذاريدولتي تـأمين تخصصـي، نهادهاي توسعه و ايجاد مشترك، هاي

سرمايه مالي نهاد قبيل از نوين صنايع و نمايد،فناوري كمك خطرپذير گذاري
فناوري توسعه براي را الزم پژوهشي شركتمؤسسات مشاركت طريق از جديد و پيشرفته بنگـاههاي و بـاها اقتصـادي هـاي

پژوهشي عالي(مراكز نمايد)آموزش ايجاد .كشور

و قانوني زيرساخت
ـ دولت پژوهش
و اقتصادي وزارت
وزارت دارايي،
و تحقيقات علوم،

فناوري

خير

گزارش در
به اقتصادي

در دولت اقدامات
برنامه اول سال دو
حوزه اين در

شده استاشاره

در مشخصي شاخصعددي هيچ اينكه به توجه با
اقدامات و ندارد وجود اطالعات فناوري بخش

فناوري كليه به دولت اشاره مربوطمورد ها
اينمي عملكرد پيشرفت ميزان تعيين لذا شوند

ن مشخص اطالعات فناوري حوزه در از.يستبند
بودن زيرساختي ماهيت به توجه با ديگر سوي

موضوعفعاليت اقدامات تأثير بند، اين موضوع هاي
و است بلندمدت اطالعات فناوري حوزه در آن

نيستبه احصا قابل سادگي

)43(ماده12

به مهارت، و فناوري و دانش نقش اهميت به نظر است، موظف اصليدولت عواملعنوان اقتصـادترين در افـزوده ارزش ايجاد
اقدام بهنوين، را زير آوردهاي :عمل

برنامه)ب كشورتهيه فناوري و علمي توسعه جامع جهـانيبه(هاي روز فنـاوري و علـوم عـالي سـطوح بـا فنـاوري در)ويژه
چهارم،بخش برنامه اول سال طي مختلف، هاي

بهپيش)ج الزم تمهيدات بهرهبيني ظرفيتبرداريمنظور از منطقـهحداكثر و ملـي حـوزههـاي اطالعـات،اي فنـاوري هـاي
زيست ريزفناوري، و زيستي هستهفناوري و هوافضاها .ايمحيطي،

وزارت پژوهش
و تحقيقات علوم،
معاونت فناوري،
فناوري و علم

جمهوررئيس

طرفگزارش از هايي
ارائه متبوع دستگاه

است شده

گزارش در
به اقتصادي

دراقدام دولت ات
برنامه اول سال دو
اشاره حوزه اين به

استشده

بهگزارش موجود حوزههاي به مشخص طور
كليه به و ندارد اختصاص اطالعات فناوري

ميفناوري موجود پردازدهاي

)44(ماده13

به است، موظف ارزاندولت و امن گسترده دسترسي تضمين و اطالعاتي جامعه استقرار مـوردمنظور اطالعـات به شهروندان
اقدام بهنياز را ذيل آوردهاي :عمل

سرمايه)الف از رايانهحمايت محيط در فارسي زبان به اطالعات و محتوا انواع عرضه و توليد در تـوانگذاري بـر تكيـه بـا اي
تعاوني، و خصوصي بخش

به)ب الزم تدابير واتخاذ اطالعـات بازار از مناسب سهم كسب بـينمنظور منطقـهارتباطـات فرصـت از اسـتفاده ايالمللـي
زيرسـاخت توسعه و ملي اينترنتي اطالعاتي مراكز توسعه طريق از ايران تـوانارتباطي و منـابع بـر تكيـه بـا ارتبـاطي هـاي

بينبخش مشاركت جلب و تعاوني و خصوصي المللي،هاي
توليد)ج فضاي در امنيت برقراري راهبردي سند تصويب و محيطتهيه در كشور اطالعات تبادل رايانهو تـاهاي حـداكثر اي

چهارم برنامه اول سال .پايان

و امنيت محتوا،
گذاريسرمايه

و ارتباطات وزارت
اطالعات، فناوري
و فرهنگ وزارت
اسالمي، ارشاد
عالي شوراي
فرهنگي انقالب

خير

گزارش در
اقدام به اقتصادي
در فقط مختصري
دو در تعاون حوزه
برنامه اول سال

شده استاشاره

بند گزارشي»ب«و»الف«هايدرخصوص هيچ
ندارد وجود عملكردي و است نشده .ارائه

شد تصويب چهارم برنامه اول سال در افتا سند
عمالً افتا عالي شوراي نهم دولت تشكيل با كه
افتا سند اجراي متولي ديگري نهاد و شد منحل

س.نشد اينكه ديگر بودجهموضوع ايازوكار
بود نشده ديده افتا سند اجراي جهت .مناسبي
نشد، اجرايي عنوان هيچ به سند اين لذا
شورايعاليفناوري توسعه، برنامهچهارم طول در

اندكتغييراتي با افتا، هدفاجرايمجددسند اطالعاتبا
زمانبندي بهدر اينسند ارسال به اقدام مجدد وظايف، و ها

كرددولتجهت تصويبمجدد
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رديف
ماده
قانوني

قانون متن
قانون -حوزه

متولي دستگاه

توسطعملكرد
متولي)هاي(دستگاه

است شده ارائه

گزارش در
آن به اقتصادي
است شده اشاره

پيشرفت ميزان

)45(ماده14

به است، موظف برسانداقدام...منظوردولت انجام به را ذيل :هاي
بين)الف و ملي معنوي، مالكيت حقوق جامع نظام كامل استقرار و پيشطراحي و الزم،المللي اجرايي ساختارهاي بيني
هزينه)ب از بخشي پرداخت و علميتأمين امتياز جواز ثبت بينPATENTهاي سطح امتيـازدر جوازهاي خريد و المللي

كنندگان، توليد توسط داخلي، شده ثبت علمي
فعاليت)ج و فني پژوهشي، قراردادهاي بيمه جهت الزم تدابير نتـايجاتخاذ و دستاوردها براساس كه خدماتي و توليدي هاي

مييافته انجام داخلي پژوهشي گيرد،هاي
پژوه)د كليه از سفارشيشحمايت متقاضي(هاي پيش)داراي طريق اينكـهاز بـه مشـروط سـنواتي، بودجه در اعتبار بيني

هزينه)درصد40(حداقل باشد،از كرده تعهد و تأمين كارفرما را، آن هاي
فعاليت)هـ رشد براي الزم، زيربناهاي و ساختارها داناييتوسعه بـههاي خصوصـي، و دولتـي بخـش در ايجـادمحـور وويـژه

پارك فناوري،گسترش و علم رشد مراكز و ها
فعاليـت)و قرارداد عقد و كار ارجاع جهت الزم، تسهيالت ايجاد و مقررات و قوانين اصالح براي فنـياقدام و پژوهشـي هـاي

بـين بازارهـاي بـه تعـاوني و خصوصي بخش ورود از حمايت و تعاوني و خصوصي بخش با ودولت دانـش قلمـرو در المللـي
اوري،فن
شركت)ز و مراكز از مستقيم مالي حمايت جهت الزم، راهكارهاي و تدابير واتخاذ خصوصـي بخـش متوسـط و كوچك هاي

توسعه تحقيقات انجام براي روشتعاوني و محصوالت ارتقاي و اختراع ابداع، به منجر كه مياي شود،ها
صندوق)ح توسعه و تأسيس به غيركمك وهاي پژوهش فناوري،دولتي
بهپيش)ط الزم سازوكارهاي و تمهيدات داناييبيني نامشهود محصوالت مبادله و ارزشگذاري .محورمنظور

قانوني،زيرساخت
پژوهشوزارتعلوم،
فناوري تحقيقاتو

طرفگزارش از هايي
شده ارائه متبوع دستگاه

است

گزارش در
به اقتصادي

در دولت اقدامات
برنامه اول سال دو

حوزهدر اين
شده استاشاره

بهگزارش موجود حوزههاي به مشخص طور
كليه به و ندارد اختصاص اطالعات فناوري

ميفناوري موجود با.پردازدهاي ديگر سوي از
فعاليت بودن زيرساختي ماهيت به هايتوجه

در آن موضوع اقدامات تأثير بند، اين موضوع
و است بلندمدت اطالعات فناوري حوزه

نيستبه احصا قابل سادگي

)46(ماده15

است موظف رسانداقدام...دولت انجام به را ذيل :هاي
پياده)الف و نوين،طراحي صنايع گسترش و فناوري توسعه جامع برنامه براساس نوآوري، ملي نظام سازي
كشور)ب فناوري و پژوهش نظام چهارم(ساماندهي برنامه اول سال پايان از)تا اولويـت، تعيين كـردنطريق هدفمنـد هـا،

مأموريت قالب در پژوهشي واحدهاي ساختاري اصالح ذيلاعتبارات، :هاي
در- روزآمد انساني نيروي فناوري،فرآيندتربيت و پژوهش
دانش،- مرزهاي توسعه
روش- و محصوالت به ايده جديد،تبديل هاي
ني- تحقيقات انجام و فني دانش توليد و صنعتي،مهتدوين
فناوري،- جذب و انتقال
به- بخشپژوهش رقابتي توان افزايش كشور،منظور خدماتي و توليدي هاي
پژوهش- كشور،انجام مشكالت حل درخصوص كاربردي هاي
شيوه)ج جملهنوسازي از پژوهش، بخش مديريت شبكه:هاي بـهايجاد همگـن، فنـاوري و پـژوهش واحـدهاي عنـوانهـاي

قانوني،زيرساخت
دولت، پژوهش
علوم، وزارت

فناوري و تحقيقات

طرفگزارش از هايي
ارائه متبوع دستگاه

است شده

گزارش در
به اقتصادي

در دولت اقدامات
برنامه اول سال دو
حوزه اين در

شده استاشاره

بهگزارش موجود حوزههاي به مشخص طور
كليه به و ندارد اختصاص اطالعات فناوري

ميفناوري موجود با.پردازدهاي ديگر سوي از
فعاليت بودن زيرساختي ماهيت به هايتوجه

در آن موضوع اقدامات تأثير بند، اين موضوع
و است بلندمدت اطالعات فناوري حوزه

نيستبه احصا قابل سادگي
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رديف
ماده
قانوني

قانون متن
قانون -حوزه

متولي دستگاه

توسطعملكرد
متولي)هاي(دستگاه

است شده ارائه

گزارش در
آن به اقتصادي
است شده اشاره

پيشرفت ميزان

فعاليتهادستگاه پايش و نظارت و تحقيقاتي اعتبارات بهينه و هدفدار توزيع مأموريت با اجرايي، زمينـهي در علمـيها هـاي
شاخص بر تكيه با جهاني،مربوطه، هاي

همكاري)د بينتوسعه مؤثر سادههاي و اصالح طريق از فناوري، و پژوهشي عرصه در مربوطهالمللي مقررات و قوانين .سازي

)47(ماده16
شركتبه توسعه و ايجاد دانشمنظور همكاريهاي تقويت و ميبينهايبنيان داده اجازه والمللي، پژوهشـي واحـدهاي شود،

پارك در مستقر مهندسي و مأموريتفناوري انجام جهت در فناوري و علم آزادهاي منـاطق قـانوني مزايـاي از محولـه، هاي
معافيت كار، روابط سرمايهدرخصوص عوارض، و مالياتي بينهاي مالي مبادالت و خارجي برخوردارگذاري گردندالمللي

صنعت
هايوزارتخانه

و تحقيقات علوم،
وزارت فناوري،
معادن و صنايع

خيرخير
ارزيابي قابل پيشرفت ميزان موجود اطالعات با

نيست

17
)48(ماده
»الف«بند

به است، موظف دردولت كشـور، در ثروت توليد و كارآفريني فناوري، توسعه و آموزشي سطوح ميان پيوستگي ارتقاي منظور
اقدام چهارم، برنامه دهدطول انجام را ذيل :هاي

حمايتزمينه)الف انجام و شركتسازي ايجاد براي الزم، غيرهاي شركتهاي و فناوري توسعه مهندسي،دولتي خدماتي هاي
فناوري جذب و انتقال توليد، مأموريت با

وزارت پژوهش
و تحقيقات علوم،

فناوري

طرفگزارش از هايي
متب ارائهدستگاه وع

است .شده
خير

ارزيابي قابل پيشرفت ميزان موجود اطالعات با
نيست

18

)52(ماده
بندهاي

و»ك«
»ل«

به است، موظف فرصتدولت به دسترسي تضمين بهمنظور آموزشي برابر گسـترشهاي يافتـه، توسـعه كمتر مناطق در ويژه
بهره ارتقاي و مهارت سرمايهدانش، انسانيوري كميبههاي توسعه و دختران براي ازوويژه دسـته آن عمومي، آموزش كيفي

برسانداقدام انجام به را ندارد قانونگذاري جنبه كه ذيل :هاي
برنامهبهره)ك اجراي و تدوين در اطالعات، فناوري از بـهگيري كشـور، مدارس تجهيز و سطوح كليه درسي و آموزشي هاي

رايانه شبكهامكانات و رساني،اطالعاي
مهارت)ل و دانش داشتن نگه ارتباطاتروزآمد و اطالعات فناوري زمينه در پرورش، و آموزش كاركنان .هاي

فراگيري آموزشو
وزارت الكترونيكي
پرورش آموزشو

خير

گزارش در
به اقتصادي

در دولت اقدامات
برنامه اول سال دو
حوزه اين در

شده استاشاره

اقدا به توجه گزارشاقتصادي،با در شده ذكر مات
به توجه با ولي است شده انجام خوبي اقدامات

مقاديرشاخص ارتباطات، و اطالعات فناوري سند هاي
قابل عملكرد ميزان تعيين لذا ندارد وجود عددي

نيست احصا

19
»و«بند
)55(ماده

به است، مكلف تحصيليدولت هرم اصالح مهارت، و دانش گسترش سـرمايهمنظور توانمندسـازي و ارتقاء و كار هـاينيروي
فرصت ايجاد و جهاني استانداردهاي سطح با كشور كار نيروي مهارت و دانش سطح فاصله كاهش شـغليانساني، جديد هاي

فني آموزش نظام براي جوانان، درحرفهوبراي قـانون اين تصويب تاريخ از سال يك مدت ظرف كشور، كاربردي ـ علمي و اي
پيش با و تهيه را الزم سازوكارهاي زير، نمايدمحورهاي اجرا را مناسب الزامات بيني

آموزش)و كيفيت ارتقاي و امكانات ساختارها، بازسازي و فنـينوسازي آمـوزشحرفـهوهـاي مراكـز توسـعه و كـاربردي ـ علمـي و اي
بخشحرفهوفني مشاركت حداكثر با ارتباطات، و اطالعات فناوري بهرهاي، و تعاوني و همكاريخصوصي از بينگيري الملليهاي

الكترونيكي آموزش
امور و كار وزارت
سازمان اجتماعي،

ايحرفهوفني

طرفگزارش از هايي
ارائه متبوع دستگاه

است .شده
خير

دستگاه، گزارش در شده ذكر اقدامات به توجه با
به توجه با ولي است شده انجام خوبي اقدامات

وشاخص اطالعات فناوري سند در مذكور هاي
تعيين لذا ندارد، وجود عددي مقادير ، ارتباطات

نيست احصا قابل عملكرد ميزان

)56(ماده20

به برنامه، اول سال پايان در است، مكلف شكلدولت كشور«دهيمنظور مكاني و ملي آمار برنامـه»منظومه تهيـه بـه نسبت
مبتني آمار، كشوملي ملي آمار و اطالعات مديريت نهاد تقويت و اصالح ثبتي،ربر آمارهاي ارائه و توليد ضوابط، استانداردها، ،

و پايگاهتقويت اطالعايجاد و آماري اطالعات دسـتگاههاي تعامـل چگـونگي آمـاري، فرهنـگ ارتقـاي راهبـري،رسـاني، هـا،
نمايدهايهماهنگي اقدام برنامه طي آن نمودن عملياتي و اجرا جهت و انجام را الزم

و اطالعات زيرساخت
دولت استاندارد

خير

گزارش در
به اقتصادي

در دولت اقدامات
برنامه اول سال دو
حوزه اين در

شده استاشاره

گزارشاقتصادي، در شده ذكر اقدامات به توجه با
است شده انجام خوبي بهاقدامات توجه با ولي

وشاخص اطالعات فناوري سند در مذكور هاي
ميزان تعيين لذا ندارد، وجود عددي مقادير ارتباطات،

نيست احصا قابل عملكرد
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رديف
ماده
قانوني

قانون متن
قانون -حوزه

متولي دستگاه

توسطعملكرد
متولي)هاي(دستگاه

است شده ارائه

گزارش در
آن به اقتصادي
است شده اشاره

پيشرفت ميزان

)57(ماده21

به است، موظف مبتنيدولت اقتصاد تحقق اطالعات، فناوري و ارتباطات توسعه منطقـهمنظور برتـر جايگاه كسب و دانايي بر
دهداقدام انجام را ذيل :هاي
به)الف چهارم، برنامه پايان تا است، موظف بـادولت گسـترده ارتباطـات بـه دسترسـي جهت الزم تسهيالت برقراري منظور

فرصت گسترش و تمهيد و شـركتكيفيت و مؤسسات خانوارها، و جامعه آحاد براي رشد و خدمات نوين شـبكههاي ايهـا،
برپايي قلمروها، شبكهشدن اقتصاد تقويت بـهو حـداقل كشور اينترنت و سيار ثابت، ارتباطات نفوذ ضريب ارتقاي زمينه اي
درصد پنجاه سي)درصد50(ترتيب درصد، پنج درصد)درصد35(و سي همچنـين)درصد30(و و كشـور جمعيـت آحاد ،

چندرسانه و پرظرفيت ارتباط هزارايجاد پنجاه باالي شهرهاي در حداقل بيسـتاي بـه پستي خدمات ظرفيت افزايش و نفر
آورد، فراهم را نفر بر مرسوله

كشور،)ب سراسر در اطالعات فناوري و ارتباطي پايه خدمات ارائه تضمين و تأمين
اليحه)ج ارتباطات«تهيه جامع چهارم»قانون برنامه اول سال .در

و ارتباطي زيرساخت
وزارت مخابراتي
فناوري و ارتباطات

عاتاطال

طرفگزارش از هايي
ارائه متبوع دستگاه

است شده

گزارش در
به اقتصادي

در دولت اقدامات
برنامه اول سال دو
حوزه اين در

شده استاشاره

استشاخص گزارششده آنها عملكرد كه هايي
شاخص با متناسب سندضرورتاً در شده تعريف هاي
نيست بخشي شاخصاصلي.توسعه سه در اما

اينترنت و ثابت تلفن همراه، تلفن نفوذ ضريب
كمپيشرفت نظر از اماها دارد، مطابقت اهداف با ّي

كه است خدمات اين ارائه مكانيسم در كليدي نكته
رشد به فقط و است مانده مغفول قانون در

استشاخص شده موجب اين و است شده اشاره ها
گسترش خود به خود خدمات، ارائه توجيه با دولت
نمايد، بخشخصوصتنگ بر را عرصه و يافته
پايه ازخدمات تاكنون اينكه به توجه با همچنين

مكانيسمي و است نپذيرفته صورت مشخصي تعريف
ارائ شاخصبراي لذا مشخصنشده آن عملكرده و ها

نيست تحليل و احصا كه.قابل است ذكر قابل البته
كمترفرآينددر نقاط به خدمات ارائه عادي

شركت تاكنونبرخوردار استاني مخابرات هاي
برنامهمبتني در مندرج اهداف ارائهبر به نسبت ها

مي اقدام روستاها در بهخدمات و نظرنمودند
بورسرمي به ايران مخابرات شركت ورود از پس سد

پرداخت به شركت اين شدن مكلف همچنين 3و
به خود امتياز حق از اينUSOعنواندرصد

اولويت و اهميت داراي آن عملكرد نحوه و شاخص
.شود

بند مجلس»ج«درخصوص به مربوطه اليحه
است شده ارائه

22
)72(ماده
»4«جزء
»الف«بند

بهدولت است، فعاليتمكلف و جمعيت مناسب توزيع قابليـتمنظور از كارآمـد اسـتفاده هـدف با سرزمين، پهنه در وها هـا
برنامـهمزيت ابتـداي از را ذيـل سـطوح بر مشتمل سرزمين آمايش ملي سند شده، انجام مطالعات از استفاده با كشور، هاي

درآورد اجرا مرحله به :چهارم
اطالعات.4 مرتبطپايگاه تصويري اسناد و جغرافيايي و مكاني

زيرساخت
دولت اطالعاتي

ارزيابيخيرخير قابل پيشرفت ميزان موجود اطالعات با
نيست
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رديف
ماده
قانوني

قانون متن
قانون -حوزه

متولي دستگاه

توسطعملكرد
متولي)هاي(دستگاه

است شده ارائه

گزارش در
آن به اقتصادي
است شده اشاره

پيشرفت ميزان

23
)75(ماده
»الف«بند

برنامه و مديريت دسـتگاهسازمان ساير همكاري با است، مكلف كشور بـهريزي ذيـربط، اجرايـي بهـرههـاي ازمنظـور گيـري
مزيتقابليت و بينها جايگاه و نقش ارتقاي راستاي در سرزمين بـينهاي اقتصـاد در مـؤثر تعامـل و كشـور المللـي،المللـي

اولويت و برنامهراهبردها قالب در را ذيل آمايشي درآوردهاي اجرا مرحله به چهارم، برنامه ابتداي از اجرايي :هاي
وبهره)الف موقعيت از مناسب عرصهتوانمنديگيري بـاهاي فعال تعامل و فناوري و علم توسعه براي سرزمين، مختلف هاي

پارك و مراكز تعيين جمله از مختلف طرق از جهاني، نقشاقتصاد تعيين همچنين و تخصصي تحقيقاتي علمي، فناوري هاي
اقتصادي ويژه و آزاد مناطق عملكرد و

برنامه ريزيمعاونت
راهبردي نظارت و

جمهوررئيس

ارزيابيخيرخير قابل پيشرفت ميزان موجود اطالعات با
نيست

24
)88(ماده
»هـ«بند

به است، موظف پزشكي آموزش و درمان بهداشت، عملكـردوزارت تعـالي و سـالمت خـدمات كيفيـت مستمر ارتقاي منظور
بهره افزايش باليني، وخدمات بهداشتي امكانات از بهينه استفاده و اقداموري كشور، دهددرماني انجام را ذيل :هاي

ايراني)هـ شهروندان سالمت اطالعات جامع نظام استقرار و طراحي

الكترونيكي سالمت
بهداشت، وزارت
آموزش و درمان

پزشكي

طرفگزارش از هايي
ارائه متبوع دستگاه

است شده
خير

پروژه قالب در را خود عملكرد نيز بخش واين ها
بهبرنامه و غيرها اندازهصورت كردهقابل بيان گيري
هيچبه.است به شده ارائه عملكرد از مثال عنوان

نمي خدماتعنوان كيفيت ارتقاي ميزان توان
بهره افزايش و مادهسالمت نهايي هدف كه را وري

كرد تعيين هستند، قانوني

25
)102(ماده
»ز«بند

توسعه برنامه است، موظف قابليتدولت از مؤثر استفاده رويكرد با را تعاوني عـدالتبخش اسـتقرار در تعـاوني، بخـش هـاي
عادالنه توزيع و سرمايهاجتماعي براي الزم منابع تأمين سرمايهگذاريدرآمدها، تجميع طريق از بنـدها، اجراي كوچك، هاي

چهل»2« قـدرتاصل افـزايش ايران، اسالمي جمهوري اساسي قانون بنگـاهوسوم توانمندسـازي و اقتصـاديرقـابتي هـاي
تصدي كاهش كوچك، و فعاليـتمتوسط در مـردم عامـه مشـاركت توسـعه و مالكيت گسترش دولتي، اقتصـاديهاي هـاي

سال پايان تا و تهيه ذيل محورهاي بر نمايد،1383مشتمل اسالمي شوراي مجلس تقديم
تعاونيفرآيندتسهيل)و فناوريدستيابي امكانات، منابع، به كسبها محيط بهبود و بازارها و نوين وكار،هاي
تعاوني)ز انواع بين مالي و اقتصادي فني، پيوندهاي توسعه و ارتباطات ها،تسهيل

قانوني زيرساخت
دولت

ارزيابيخيرخير قابل پيشرفت ميزان موجود اطالعات با
نيست

26
)104(ماده
»ط«بند

به است، مكلف رقابتدولت خدمات، و كاال كيفيت بهبود اشتغال، افزايش فرهنگ، اقتصاد رونق منـابعمنظور خلـق پـذيري،
و هنـر و فرهنـگ جهـاني بازارهـاي بـه ورود براي مناسب بستر ايجاد و فرهنگي خدمات و محصوالت عادالنه توزيع جديد،

ف محصوالت عرضه براي كافي فضاهاي اقدامتأمين بهرهنگي، را ذيل آوردهاي :عمل
حمايت)ط درانجام فرهنگـي انقـالب عـالي شوراي مصوب مقررات چارچوب در كه حقوقي، و حقيقي اشخاص از الزم، هاي

محيط در مطبوعاتي و هنري فرهنگي، مجازي فضاهاي رايانهتوسعه مـيهاي فعاليت اينترنتي و بـهاي و اعطـايكننـد ويـژه
پايگاهتسهيالت برپايي براي رايانهالزم اطالعهاي و خطاي و زبان به علمي و تاريخي ديني، فرهنگي، اطالعات حاوي رساني

بخش توسط سـيمايفارسي و صـدا توسـط الزم شـرايط ايجـاد همچنين و عموم استفاده جهت كشور اجرايي مختلف هاي
برنامه دريافت براي ايران اسالمي تصوجمهوري و صوتي شـبكههاي طريـق از اطـالعيري كانـالهـاي و كـابلي هـايرسـاني

ايران،ماهواره اسالمي جمهوري سيماي و صدا سازمان ضوابط براساس اي
وزارتخانهآيين هماهنگي با مربوطه اجرايي ونامه صـدا سـازمان و اطالعات فناوري و ارتباطات اسالمي، ارشاد و فرهنگ هاي

به ايران اسالمي جمهوري رسيدسيماي خواهد وزيران هيئت تصويب

فرهنگي زيرساخت
و صدا دولت،

ارشاد وزارت سيما،

خير

گزارش در
به اقتصادي

در دولت اقدامات
برنامه اول سال دو
حوزه اين در

شده استاشاره

آيين هيچدر مصوب اشارهنامه موضوعگونه به اي
برنامه شبكهدريافت طريق از تلويزيون هاي
نشده اينكابلي اجراي از عملكردي و است

اسالميآيين ارشاد و فرهنگ وزارت توسط نامه
دستگاه ساير استو نشده ارائه مسئول .هاي

اطالع پايگاه هيچ موضوع(رسانيهمچنين
خصوص)نامهآيين)9(ماده»1«تبصره اين در

است نشده تشكيل
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رديف
ماده
قانوني

قانون متن
قانون -حوزه

متولي دستگاه

توسطعملكرد
متولي)هاي(دستگاه

است شده ارائه

گزارش در
آن به اقتصادي
است شده اشاره

پيشرفت ميزان

27

)106(ماده
بندهاي

و»ب«
»ط«

است، مكلف ارزشبهدولت تعميق اسالميمنظور هويت حفظ نيز و معنويت فرهنگ باورها، ديني-ها، معرفت اعتالي ايراني،
اقدام قرآني، فرهنگ توسعه دهدو انجام را ذيل :هاي

فعاليت)ب رسانهگسترش سـالمهاي فرهنگـي، تهـاجم با مقابله جهت در جمعي ارتباط و ملي عمـومي،هاي فضـاي سـازي
سياسترسانياطالع تحقق و زمينهصحيح آوردن فراهم با چهارم، برنامه كلي گزارشهاي انتشار مناسب عملكـردهاي هـاي
آموزشدستگاه به جامعه دسترسي امكان افزايش و حرفهها ـ فني عمومي، آمـوزشهاي و ترويجي طريـقاي، از عـالي هـاي
ايران،شبكه اسالمي جمهوري سيماي و صدا هاي
دينيشيوهكارگيريبه)ط تبليغات عرصه در نوين ابزارهاي و راهكارها .ها،

فرهنگي زيرساخت
صدا دولت، فرهنگ
وزارت سيما، و

ارشاد

خير

گزارش در
به اقتصادي

در دولت اقدامات
برنامه اول سال دو
حوزه اين در

شده استاشاره

نسبي عملكرد از ماده استاين برخوردار اي

28

)108(ماده
بندهاي

و»الف«
»ب«

به است موظف خمينـيدولت امـام حضـرت عملـي سـيره و سياسـي و ديني انديشه نگهداشتن نمايان و زنده و)ره(منظور
به آن نقش كردن سياستگذاريبرجسته تمام در اساسي معيار يك برنامهعنوان و اركـانريزيها مجموعـه در آن تسري و ها

اقدام دهدنظام، انجام را زير :هاي
فرهنگ)الف عرصه در كاربردي و بنيادي مطالعات انجام از اطالعحمايت و آموزشي پژوهشي، علوم،سازي، بر تكيه با رساني

بهره و دانشگاهفناوري ظرفيت از مناسب پايـانگيري از حمايـت و پژوهشـي مؤسسات و دورهنامـهها تحصـيالتهـاي هـاي
امام به مربوط موضوعات با ان)ره(تكميلي اسالميو قالب

فرهنگي زيرساخت
و صدا دولت،

ارشاد وزارت سيما،
خيرخير

ارزيابي قابل پيشرفت ميزان موجود اطالعات با
نيست

29
)109(ماده

بندهاي
»هـ«و»ج«

به است، موظف بهرهدولت و ايران تاريخي هويت شناساندن و حفظ مؤلفهمنظور و عناصر از بـهگيري ايراني هويت ويـژههاي
اقدام فارسي، دهدزبان انجام را ذيل :هاي

بـين)ج و ملـي استانداردهاي تصويب و تدوين و فارسي زبان و خط به اطالعات و منابع گسترش از نمـايشحمايت المللـي
محيط در فارسي رايانهالفباي ايهاي

فرهنگ)هـ تعامل زبانتقويت و معرفـيها و ملي معنوي ميراث و فرهنگ با بومي درهاي بـومي، فرهنـگ گونـاگون وجـوه
به ملي وحدت تحكيم رويكرد با ملي رسانهسطح كشور آموزشي نظام در هنريويژه و فرهنگي محصوالت توليد و ها

عالي شوراي محتوا
فرهنگي، انقالب
و فرهنگ وزارت
اسالمي ارشاد

طرفگزارش از هايي
ارائه متبوع دستگاه

است شده
خير

منتشر اطالعات مؤسسهبراساس توسط ه
طي در ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد

به استانداردي هيچ چهارم نمايشبرنامه منظور
محيط در فارسي رايانهالفباي دوهاي در اي

بين و داخلي نرسيدهسطح تصويب به المللي
ماده.است موضوع با مرتبط استانداردهاي تنها

استاندارد شماره بررسي، عن6219مورد «وانبا
اطالعات نمايش-فناوري شيوه و تبادل

كد يوني براساس فارسي در»اطالعات كه است
است1381سال رسيده تصويب به

30
)113(ماده

بندهاي
»ج«و»ب«

به است، مكلف اقتصـادي،دولت سياسـي، سـاختار در ايرانـي، و اسـالمي هويـت نمادهـاي و مفـاهيم توسعه و تجلي منظور
و پايداراجتماعي توسعه رويكرد با زباني و جغرافيايي تاريخي، فرهنگي، ايران ميان اثربخش تعامل نيز و :علمي

پارك)ب و فناوري و علوم موزه احداث موزهبراي عمومي، علمي دفـاعهاي صـنعتي، تاريخي، ورزشي، فرهنگي، كوچك هاي
نمايشگاه و كشورمقدس صنعتي نوين دستاوردهاي معرفي نمايد،زمينههاي سازي

سياست)ج اجراي و تدوين به مزيتنسبت با متناسب را خود محصوالت كه توليدكنندگاني از حمايتي مؤلفههاي و هـايها
مي توليد كشور نمايدفرهنگي اقدام .كنند،

زيرساختفرهنگي
وزارتفرهنگ دولت،
اسالمي ارشاد و

خيرخير
قابل پيشرفت ميزان موجود اطالعات ارزيابيبا

نيست
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ماده
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قانون -حوزه

متولي دستگاه
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متولي)هاي(دستگاه

است شده ارائه

گزارش در
آن به اقتصادي
است شده اشاره

پيشرفت ميزان
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)121(ماده
بندهاي

و»2«،»1«
»5«

به است، موظف ارضـيدولت تماميت از حفاظت و مسلح نيروهاي بازدارندگي توان ارتقاي و كشور دفاعي بنيه تقويت منظور
كشـور حيـاتي منـابع و ايـران اسـالمي انقـالب ملـي، منـافع از حفاظـت و تهديـدات برابـر در آمـادگي و كشور امنيت وو

سيستم اقدامهوشمندسازي دفاعي، بههاي مذكور موارد تحقق براي را الزم آوردهاي :عمل
مؤلفه.1 مدرنتقويت بر تأكيد با دفاعي، بنيه سيسـتمهاي و انسـاني منـابع ارتقـاي تجهيزات، هوشمندسازي و هـايسازي

،C4Iفرماندهي
فناوري.2 سيستمارتقاي و هوشمند و نوين بـههايهاي در سـامانهاطالعاتي بـهكـارگيري دفـاعي سـامانههـاي هـايويـژه

هوايي، پدافند و دريايي هوافضا، الكترونيكي،
و.5 سامانه به نگرش با دفاعي صنايع بهبود و بازسازي و نوين،فرآيندنوسازي صنعتي هاي

مدتنامهآيين ظرف ماده اين اجرايي توسط2هاي قانون، اين تصويب از برنامهماه و مديريت وزارتسازمان و كشـور ريـزي
تأييد صورت در و رسيد خواهد وزيران هيئت تصويب به و تهيه مسلح نيروهاي كل ستاد و مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع

شد خواهد گذاشته اجرا مرحله به مسلح نيروهاي كل فرماندهي

امنيتيزيرساخت
و دفاع وزارت

نيروهاي پشتيباني
مسلح

خيررخي
ارزيابي قابل پيشرفت ميزان موجود اطالعات با

نيست

)123(ماده32
فناوريبه از استفاده كردن بهينه همكـاريمنظور بـا اسـت، موظـف كشـور امنيـت شـوراي انتظـامي، و امنيتـي امور در ها

مورددستگاه امنيتي و حفاظتي سامانه استانداردسازي و سياستگذاري به نسبت ذيربط، سازمانهاي ونياز نهادها ادارات، ها،
نمايدوزارتخانه اقدام ها

امنيتي زيرساخت
امنيت عالي شوراي

كليه و ملي
هادستگاه

خيرخير
ارزيابي قابل پيشرفت ميزان موجود اطالعات با

نيست

33
)124(ماده
»الف«بند

دستگاهبه بين اطالعات تبادل و هماهنگي ايجاد ذيربطمنظور :هاي
ظرفيتبه)الف از استفاده و انسجام ساماندهي، بـامنظور متناسـب اسـت مكلف اطالعات وزارت كشور، اطالعاتي جامعه هاي

در مصرح اختيارات و سياست«وظايف و اطالعات تمركز و تأسيس خطقانون و قوامشيها كل فرماندهي اصالح»هاي طرح ،
ر آن ماحصل و تدوين را اطالعاتي جامع نمايدساختار ارائه وزيران هيئت به قانوني تشريفات طي جهت ا

خيرخير
ارزيابي قابل پيشرفت ميزان موجود اطالعات با

نيست

34
)127(ماده
»ج«بند

به است، مكلف خارجه امور اقداموزارت ملي منافع توسعه و حفظ چارچوب در و كشور خارجي سياست پيشبرد هـايمنظور
به را آوردذيل :عمل

بهره)ج با كنسولي خدمات بهتر ارائه و بهتسهيل اطالعات فناوري از اربابگيري تكريم و رضايتمندي افزايش رجوعمنظور
الكترونيك دولت
خارجه امور وزارت

طرفگزارش از هايي
ارائه متبوع دستگاه

است شده
خير

شده انجام مناسبي اقدامات ماده اين با ارتباط در
عملكرد از و استنسبياست برخوردار اين.اي در

بخش ساير همانند نيز قالببخش در عملكرد ها
برنامهپروژه و بهها و غيرها اندازهصورت گيريقابل

نمي آن با و است شده ارتقايبيان ميزان توان
بهره افزايش و خدمات هدفكيفيت كه را وري

كرد تعيين هستند، قانوني ماده نهايي

35
)130(ماده
»ز«بند

5قسمت

برساند ذيصالح مراجع تصويب به و تهيه را ذيل لوايح است، موظف قضائيه :قوه
نمايد)ز اقدام ذيل موارد به :نسبت
اطالعات.5 جامع نظام استقرار و بهM.I.Sطراحي قضايي مديريت و عمليات به، بخشيدن سرعت مديريتمنظور و عمليات

اصالح وفرآيندكارآمد، روشها چهارمبهبود برنامه پايان تا قضايي، امور انجام هاي

الكترونيك دولت
قضائيه قوه

طرفگزارش از هايي
ارائه متبوع دستگاه

است شده
خير

گزارش پروژهدر و اقدامات به فقط هاموجود
ميزان موجود اطالعات با لذا شده، اشاره

نيست ارزيابي قابل پيشرفت
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ماده
قانوني

قانون متن
قانون -حوزه

متولي دستگاه

توسطعملكرد
متولي)هاي(دستگاه

است شده ارائه

گزارش در
آن به اقتصادي
است شده اشاره

پيشرفت ميزان

)131(ماده36

قوه ميبه داده اجازه :شودقضائيه
آيين)الف ملـينامهبراساس كتابخانـه و اسـناد سـازمان و كشـور كـل دادسـتاني همكاري با دادگستري وزير توسط كه اي

مي قضائيه قوه رئيس تأييد به و تهيه ايران اسالمي پروندهجمهوري اوراق و اسناد آنهـارسد، سوابق نگهداري كه قضايي هاي
مي فناوريباشدضروري از استفاده با اقـدامرا آنهـا امحاي به نسبت سپس و تبديل الكترونيكي اسناد به روز، اطالعاتي هاي

حداقل آنكه بر مشروط باشد30نمايد گذشته آنها قطعي بايگاني مدت از مراجـع.سال كليـه در تبـديلي اسـناد و اطالعات
بود خواهد استناد قابل و داشته سنديت اداري و پرونده.قضايي توسـطاصل دارد، تاريخي سنديت جنبه كه ملي و مهم هاي

شد خواهد نگهداري و حفظ ايران اسالمي جمهوري ملي كتابخانه و اسناد سازمان
مي)ب داده اجازه كشور امالك و اسناد ثبت سازمان قسـمتبه در را خـدمات ارائه و اقدامات بـهشود مختلـف صـورتهـاي

دهدرايانه انجام رعايـت.اي بايـد رسـمي اسناد و امالك دفتر و حدود تحديد صورتمجلس اظهارنامه، تنظيم در كتابت اصل
شود

الكترونيك دولت
قضائيه، قوه

اسناد ثبت سازمان
كشور امالك و

ارزيابيخيرخير قابل پيشرفت ميزان موجود اطالعات با
نيست

37
)137(ماده
»الف«بند

است،)الف مكلف دستگاهدولت كالن وزارتخانهتشكيالت و اجرايي سياستهاي با متناسب را، وها برنامـه ايـن احكـام و هـا
تعارض ناقص، اثربخشي كردن برطرف جهت كشورها، ساير غيـرتجربه و دسـتگاهي عـدمهـاي جامعيـت، عـدم و كارآمـدي

موازي امور، تمركز بهرهكاريكفايت، همچنين و همهها فنـاگيري از روشوريجانبـه و نـوين هـدفهـاي بـا كارآمـد، هـاي
متناسب بهنوسازي، ساختار تجديد و ادغام وسازي، اثـربخش كفايـت، بـا و فراگيـر كارآمـد، منسـجم، منظومـه يك صورت

كنـد،غير تقـديم اسـالمي شـوراي مجلـس بـه قـانون اين تصويب از پس ماه شش را ذيربط اليحه و نمايد طراحي متمركز
امكبه كه باشدطوري ميسر چهارم برنامه دوم سال ابتداي از آن اجراي ان

الكترونيك دولت
برنامه ومعاونت ريزي

راهبردي نظارت
جمهوررئيس

خيرخير
ارزيابي قابل پيشرفت ميزان موجود اطالعات با

نيست

)138(ماده38

برنامه و مديريت دستگاهسازمان همكاري با است موظف كشور ذيربطريزي بودجـهبههاي نظام اصالح روشمنظور از ريـزي
به و عملياتي و هدفمند روش به برنامـهموجود دوم سـال پايـان تا حداكثر را ذيل اقدامات خدمات، شده تمام قيمت صورت

دهد انجام :چهارم
به»1«تبصره بودجهـ نظام تغيير در تسريع همچنين و فوق رويكرد تحقق نظاممنظور تقويت و كشور وبرنامـهريزي ريـزي

روش انسـاني، نيـروي مديريت سازمان، ساختار اصالح ضمن است موظف مذكور سازمان خـود،نظارت، اداري فنـاوري و هـا
به و اثربخش و كارا منعطف، كوچك، سازماني با تا نمايد اتخاذ وظـايفترتيبي انجـام امكان انديشمندان و نخبگان كارگيري

به فمحوله بهينه و مطلوب شودطور راهم

الكترونيك دولت
برنامه ومعاونت ريزي

راهبردي نظارت
جمهوررئيس

خيرخير
ارزيابي قابل پيشرفت ميزان موجود اطالعات با

نيست

)142(ماده39

برنامه و مديريت دستگاهسازمان و كشور مادهريزي موضوع موظف)160(هاي قانون بهاين پاسـخگويياند، افـزايش منظـور
فناوريدستگاه از استفاده با مردم، مقابل در اجرايي مهندسيهاي و بازنگري و اداري نوين روشفرآينـدهاي و رشـدها و هـا
مشتريشاخص به مربوط آموزهاي و الزممداري راهكارهـاي و عملكـرد ارزيـابي و مديريت فرهنگ توسعه و مردم اداري ش

بخشـنامه و مقـررات و ضـوابط تـدوين در و داده افـزايش را خـود خدمات كيفي سطح اداري، مفاسد از جلوگيري هـا،براي
بـهدستورالعمل رجـوع اربـاب تكريم و رضايت ذيربط تأثيرگـذارهاي و اصـلي اهـداف از يكـي وعنـوان اداري سرنوشـت در

كنند ملحوظ كاركنان استخدامي

الكترونيك دولت
برنامه ومعاونت ريزي

راهبردي نظارت
جمهوررئيس

خير

گزارش در
به اقتصادي

در دولت اقدامات
برنامه اول سال دو
حوزه اين در

شده استاشاره

گزارش پروژهدر و اقدامات به فقط هاموجود
با لذا شده، ميزاناشاره موجود اطالعات

نيست ارزيابي قابل پيشرفت



_________________________________________________________________________________________________________���

رديف
ماده
قانوني

قانون متن
قانون -حوزه

متولي دستگاه

توسطعملكرد
متولي)هاي(دستگاه

است شده ارائه

گزارش در
آن به اقتصادي
است شده اشاره

پيشرفت ميزان
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)1(ماده
ـ قسمتب

،»6«بندهاي
و»11«
»12«
تنفيذي(

برنامهسوم
)توسعه

اختيارات)ب و :وظايف
سيستم.6 مجدد مهندسي و روشاصالح رويهها، و دستگاهها در عمل مورد سـادههاي گـرايش بـا كشور اجرايي سـازيهاي

انجام مراجعـهمراحل بـا كارمندان ارتباط ميزان كاهش و عمليات خودكارسازي مراجعـان،كار، رضـايت افـزايش كننـدگان،
هزينه فعاليتكاهش نمودن اقتصادي و اداري هاهاي

برنامه.11 تحقق براي نياز مورد منابع پيشنهاد و طرحتعيين و اداري نظام تحول منـابعهاي بـه نيـاز كـه شورا مصوب هاي
د اردجديد

دستگاه.12 اعالم و اقدامتشخيص برنامههاي اجراييكننده امور و اداري نظام زمينه در دولت فعاليت با مرتبط هاي

الكترونيك خيرخيردولت
ارزيابي قابل پيشرفت ميزان موجود اطالعات با

نيست

41

)16(ماده
تنفيذي(

تنظيم قانون
از بخشي
مقررات
دولت )مالي

مسلح موظفنيروهاي ايران اسالمي شركتجمهوري دفاع، صنايع سازمان از را خود نياز مورد نظامي تجهيزات و مهمات اند
سازمان و الكترونيك صنايع سازمانسهامي و هوايي صنايع پشـتيبانيهاي و دفاع وزارت تأييد مورد يا و وابسته و تابعه هاي

و نمايند تأمين ايران اسالمي جمهوري مسلح ونيروهاي دفـاع وزيـر تأييـد بـه كـه را نظـامي تجهيـزات از قسمت آن تنها
پشـتيباني و دفـاع وزارت طريـق از تنهـا نباشد، توليد قابل كشور داخل در معادن و صنايع وزير و مسلح نيروهاي پشتيباني

كنند خريداري خارج از مسلح نيروهاي

الكترونيك دولت
مسلح نيروهاي

موجودخيرخير اطالعات ارزيابيبا قابل پيشرفت ميزان
نيست

ارتباطات«گزارش:مأخذ و اطالعات فناوري بخش در چهارم برنامه طي در دولت عملكرد پژوهش»بررسي مركز مسلسل، شماره مجلس، .9978:هاي
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هاي بازار سرمايهبررسي چالش
و در قانون برنامه چهارم توسعه
ارائه پيشنهادهاي قانوني براي 

 برنامه پنجم توسعه

 9997 1388آذر مطالعات اقتصادي

در در اين گزارش چالش و هاي بازار سرمايه در قانون برنامه چهارم توسعه مورد بررسي قرار گرفته
. نهايت پيشنهادهاي قانوني براي پنجم ارائه شده است

:مطالعه انجام شده تحليل آماري عملكرد بورس ايران به صورت زير بوده است براساس

 هاي عملكردي بورس اوراق بهادار شاخصبررسي.79 جدول

 سال
و شاخص قيمت
بازده نقدي

)شاخصكل(

شاخص بازده
 نقدي

شاخص قيمت
)كل(سهام

 شاخص صنعت شاخص مالي

13761653,11653,11653,14114,91393,9
13771911,9205515384048,21275,8
13783266,32447,42206,24683,61945,9
13795221,42898,12978,36347,32621,8
138075023299,33758,88497,93254,8
138111345,93704,75062,889864642,9
138227074,93933,211379,423202,610060,1
1383307624198,11211334205,19215
138426849,84692,29459,420941,47427,3
1385307865182982120770,47752
1386 36193593410082208837967
1387 33757 -7967 20553 6173 
9/368/137/201/232/19 رشد ميانگين

قانون برنامه چهارم توسعه مورد)15(در ادامه عملكرد سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص ماده
:ارزيابي قرار گرفته است

و اوراق بهادار درخصوص گسترش جغرافيايي بورس در راستاي جزء− عملكرد سازمان بورس
.قانون برنامه چهارم توسعه بوده است)15(ماده» الف«بند»1«

درجهت اجراي) بورس كاال(عملكرد سازمان بورس درخصوص گسترش بازارهاي تخصصي−
.توسعه بوده استقانون برنامه چهارم)15(ماده» الف«بند»2«جزء 

سازمان مذكور درخصوص ايجاد بازارهاي اوراق بهادار خارج از بورس در مقايسه با الزامات−
به)15(ماده» الف«بند»3«جزء  نظر قانون برنامه چهارم توسعه اقداماتي انجام داده اما كافي
.رسد نمي
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و اوراق بهادار تالش− اي هاي منطقه هايي را در راستاي برقراري ارتباط با بورس سازمان بورس
و مؤثريو جهاني انجام داده يا در حال انجام است، اما طي اين دوره عملكرد منجر به نتيجه ملموس
 ). الذكر فوق)15(ماده» الف«بند»4«جزء(شود در بورس مشاهده نمي

در)15(ماده»ب«سازمان بورس اوراق بهادار درباره بند اقدام مؤثري در− قانون برنامه
و ستد الكترونيك اوراق بهادار مشاهده نمي راستاي راه از. شود اندازي شبكه ملي داد شايد يكي

و مانند آن باشد هاي آن نيز ضعف زيرساخت علت و لزوم تالش. هاي مخابراتي اما اين امر از مسئوليت
.كاهد مان بورس نميبيشتر ساز
گذاري خارجي قانون برنامه چهارم توسعه، مبلغ سرمايه)15(ماده»ج«درخصوص بند−

.اند البته عوامل مختلفي در اين زمينه دخيل بوده. جذب شده در بازار سرمايه بسيار اندك است
 اصل كلي هاي سياست شدن اجرايي راستايدر سرمايه بازار روي پيش همچنين موانعي

توسعه قرار دارد كه در ادامه به آنها اشاره شده چهارم برنامه قانون مفادو اساسي قانون وچهارم چهل
:است

و بهنگام نبودن اطالعات−  عدم شفافيت
 هاي خودانتظام نيافتگي سازمان عدم وجود يا توسعه−
 داري در بازار سرمايه نبود فرهنگ عمومي سهام−
و نهاد− و شبه هاي سهم باالي اشخاص حقوقي  دولتي از بازار سرمايه دولتي
 ساختار بازار سرمايه−
 ها در برخي از قوانين نارسايي−
و قيمت− ها دستكاري در بازار

 اجرايي راستايدر توسعه پنجم برنامه براي قانوني بخش پاياني اين مطالعه به ارائه پيشنهادهاي
.اساسي اختصاص يافته است قانون وچهارم چهل اصلو توسعه پنجم برنامه كلي هاي سياست شدن
گذاري در بازار سرمايه كشور، سازمان ثبت هاي سرمايه در راستاي رونق هر چه بيشتر فعاليت−

و اوراق بهادار صندوق و امالك كشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان بورس هاي موضوع اسناد
ـ مصوب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري)1(هماد»20و19«بندهاي  و 1384اسالمي ايران ـ
و عرضه)14(ماده»1«گذاري موضوع بند هاي سرمايه صندوق و حمايت از توليد قانون ساماندهي

ـ مصوب  و ساير صندوق 1387مسكن هايي را كه به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوريـ
ها از تاريخ ثبت در اداره ثبت ين صندوقا. شوند، ثبت نمايد اسالمي ايران نهاد مالي محسوب مي

مي شركت .باشند ها داراي شخصيت حقوقي
و اوراق بهادار در بورس− و كليه فعاليت معامالت كاال هاي اشخاص در آنها مشمول هاي كااليي

و مرتكبين جرائم  احكام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران بوده
.همان قانون تحت پيگرد قرار خواهند گرفت)52(ذيل فصل مذكور با رعايت ماده مندرج در
و− و اوراق بهادار موظف است با همكاري نهادهاي ذيربط سازوكارهايي را تدوين سازمان بورس

تا پايان سال آخر (GDP)اجرا كند كه براساس آن سهم بازار سرمايه كشور از توليد ناخالص داخلي 
.درصد تجاوز كند30توسعه از حداقل برنامه پنجم
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و يا− درصورتي كه اوراق بهادار پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس
مي اوراق بهادار مبتني يا بر كاال كه در بورس كاال پذيرفته شود متضمن سود مصوب، سررسيد شده

م تضمين شده باشد، بايد به و در چارچوب و پرداخت شودموقع درصورت خودداري. قررات توزيع
و شكايت صاحبان اوراق بهادار يا سازمان، موضوع در هيئت داوري قانون بازار اوراق بهادار  ناشران

و آراي صادره در اين خصوص از طريق اجراي احكام دادگاه ها قابل جمهوري اسالمي ايران طرح
.اجراست
و چهلهاي كلي اصل براي تحقق سياست− و دارايي وچهارم قانون اساسي وزارت امور اقتصادي

سازمان بورس موظفند زمينه مشاركت بخش خصوصي واقعي را به نحوي فراهم كنند كه سهم بخش 
از ياد شده از سهام مربوط به اصل چهل وچهارم قانون اساسي تا پايان برنامه پنجم توسعه حداقل

.درصد تجاوز كند40
و فعالين در بازار سرمايه كشور، سازمان در راستاي گسترش− و تسهيل چرخش اطالعات مديران

و اوراق بهادار موظف است را كه در نهادهاي مالي» پايگاه اطالعاتي مديران بازار سرمايه كشور«بورس
و اوراق بهادار سمت يا مسئوليت دارند، ايجاد  و يا ناشران اوراق بهادار تحت نظارت شوراي عالي بورس

.ايدنم
سازمان بورس موظف است طي دو سال اول برنامه پنجم توسعه تاالرهاي بورس را براي كليه−

و به بهره مراكز استان همچنين شبكه ارتباطي بين اين تاالرها نيز بايد براي. برداري برساند ها احداث
.شته باشندكليه شهرهاي كشور فراهم شود تا كليه شهروندان ايراني به آن دسترسي كم هزينه دا

و جلب هر چه بهتر سرمايه− و تحقق اهداف سند در راستاي جذب و خارجي هاي داخلي
و انداز، سازمان بورس موظف است با همكاري نهادهاي ذيربط از جمله سازمان سرمايه چشم گذاري
و فني ايران شرايط بهبود فضاي كسب كمك وكار در بازار سرمايه، از جمله تسهيل هاي اقتصادي

و غيرضروري، شفاف و مجوزهاي اضافي و فروش سهام، حذف مراحل سازي فضاي شرايط خريد
و و امنيت مبادالت الكترونيكي به... معامالت، افزايش حجم و عملياتي فراهم كند را .طور قانوني

و يا تشويق به راه سازمان بورس موظف به راه− و همچنين گسترش سازمان اندازي هاي اندازي
 هاي برنامه طي سال) بازارهاي خارج از بورس(گران بورس اوراق بهادار ام نظير كانون معاملهخودانتظ

. پنجم توسعه است
بخشي جهت ارتباط هر چه بيشتر سازمان بورس موظف است اقدامات الزم را به نحو اطمينان−

و نهادهاي مالي بين بورس داخلي با بورس چه هاي خارجي بيشتر بازار المللي در جهت رونق هر
و گسترش سرمايه و تسهيل تأمين مالي فعاليت سرمايه كشور گذاري داخلي هاي سرمايه گذاري خارجي

و بورس، گسترش دهد .از طريق بازار سرمايه
و در راستاي تحقق اهداف سند− و اعتماد عمومي به بازار سرمايه كشور براي افزايش شفافيت
و سياست چشم وچهارم قانون اساسي، سازمان بورس موظف است تا پايان سال هاي كلي اصل چهل انداز

به اندازي كند كه مشورت راه» تحليلگران مالي«اول برنامه پنجم توسعه انجمني را با عنوان  هاي الزم را
.گران سهام در بازار سرمايه ارائه كند معامله
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و اجر سازمان بورس با همكاري دستگاه− هاي آموزشي اي دورههاي ذيربط موظف به برگزاري
و خروج، شرايط معامله سهام  و غيرمستقيم در رابطه با ساختار، عمليات اجرايي، شرايط ورود مستقيم

داري در بازار سرمايه اين امر در راستاي ارتقاي سطح فرهنگ عمومي سهام. در بازار سرمايه است...و 
و از طريق اطالع عمومي برگزا حداقل بايد هر سال يك .ر شودبار

و بازار، سازمان بورس موظف است تا پايان سال در راستاي جلوگيري از دستكاري قيمت− ها
:دوم برنامه پنجم توسعه اقدامات ذيل را انجام دهد

 افزايش تنوع ابزارهاي مالي) الف
 هاي اصلي بورس افزايش عمق شاخص)ب
 طراحي ابزارهاي عملياتي مديريت ريسك)ج
و اخاللگران در بازار سرمايه متناسب با قوانين طراحي ابزارهاي)د تنبيهي براي متخلفين
 موضوعه
و فعال به تاالر اصلي بورس تالش در جهت افزايش ورود تعداد شركت) هـ  هاي ثبت شده
 هاي الكترونيكي در بازار سرمايه شبكه وكيفيّيكمارتقاي سطح)ز
.ت در بازار ثانويهمعرفي سازوكارهاي الزم جهت مبادله سهام عدال)ح
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وبررسي چالش هاي نظام پولي

و ارائه پيشنهادهاي بانكي
قانوني براي برنامه پنجم توسعه

 9998 1388آذر مطالعات اقتصادي

و در اين مطالعه هاي چالشمروري بر عملكرد برخي متغيرهاي اقتصادي در برنامه چهارم توسعه
و خالصه نتايج به دست آمده در ادامه گزارش شده است نظام بانكي :صورت گرفته
و شبكه بانكيو حقوقي مخدوش شدن رابطه مالي− و با بانكو بانكدولت با بانك مركزي ها
و نصببا تداوم مركزي  و اعمال عزل و سهميه سياستها در نظام بانكي بندي تسهيالت هاي تكليفي
 گيري برنامه چهارم توسعه اقتصادي هاي اقتصادي برخالف جهت ميان بخش بانكي
به تلقي دولت از بانك− هاي مالي بايد اي كه فارغ از ريسك عنوان نهادهاي توسعه هاي تجاري

و رفاهي دولت قرار دهند منابع سپرده .اي خود را در اختيار اهداف اجتماعي
به)و تسهيالت سپرده(هاي سود بانكي تعيين اداري نرخ− و شرايط سازوكاربدون توجه بازار
 اقتصادي
را بر منابع بانك هاي سود تسهيالت بانكي در شرايط تورم، فشار اصرار بر كاهش نرخ− ها

و اداري در شبكه بانكي و احتماالً موجب فساد مالي .شده است مضاعف كرده
افتواندميكاهش نرخ سود تسهيالت در شرايط تورمي− و الزام موجب زايش تقاضا بر تسهيالت
.شودهاي اقتصادي كم بازده ها بر پذيرش پروژه بانك

و استانداردهاي نظارتي موجب تضعيف عدم رعايت كفايت سرمايه در بانك− هاي تجاري دولتي
.ها شده است موقعيت مالي بانك
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و تضع هاي بودجه ثيرپذيري شديد رشد نقدينگي از سياستأت− و مالي دولت يف بانك اي
.هاي پولي مركزي در اعمال سياست

در− و ايجاد اختالل و احاله وظايف آن به كميسيون اقتصادي دولت و اعتبار حذف شوراي پول
.مجدداً اين شورا احيا شده است 1388چند كه در سالهر سياستگذاري پولي فرآيند
و اعتباريعدم حمايت دولت از بانك مركزي در اجراي قانون بازار غيرمتشكل− مصوب دي ماهـ پولي
مـ 1383 كهؤو نتيجتاً تداوم فعاليت و خارج از نظارت بانك مركزي سسات اعتباري غيربانكي غيرمجاز

.شده استهاي پولي موجب آسيب بر سياست
و افزايش بدهي− با بانكدولت و ناتواني بانك مركزي جهت مقابله هاي دولتي به بانك مركزي

.لفبه داليل مخت آن
و معوق بانك− و آسيب به جريان منابع بانك افزايش مطالبات سررسيد گذشته كه طوريبهها ها

24نسبت مطالبات معوق به كل تسهيالت اعطايي در كشور به حدود 1388تا پايان مهر ماه سال
.درصد رسيده است

و مصارف بانك− با ضعف در مديريت منابع و ناتواني بانك مركزي در الزام ها بر بهبودنكها
و مصارف و معضالت مذكور قادر به ايفاي نقش طبيعي است شبكه بانكي با چالش، مديريت منابع ها

و انتظارات عمومي از شبكه بانكي با اين مشكالت، تحقق نيافتني خواهد بود در. خود نبوده بدون تغيير
و نگرش سياست د نگاه و اعتباري، شبكه بانكي با شرايط شدهاي پولي بدون. شوارتري مواجه خواهد

و نگرش  بهشك يك تجديد فكر و برگشت به مسير ترسيم شده براي سياست نسبت هاي شبكه بانكي
و بانكي در برنامه چهارم توسعه و فراهم كردن بستر رقابتي برايـ اين قانون)10(ويژه مادهبهـ پولي

.ناپذير است نظام بانكي اجتناب
ع− .مليات بانكي بدون رباعدم اجراي قانون
و نصب رئيس كل مركزي در اختيار− پايين بودن وجه استقالل بانك مركزي، براي نمونه عزل

و اعتبار در مجمع عمومي بانك مركزي نيز كامالً دولتي است .دولت است، تركيب شوراي پول
و تداوم استقراض از بانك مركزي براي پوشش كسري− .بودجهفقدان انضباط مالي دولت
و مديريت نابهينه نرخ ارز تكليف بانك مركزي به خريد ارزهاي بودجه− اي كه موجب تداوم

 شود مي
در نهايت نيز اساسي پيشنهادهاي زير جهت تكميل يا الحاق به برنامه پنجم توسعه در حوزه نظام

و بانكي ارائه شده است :پولي

)1(ماده
و نهادينه كردن سنت پسن به و ديده قرضمنظور گسترش و مؤسسات مالي الحسنه، شبكه بانكي كشور

و ايجاد سازوكارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام كنند اند نسبت به تفكيك حساب اعتباري موظف ها
پس كه منابع تجهيز شده از حساب الحسنه پس از كسر ذخيره قانوني، صرفاً براي اعطاي انداز قرض هاي

.الحسنه صرف شود تسهيالت قرض
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)2(ماده
و دارايي تأمين مالي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است با همكاري وزارت امور اقتصادي

و سرمايه تجاري بنگاه و درون بانك هاي موجود ها براساس گذاري جديد براي توليد را در شبكه بانكي
و تخصيص منابع تفكيك كند روش .هاي تجهيز

)3(ماده
و روزآمد بانكداري بدون ربا، طي دو سال اول قانون اصالح) الف ساختار نظام بانكي با اجراي كامل

 برنامه پنجم توسعه،
به)ب و مالي منظور تحقق اهداف اصالح ساختار بانك مركزي در جهت تقويت نظارت بر نهادهاي پولي

 كالن اقتصادي كشور،
و رقابت سالم در ارائه خدمات بانك)ج ي در جهت كاهش هزينه خدمات بانكي،افزايش شفافيت
 هاي پرداخت، تقويت نظام)د
و بنگاه واگذاري فعاليت) هـ .داري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هاي تصديگري

)4(ماده
به هاي بين منظور توسعه فعاليت به المللي نظام بانكي كشور بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مجاز

:باشد اجراي موارد ذيل مي
و خارجي براي فعاليت صدور مجوز تشكيل بانك) الف و خارج از كشور هاي مشترك ايراني .در داخل

ـ ميزان مشاركت سرمايه الذكر در ايران با تصويب شوراي هاي فوق گذار خارجي در سهام بانك تبصره
و اعتبار تعيين مي .شود پول

و نمايندگي بانك)ب خا صدور مجوز ايجاد شعب و بانكهاي از رجي در كشور هاي ايران در خارج
.كشور

)5(ماده
مي) الف و14طول مدت انتصاب هركدام از اعضا.شود مجمع عمومي بانك از هفت عضو تشكيل سال

يك. فقط براي يك دوره است مي بار رئيس هر دو سال يك جمهور تواند به پيشنهاد هيئت وزيران فقط
بهاعضا. نفر عضو را تغيير دهد عنوان رئيس مجمع انتخابي مجمع عمومي از بين خود فردي را

.كنند مي
مي در دوره اول، هفت نفر عضو مجمع را رئيس)ب و آنها با رأي جمهور همزمان به مجلس معرفي كند

.شوند اكثريت مجلس انتخاب مي
و مديران مالي كه حداقل پانزد)ج ه سال سابقه فعاليت اعضاي مجمع عمومي بايد از بين اقتصاددانان

مي در تخصص و تنها يك دوره و بانكي داشته باشند، انتخاب شوند توانند در اين سمت هاي اقتصادي
. قرار بگيرند

مي)د و مذاكرات مجمع عمومي بدون حق رأي شركت .كنند اعضاي ساير اركان بانك در جلسات
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به)ه :شرح زير است وظايف مجمع عمومي
و عزل رئيس.1 و قائم نصب مقام وي مطابق با ماده كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

 همين قانون،)19(
و تصويب ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران،.2  رسيدگي
و اتخاذ تصميم نهايي نسبت به گزارش.3  هاي هيئت نظار، رسيدگي
و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه،.4  رسيدگي
و دارايي،.5  انتخاب اعضاي هيئت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي
.ساير وظايفي كه طبق مقررات اين قانون برعهده مجمع عمومي نهاده شده است.6

و)و و نمايندگان مجلس اعضاي مجمع عمومي در دوران تصدي خود مشمول قانون منع مداخله وزرا
و نبايد صاحب سهم بانك و كشوري خواهند بود ها يا مؤسسات اعتباري كارمندان در معامالت دولتي

. باشند
و اعضا در دوران تصدي نمي پست عضويت مجمع عمومي يك سمت موظفي تمام)ز توانند وقت است

.هاي دولتي يا خصوصي سمت موظفي داشته باشند در دستگاه
و تدريس در دانشگاه قبول سمت)ح ها يا مؤسسات آموزش هاي غيرموظف فقط در مؤسسات خيريه

.عالي در مورد اعضاي مجمع با تصويب هيئت وزيران ممكن خواهد بود
و شان اجازه هيچيتاعضاي مجمع عمومي تا دو سال بعد از اتمام دوره مسئول)ط گونه اشتغال، مالكيت

و افتتاح حساب مجاز است انواع سپرده(اخذ تسهيالت در نظام بانكي كشور ندارند  ).گذاري
:شرايط خاتمه يا لغو عضويت اعضا در مجمع عمومي)ي

.دوران تصدي به اتمام رسيده باشد.1
.وظايف خود نباشند دليل فوت يا بيش از سه ماه بيماري قادر به انجامبه.2
.استعفا دهند.3
به.4 .موجب احكام قطعي مراجع دادگستري محكوميت كيفري مؤثر
و مقررات اين قانون به تشخيص هيئتي مركب از دادستان كل كشور،.5 تخطي از شرايط، ضوابط

و نماينده رئيس قوه نماينده رئيس .قضائيه جمهور
ك(در صورت خاتمه يا لغو)ك عضويت) جمهور يفري، بركناري، استعفا يا تغيير توسط رئيسمحكوميت

به يكي از اعضا رئيس جمهور بايد حداكثر تا سه ماه فرد جديدي را بجاي وي جهت اخذ رأي اعتماد
. اين فرد از تاريخ انتصاب تا چهارده سال عضو مجمع باقي خواهد ماند. مجلس معرفي كند

سا)ل به لي يك جلسات مجمع عمومي بانك حداقل و نيز در مواقع ديگر مرتبه تا پايان تير ماه
.پيشنهاد يكي از اعضا يا رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تشكيل خواهد شد

و اخذ تصميم در جلسات مجمع عمومي، حضور كليه اعضايي كه حق رأي)م براي رسميت يافتن
و رئيس كل يا قائم .ي اسالمي ايران ضروري خواهد بودمقام بانك مركزي جمهور دارند

مقام رئيس كل بانك در مواردي كه موضوع اخذ تصميم درباره عزل يا انتخاب رئيس كل يا قائم-تبصره
.مركزي است، حضور ايشان ضرورت ندارد
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شد)ن .تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آرا دارندگان حق رأي اتخاذ خواهد
ع)س .ملكرد ساليانه خود را به هيئت وزيران ارائه دهدمجمع عمومي موظف است گزارش
و از بودجه بانك پرداخت)ع و مزاياي اعضاي مجمع عمومي توسط هيئت وزيران تعيين حقوق
.شود مي

و مستقل براي مجمع بانك، استقالل سياسي آن را تقويت مي طول. كند انتصاب اعضاي متخصص
و هر رئيس دوره انتصاب آنها بيشتر از عمر يك دولت در جمهور در هر دوره، قادر نظر گرفته شده است

و بنابراين اكثريت مجمع تغييري نمي آن عالوه. كند به تعويض دو عضو آن با انتخاب مجلس است بر
و بنابراين احتمال تصميم هر عضو تنها يك دوره مي گيري سياسي اعضا تواند به عضويت مجمع درآيد

. يابد جهت انتصاب دوباره كاهش مي
و قائم زدگي برعهده اعضاي مجمع مقام بانك مركزي براي پرهيز از سياست تعيين رئيس كل

و به اين منظور الزم است كه طي سال در ماده)6و5(هاي هاي برنامه پنجم در رديف بانك است
به)19( و بانكي اصالحاتي :عمل آيد قانون پولي

و.5رديف« با قائمرئيس كل بانك مركزي و مقام وي، توسط اعضاي مجمع عمومي بانك تعيين
و تنفيذ رئيس ها جمهوري اسالمي ايران براي مدت هفت سال به اين سمت حكم رئيس مجمع عمومي

و قائم منصوب مي و انتخاب مجدد رئيس كل بانك مركزي يك شوند . بار مجاز است مقام وي فقط براي
از اعضاي مجمع نمي مقام اختيارات قائم. بين خود براي اين دو سمت انتخاب كنند توانند فردي را

مي رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، از در طرف رئيس كل تعيين و يا شود صورت غيبت
مقام داراي كليه اختيارات استعفا يا معذوريت يا فوت رئيس كل بانك مركزي، تا انتخاب جايگزين، قائم

.رئيس كل است
و قائم.6رديف مقام اعضاي مجمع عمومي بانك وظيفه نظارت بر عملكرد رئيس كل بانك مركزي

و در .»صورت تشخيص عدم توانايي، قادر به عزل آنها هستند وي را دارند
و بانكي بركناري رئيس كل بانك مركزي پيش و رديف در قانون كنوني پولي 6بيني نشده است

.پردازد به همين موضوع مي

)6(ماده
به طي سال و اعتبار مي هاي برنامه پنجم توسعه تركيب اعضاي شوراي پول : شود شرح ذيل تعيين

،)رئيس شورا(رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران.1
 هفت عضو مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران،.2
به.3 و دارايي به نماينده وزارت امور اقتصادي  معرفي وزير مربوطه،صورت ثابت،
به.4  صورت ثابت، به معرفي وزير مربوطه، نماينده وزارت بازرگاني
و برنامه سازمان نماينده.5 به)سابق(ريزي مديريت  صورت ثابت،،
 ها، نماينده شبكه بانكي به انتخاب مجمع عمومي بانك.6
و معادن،.7 و صنايع  رئيس اتاق بازرگاني
 رئيس اتاق تعاون،.8
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 يكي از نمايندگان عضو كميسيون امور اقتصادي مجلس به انتخاب كميسيون،.9
و بودجه مجلس،. 10  يكي از نمايندگان عضو كميسيون برنامه
و احكام شرعي معامالت،. 11 يك نفر فقيه با آشنايي كامل نسبت به مسائل اقتصاد كالن

و با معرفي رئيس قوه قضائيه به .صورت ثابت
و اعتبار بايد حداقل ده سال سابقه اشتغال در تخصصـ»1«تبصره هاي اعضاي شوراي پول

و بانكي داشته باشند .اقتصادي
از»2«تبصره و اعتبار و با حكم رئيس مجمعـ اعضاي شوراي پول طرف نهادهاي ياد شده معرفي

.شوند عمومي براي مدت چهار سال به اين سمت منصوب مي
ا»3«تبصره و اعتباري الزم است كه شوراز سياستـ براي پرهيز زدگي تصميمات پولي

را لذا طي سال. تصميمات نهايي را مستقل از دولت اتخاذ كند هاي برنامه پنجم توسعه شورا وظايف زير
. نيز برعهده خواهد داشت

به تصميم.1 و اعتباري كشور كه و پولي و گيري در مسائل بانكي نظر شورا در وضع اقتصادي
.خصوص در سياست اعتباري كشور مؤثر خواهد بود به

به.2 و ديگر وظايفي كه موجب اين قانون برعهده اين شورا گذارده تعيين نرخ سود شبكه بانكي
).رديف الحاقي(شده است 
ميـ»4«تبصره و اعتبار با امضاي رئيس شورا براي اجرا ابالغ .شود مصوبات شوراي پول

)7(ماده
سامانه جامع تبادل اطالعات مشتريان با مشاركت كليه مؤسسات پولي، مالي، سازمان امور تكميل) الف

و ساير سازمان و شركت مالياتي را هاي ارائه ها دهنده خدمات عمومي كه اطالعات مورد نياز سامانه فوق
و همكاري وزا آيين. در اختيار دارند رت امور نامه نحوه تبادل اطالعات مذكور توسط بانك مركزي

و به تصويب هيئت وزيران مي و فناوري اطالعات تنظيم و وزارت ارتباطات و دارايي .رسد اقتصادي
و اطالعات ارائه شده توسط مشتريان به بانك)ب به فراهم كردن امكان احراز صحت اسناد صورت ها

و امالك كشور، ادار ها،ه ثبت شركتالكترونيكي از طريق سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد
و ساير سازمان .ها وزارت دادگستري، وزارت صنايع، وزارت بازرگاني

فراهم كردن امكانات اجرايي رسيدگي به شكايات متقاضيان در مواردي كه نسبت به صحت)ج
و غيردولتي(اطالعات اعتباري ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطالعات  .اعتراض دارند) دولتي

)8(ماده
و اعتباري موظف بانك و مؤسسات مالي را ها و آمار مورد درخواست بانك مركزي اند هرگونه اطالعات

اي درخصوص آمار حفظ اسرار حرفه. به هر نحوي كه مورد نظر بانك مركزي است در اختيار قرار دهند
.و اطالعات دريافتي توسط بانك مركزي، برعهده اين بانك است
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)9(ماده
و مؤسس بانك از وام غيربه(اند از سال اول برنامه، قبل از اعطاي هرگونه تسهيالت ات اعتباري موظفها
و حقوقي(به مشتريان) الحسنه قرض حد) اشخاص حقيقي و تعيين غيردولتي نسبت به اعتبارسنجي

.اعتباري آنها اقدام كنند

)10(ماده
د ها طي سال مانده تسهيالت تكليفي بانك بههاي برنامه پنجم، طور متوسط ساليانه بيستر مجموع

مي 1388نسبت به پايان سال) درصد20(درصد  به كاهش و حتماً بايد طي سه سال اين برنامه يابد
. صفر برسد

)11(ماده
و فرع بدهي(هاي غيرجاري دولت موظف است جدول زمانبندي بازپرداخت بدهي هاي شركت)ها اصل

اس تضمين دولت ايجاد شده است، را در قالب لوايح بودجه سنواتي به دولتي به نظام بانكي كه براس
هاي هاي برنامه، مانده بدهي غيرجاري شركت كه طي سال نحوي مجلس شوراي اسالمي ارائه كرده به

. درصد كاهش يابد8دولتي به سيستم بانكي تا پايان سال برنامه به 

)12(ماده
و اولويت بندي تسهيالت بانك سهميه و مناطق با مجوز بانك مركزي صورت هاي مربوط به بخش ها ها

اي با نرخ كمتر از نرخ اعالم شده ها به پرداخت تسهيالت در قالب عقود مبادله الزام بانك. گيرد مي
و اعتبار، در صورتي مجاز است كه مابه و يا تسهيالت از التفاوت سود از طريق يارا توسط شوراي پول نه

و در قالب بودجه سنواتي توسط دولت تأمين شود . طريق وجوه اداره شده
ـ نرخ سود تسهيالت تكليفي معادل نرخ سود عقود مبادله و اعتبار خواهد تبصره اي مصوب شوراي پول

. بود

)13(ماده
بي دولت مجاز است بخشي از سود انباشته شده خود نزد بانك و مه ايران را براي افزايش هاي دولتي

و شركت سرمايه دولت در بانك يا هاي بيمه دولتي به نحو عادالنه براساس سهم دولت در اين بانك ها ها
. ها اختصاص دهد شركت

)14(ماده
و سازمان ها، مؤسسات، شركت عامل بنگاه نحوه تعيين بانك و ها و ديگر نهادهاي عمومي هاي دولتي

و خدمات بانكي در چارچوب دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد  شهرداري براي دريافت تسهيالت
و اعتبار مي . رسد بانك مركزي به تصويب شوراي پول
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)15(ماده
و نظام بانكي كشور منظور حفظ اعتما به و صندوق(د متقابل مردم و اعتباري هاي مؤسسه مالي

و تدوين الزم است نظامي جهت پوشش بيمه اصلي سپرده) الحسنه قرض و بازگشت تسهيالت تهيه ها
و بانك مركزي مكلف. شود و دارايي را اند تا پايان سال اول برنامه اقدام وزارت امور اقتصادي هاي الزم

بهبراي طر و استقرار نظام مذكور .عمل آورند احي

)16(ماده
و پياده به و تقويت نظام بانكداري الكترونيك از سازي رويه منظور توسعه و كاال هاي رد ديون، تبادل پول

و بين و براي همه مشتريان، اقدامات زير المللي در تمامي بانك طريق خدمات بانكي الكترونيكي ملي ها
شد از ابتداي سال : دوم برنامه انجام خواهد

و زيرساخت) الف با ايجاد بسترها و امنيت بانكداري الكترونيك متناسب هاي الزم براي توسعه
و با همكاري دولت نيازهاي شبكه بانكي، در كشور توسط بانك . ها

و دستورالعمل ها موظف بانك)ب دوم هاي بانك مركزي تا پايان سال اند با رعايت استانداردها
هاو تبديل كليه حساب) Core Banking(برنامه نسبت به استقرار كامل سيستم بانكداري متمركز 

و تسهيالت به حساب اعم از سپرده .هاي متمركز اقدام كند اشخاص
و پرداختي الكترونيكي كردن دريافتي)ج قانون مديريت)5(هاي موضوع ماده هاي دستگاه ها

س . ال سوم برنامهخدمات كشوري تا پايان
منظور افزايش امنيت تبادل اطالعات الكترونيكي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلفبه)د

و بهره برداري مركز صدور گواهي الكترونيكي براي شبكه بانكي با تعامل با مركز است نسبت به ايجاد
. صدور گواهي الكترونيكي كشور اقدام كند

ـ كليه بانك مو تبصره ظف به ايجاد امكان استفاده از امضاي الكترونيكي در تعامالت بانكي خود ها
. هستند

)17(ماده
و شود در قالب بودجه به دولت اجازه داده مي و همچنين صندوق توسعه ملي براي تقويت هاي ساليانه
گذاري در بخش كشاورزي، ضمانت صنايع هاي حمايت از توسعه سرمايه افزايش سرمايه صندوق

و همچنين صندوق و صنعتي اقدام كند كوچك . هاي ضمانت صادرات ايران، بيمه محصوالت كشاورزي
در بانك مي هاي دولتي نيز توانند از اين امكان صورت تخصيص اين منابع بابت تسويه بدهي دولت

. برخوردار شوند

)18(ماده
مي منظور تسهيل در وصول مطالبات، بانك به و مؤسسات اعتباري طي ها توانند مورد وثيقه را پس از

اي كتبي بدون رجوع به هيچ مرجع مهلت تعيين شده با حداكثر سقف زماني يك سال در اخطاره



_________________________________________________________���

و يا از طريق مزايده به فروش برسانند و امالك موظف. صالحه ديگري تملك كرده سازمان ثبت اسناد
وجوه ناشي از كسر فروش. كند، اقدام كند است نسبت به انتقال سند به نام فردي كه بانك معرفي مي

.وثيقه به كل بدهي برعهده مشتري است
ـ در و وجود مازاد مرتهن مكلف به رد مازاد استص تبصره نامه اجرايي اين آيين. ورت فروش وثيقه

و بانك مركزي به و دارايي مي ماده با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي .رسد تصويب هيئت دولت

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

43 

توسعهپنجمبرنامهدرباره
 بخش اساسي مشكالت. 43

 اليحهبر تأكيدبا كشاورزي
 پنجم برنامه

 10050 1388 مطالعات زيربنايي

 چهارم هاي برنامه سالطيدر كشاورزي بخش اساسي هاي چالشو در اين مطالعه مشكالت
:توسعه مورد بررسي قرار گرفته است

و عملكرد محصوالت كشاورزي پايين بودن بهره− و راندمان توليد فقدان ارتباط(وري
و  پايين بودن راندمان آب در بخش،هاي اجرايي فرآيندالزم بين تحقيقات كاربردي مورد نياز

)كشاورزي

 1385- 1380هاي وري كل عوامل توليد در سال رشد شاخص بهره.80جدول
 سال 1380 1381 1382 1383 1384 1385

178/0- 438/4 435/1- 973/2 331/4 - كل رشد بهره )درصد(وري

و اقتصاد كشاورزي، هاي برنامه پژوهش مؤسسه: مأخذ .1388ريزي

:وري در بخش كشاورزي ارائه شده است در ادامه موارد زير به عنوان داليل پايين بودن بهره
و) الف  هاي اجرايي فرآيندفقدان ارتباط الزم بين تحقيقات كاربردي مورد نياز
 بودن راندمان آب در بخش كشاورزي پايين)ب
و منابع هاي انجام شده در عمليات زير گذاري عدم كفايت سرمايه− و خاك بنايي آب
 طبيعي

 گذاري در بخش كشاورزي بررسي وضعيت تحقق سرمايه.81جدول

 ميزان تحقق
 به درصد

 ميزان تحقق
)ميليارد ريال(

كاهش يا افزايش
 گذاري سرمايه

بيني شده به درصد پيش  

گذاريميزان سرمايه
 بيني شده پيش

(ميليارد ريال)
 سال

7/29 2834 * 9538 1384
3/37 2305 2/35- 6180 1385
3/37 1494 8/9- 5575 1386
2/31 6633 * 21294 سالهجمع سه

.1388 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران،:مأخذ
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و خصوصي در بخش كشاورزيمديريت ناكارآمد− و توليدي دولتي  واحدهاي خدماتي
و اندازه دستگاه متولي بخش كشاورزي−  بزرگي حجم
 آمد بازار محصوالت كشاورزي كار نظام نا−
 هاي حمايتي ناكارآمدي سياست−

 سياست قيمتگذاري) الف
 يارانه)ب
 بيمه)ج
و حمايت)د )ها تعرفه(هاي مرزي تجارت خارجي

و نويس اليحه برنامه پنجم توسعه در بخش كشاورزي، به بايد در راستاي بررسي پيشدر ادامه ها
:هاي توسعه در كشور به شرح زير اشاره شده است هاي برنامه نبايد

و تمامي مواد برنامه− و انسجام وجود داشته باشد در برنامه بايد ميان اجزاي برنامه، هماهنگي
و معطوف عا . به اهدافي مشخص تعريف شوند مدانه، مكمل يكديگر

و نيروي ضروري است كه برنامه− و تشكيالتي، دانش ريزي با توجه به توان ساختارهاي اداري
و منابع مالي مورد نياز براي اجراي اهداف پيش .بيني شده باشد انساني موجود در كشور صورت گرفته

به اين. هاي اجرايي است هاي توسعه، منوط به مشخص كردن برنامه اجرايي شدن برنامه−
و زير هاي رشد، اعتبارات مورد نياز، بخش، اهداف، مسيرهاي رشد، نرخ ترتيب كه براي هر بخش

و .ريزي مشخص شوند برنامه فرآيندهمگي در ... چگونگي تأمين اعتبارات
و ارزيابي ضروري استداشتن اهداف كمي براي فراهم− .شدن امكان نظارت
گيري مشخص را نسبت به اهداف مشخص كند نه اينكه خود منجر به ايجاد برنامه بايد موضع−

. معضالت در آينده شود
. برنامه بايد قابليت حسابرسي از مخاطب را داشته باشد−
و بندهاي برنامه بايد برطرف− كار نيازمند ارزيابي اين(كننده مشكالتي باشند هريك از مواد
و تعيين موانع عدم تحقق اهداف معين شده در آنهاست برنامه  ). هاي گذشته
.در برنامه بايد الزامات هر كدام از اهداف مشخص شود−
.برنامه بايد ضمن مشخص كردن جايگاه فعلي بخش، جزئيات مواد را مورد بحث قرار دهد−
و بندهاي مختلف برنامه، بايد رويكر− و استراتژي مشخص باشددر مواد .د، الگو
و هاي ابالغي اصل چهل برنامه بايد با توجه به تكيه بر سياست− وچهارم قانون اساسي
. ها، رويكرد مشخصي را داشته باشد سازي يارانه هدفمند

هاي كلي برنامه پنجم توسعه با بندهاي مشابه در قانون اي بين بندهاي سياست در ادامه مقايسه
.رم توسعه صورت گرفته استبرنامه چها
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هاي كلي برنامه پنجم توسعه با بندهاي مشابه در قانون مقايسه بندهاي سياست.82جدول
در ارتباط با بخش كشاورزي  برنامه چهارم توسعه

 ماده قانون برنامه چهارم توسعه/ بند هاي كلي برنامه پنجم توسعه ماده سياست/ بند
سـازي سـاختار منظـور توانمنـد بـه) 148(مـاده» الـف«بند

و آبخيــز داري كشــور تعيــين ارزش مــديريت منــابع طبيعــي
و مـالك عمـل قـرار گـرفتن آن در  اقتصادي منـابع طبيعـي

و توسـعه سنجي پـروژه مطالعات امكان در هـاي عمرانـي اي را
 نظر دارد

بـر همـين برنامه چهارم توسـعه بـا تفصـيل بيشـتر نـاظر)59(ماده
 موضوع است

ارتقاي رانـدمان آبيـاري بـدون) 144(ماده» الف«در بند−
 ذكر هدف كمي طرح شده است

در اجراي طرح) 144(ماده» الف«در بند− هاي آبخيزداري
 بيني شده است ميليون هكتار پيش8سطح 

و مبتنـي)17(ماده» الف«در بند− بـر اجـراي مفـاد برنامه چهارم
درصـد رانـدمان25افـزايش) 107(و مـاده) 106(ماده»1«تبصره 

و به  و در نهايـت آن كارآيي آب بـه تبع آبياري ازاي يـك مترمكعـب
 بيني شده بود وري آب پيش افزايش بهره

در)69(ماده»ج«در بند− درصـد20اجراي عمليات آبخيـزداري
و سطح حـوزه  درصـد10هـاي سـدهاي در دسـت اجـرا تمـام شـده

و همچنـين در بنـد هاي سـاير حوزه برنامـه)69(مـاده»و«منـاطق
نيم ميليون هكتار اجراي عمليات پخـش سـيالبو چهارم توسعه يك

 بيني شده بود نيز پيش
به دولت اجازه داده شده اسـت كـه) 149(ماده»ب«در بند

و مبـارزه بـا) بدون ذكر هـدف كمـي(در زمينه زراعت چوب 
و حذف تعرفه واردات  آن اقدام كندقاچاق چوب

و)69(ماده»و«در بند برنامه چهارم همين اجـازه در شـكل تكليـف
با هدف كمي توسعه زراعت چوب به ميزان حداقل يكصد هزار هكتـار 

 مقرر بود

ــد ــاده»ج«در بن از) 149(م ــروج دام ــاماندهي خ ــوز س مج
بينـي شـده درصد بـراي دولـت پـيش75ها به ميزان جنگل
 است

درصـد خـروج دام70برنامـه چهـارم بايـد)69(مـاده» الف«در بند
هزار واحـد دامـي 1890سال اول برنامه شد لكن براي چهار انجام مي

يعني(هزار واحد دامي خارج شده است 240كه در عمل فقط حدود 
درصـد75بنابراين مبناي مقرر كـردن)درصد هدف برنامه13تحقق 

و جـاي برنام) 149(ماده»ج«هدف كمي در بند  ه پنجم محل ابهـام
آن پرسش است، ضمناً به و تخصـيص كارگيري واژه جنگل بدون ذكر

به به جنگل 12معناي تعميم آن بـه سـطح حـدود هاي شمال كشور
ميليـون2هـاي كشـور بجـاي سـطح حـدود ميليون هكتاري جنگل

 هاي شمالي كشور است هاي استان هكتاري جنگل

در65كاهش مجوز) 149(ماده»د«در بند درصد دام مازاد
 مراتع به دولت داده شده است

از50برنامه چهارم كـاهش)69(ماده»ب«در بند درصـد دام مـازاد
تواند مؤيد مراتع تكليف بوده است، عملكرد دولت در برنامه چهارم مي
ذكـر اسـت تعيين چنين عددي بدون مبناي كارشناسي باشد الزم بـه 

ن  درصد را پيشنهاد كرده بود20يز كه حتي دستگاه اجرايي
بـرداري جهت اصالح الگوي بهرهدر) 149(ماده»هـ«در بند

و مراتع اجازه ساماندهي سـاخت از جنگل سـاز در منـاطقو ها
حـالي كـه مفهـوم ايـن جنگلي به دولت داده شـده اسـت، در 

 ساماندهي نامشخص است

و ين تكليـف برنامه چهارم توسعه با تعي)68(ماده»ج«در بند نهـايي
و دولتي تا پايان برنامـه تثبيت مالكيت دولت بر عرصه هاي منابع ملي

و تفكيـك آن از مسـتثنيات  چهارم در صدد سازماندهي منـابع ملـي
 بوده است

كـه نحـوي كاري بـه مجوز توسعه جنگل) 149(ماده»ز«در بند
 هاي كشور اضافه شـود درصد به سطح جنگل25تا پايان برنامه 

ميليـون هكتـار3كاري در حدود به دولت داده است كه جنگل
 خواهد بود

)69( مـاده»هـ« بندبر مبتنيكه زمانيدر دولت عملكردكه حالي در
در هـاي جنگـلو سـبز فضـاي توسـعه اجرايبه مكلف چهارم برنامه
و اسـت مشخص بود هكتار هزار پانصد حداقل ميزانبه كاشت دست
 بـيش هدفي تحققو است نشده محقق چهارم برنامهدر هدفي چنين

 نيست انتظار مورد چهارم برنامه هدف برابر6 از
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 ماده قانون برنامه چهارم توسعه/ بند هاي كلي برنامه پنجم توسعه ماده سياست/ بند

از اجازه اعمال ممنوعيت بهـره) 149(در تبصره ماده بـرداري
و بهره جنگل بر ها مبناي توان اكولوژيك از مراتع را بـه برداري

 دولت داده است

بـرداري براسـاس نيز بر بهرهبرنامه چهارم توسعه)69(ماده»ي«بند
و ضروريات جنگل نظر دارد، امـا ممنوعيـت اعمـال  تعديل اكولوژيك

برداري در برنامه پنجم بدون در نظر گرفتن تكاليفي براي دولـت بهره
ذي در و تأثيرات اجراي اين سياست بر نفعـان خصوص جبران عوارض
 نشينان است ويژه جنگل به

برنامه پنجم به دو موضـوع خريـد) 143(ماده» الف«در بند
و پسـاب تصـفيه شـده از سـرمايه  گـذاران بـا آب استحصالي

و در بند  مجاز بـودن امكـان) 143(ماده»ب«قيمت توافقي
و مالكيت در زمينه سازه سرمايه هاي آبي با حفظ كليه گذاري

مي حقوق حقابه  كند بران تأكيد

ارزش:آمــده اســتبرنامــه چهــارم توســعه)17(مــاده»ج«در بنــد
آب اقتصادي آب در هر يك از حوزه و هاي ريز، بـا لحـاظ ارزش ذاتـي

و بازيافـت در برنامـه گذاري، براي بهره سرمايه هـاي بـرداري حفاظـت
 هاي مصرف منظور گردد بخش

و صـادرات آب بـا كشـورهاي) 141(مـاده»ج«در بند واردات
وزيـران اي كـه بـه تصـويب هيئـت نامـه اساس آيـين منطقه بر

 رسد مجاز شمرده شده است مي

در برنامه چهارم عالوه)17(ماده»و«در بند »ج«داشتن مفاد بنـدبر بر
هفـتم قـانون اساسـيو برنامه پنجم بر رعايـت اصـل هفتـاد) 141(ماده

 جمهوري اسالمي ايران نيز تأكيد دارد
با هدف تأمين امنيت غذايي بـه دولـت) 150(ماده»ج«بند
مياجاز دهد كه از افزايش پروتئين حيواني حاصـل از انـواعه

و آبزيان به منظور افزايش سهم آنها در سبد غـذايي دام، طيور
 خانوار حمايت كند

برنامه چهارم دولت را مكلف كرده بود كـه ميـزان)18(ماده»و«بند
 نه گرم افزايش دهدو پروتئين حيواني در الگوي تغذيه را به بيست

هاي برنامه پنجم اقدامات ذيل را به اجرا نهايت نيز پيشنهاد شده است كه دولت در طول سالدر
:در آورد
و به− و منابع توليد و فناوري اطالعات عوامل و استقرار نظام جامع آمار ... منظور ايجاد

و ايجاد پايگاه اطالعات دار كردن بهره شناسنامه و تهيه پايگاه اطالعات مربوط و مكاني برداران توجيهي
و پروژه به هنگام، ايجاد مركز داده ملي، زمينه ايجاد سامانه پايش، ارزيابي طرح ها را در بخش ها

.كشاورزي فراهم كند
و نهاده در راستاي افزايش بهره− ها نسبت به تهيه نقشه كاداستر كشاورزي براي وري عوامل

و همچنين كاداست و باغي كشور و سامانهپوشش كل اراضي زراعي هاي اطالعاتير منابع طبيعي
و ايجاد پايگاه و داده توصيفي زمين و تهيه نقشه ها و هاي موضوعي، استعداد هاي اطالعاتي يابي، تعيين

و عدم انتقال قطعي اراضي مورد حفظ كاربري عرصه هاي منابع طبيعي براساس توان اكولوژيك
و حقوقي غيردولتي تا و براي صدور اسناد مالكيت واگذاري به اشخاص حقيقي پايان برنامه اقدام كرده

و امالك كشور موظف است اقدام الزم را معمول دارد . سازمان ثبت اسناد
و سدهاي در دست بهره− و اجراي عمليات آبخيزداري در حوزه آبخيز و در دست مطالعه برداري

و ساير حوزه پخ) مرزي-شهري-داخلي(هاي آبخيز ساخت و تغذيه آبخوانو عمليات راش سيالب ها
. در دستور كار قرار دهد

و خاك در دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي داراي آب− اجراي كليه عمليات زيربنايي آب
و. هايي است كه بايد به مورد اجرا درآيد تأمين شده از ديگر برنامه دولت موظف است تمهيدات

بهاعتبارات مورد نياز را براساس نظام بو و اقدامات دجه عملياتي و سازه طور همزمان براي تأمين آب اي
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و طرح سازه غير به اي و خاك و اعتبار الزم را براي احداث كامل شبكه هاي آب هاي آبياري عمل آورده
و همچنين احداث شبكه و در دست ساخت، و فرعي در تمامي اراضي آبخور سدهاي موجود هاي اصلي

و آبياري مدرن را حدا و در بودجه سنواتي لحاظ كند قل در سطح پنجاه درصد اراضي آبي كشور تأمين
آب همچنين نسبت به كنترل كامل آب و به تناسب ميزان هاي خروجي از كشور اقدام كرده

و احداث كامل شبكه .ها اقدام كند استحصالي، نسبت به توسعه اراضي آبي
ا پنجافزايش راندمان آبياري به ميزان− و بهبود روشدرصد هاي آبياري، احداثز طريق اصالح
و توسعه روشها شبكه ها در اين زمينه از ديگر توصيه هاي نوين آبياريي فرعي آبياري، انتقال آب
.است

و وزارت نيرو موظف هستند براي مقابله با تنش− و بهبود آبياري وزارت جهاد كشاورزي هاي آبي
اجو توسعه سيستم آب راي روشهاي نوين آبياري، و استفاده از هاي غيرمتعارف، برنامه هاي كم آبياري

و منابع مورد نياز را هر ساله در بودجه  و الزامات اقدام كرده و نسبت به برآورد منابع عملياتي تهيه
و سيستمي را طراحي كند كه با توجه به شرايط هر منطقه، انجام آبياري به روش هاي سنواتي منظور

.و مورد حمايت قرار گيردمشخصي توصيه 
و صادرات محصوالت كشاورزي ظرف مدت منظور تعادل به− به6بخشي در توليد، مصرف ماه

و مزيت پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي نسبت به تهيه اليحه الگوي كشت بر هاي فني، اساس منابع آبي
و آمايش سرزمين اقدام كند .اقليمي، اقتصادي

و نوسازي− و(اصالح و توسعه باغات با اولويت باغات قديمي، توسعه گلخانه) جايگزينيحذف ها
و ميليون هكتار با تأمين منابع ارزان5/1در اراضي شيبدار به ميزان  قيمت در راستاي حفظ منابع آب

و افزايش  خاك كشور، كمك به آبخيزداري، ايجاد اشتغال مولد، توسعه فضاي سبز، ايجاد ارزش افزوده
.برداران درآمد بهره

.هاي رسمي برداران با اولويت تشكل تحويل حجمي آب با مشاركت بهره−
و بهره− هاي مديريت دار تخريب يافته در چارچوب طرح برداري بهينه از اراضي شيب ساماندهي

و درختكاري و صنعتي .جامع حوزه آبخيز با تأكيد بر اجراي عمليات توليد علوفه، گياهان دارويي
و منابع اورزي موظف است ضمن تدوين سند ارتقاي بهرهوزارت جهاد كش− وري بخش كشاورزي

به طبيعي، چرخه مديريت بهره و استاني را با طراحي ساختار مناسب نحوي وري را در سطوح ملي
و اجرا كند به . وري در برنامه پنجم محقق شود كه اهداف مصرح بهره نحوي تدوين

و ترابري موظف هستند، برنامه عملياتي كه متضمن هاي جهاد كشاورزي، نيرو وزارتخانه− ، راه
به6هاي آب كشاورزي مجاز در كشور هستند را ظرف مدت رساني به كليه چاه برق و نسبت ماه تهيه

. اجرايي كردن آن اقدام كنند
و نيل به خود دولت مكلف است به− درصد ارزش واردات10كفايي منظور حمايت از توليد داخل

و محصوالت درصد آن را در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار 100كشاورزي را از واردكنندگان اخذ
.هاي افزايش توليد هزينه شود دهد تا در راستاي طرح

هاي كشور با قرارداد درصد از تسهيالت اعطايي بانك25هاي برنامه پنجم حداقل در طول سال−
و وزارت جهاد كشاورز عامليت بين بانك و نيرو به بخش كشاورزي اختصاص يابدها .ي
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هاي دولتي تحت پوشش صد درصد منابع اعتباري حاصل از برگشت درآمد واگذاري شركت−
و اعتباري، يارانه خود را به شكل وجوه اداره شده، كمك . هاي فني

و كارمزد، كمك بالعوض با اولويت تعاوني− و اتحاديه سود و هاي روستايي، كشاورزي، توليدي ها
. عشايري به مصرف برساند

و مناطق عشايري در بخش دولت مكلف است به− ازاي ايجاد هر فرصت شغلي در روستاها
و خدمات وابسته ايجاد شود مبلغ  و صنايع ميليون ريال خط اعتباري براي وزارت جهاد 500كشاورزي

و ايجاد فرصت شغلي ديگر ايجاد كند .كشاورزي براي توسعه
و زير اولويتدولت مكلف به− هاي كشور ساخت بخشي به بخش كشاورزي در توسعه زيربناها
و جهت بدين. است به گيري جهت مجموعه اقدامات دولت گذاري نحوي باشد كه متوسط سرمايه هاي آن

. درصد برسد10ساليانه در بخش كشاورزي به حداقل 
و جذب سرمايه− ف است با اولويت هاي خارجي در بخش كشاورزي دولت موظ براي جلب
به سرمايه عنوان آورده بخش دولتي داران ايراني مقيم خارج، ده درصد از حساب صندوق توسعه ملي را

.گذاري در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار دهد براي توسعه سرمايه
وزارت جهاد كشاورزي موظف است در جهت پايداري توليد، توسعه صادرات، ارتقاي حمايت−

و توليدكننده محصوالت كشاورزي با همكاري وزارت  و كاراي سياستگذاري با حمايت از توليد مؤثر
بازرگاني نسبت به تنوع بخشيدن به ابزارهاي حمايتي همانند سياست قيمت تضميني بجاي خريد 

خ و تضميني، و پرداخت يارانه مستقيم، متناسب با ساختار توليد ريد اعتباري، اعمال انواع تعرفه
و فعاليت، اقدام كند . ساختار بازار هر محصول

و توسعه زير− هاي بازار در بخش كشاورزي ساخت دولت موظف است نسبت به حمايت از ايجاد
س از جمله جاده و و چندمنظوره و تشكل ها، شركت ردخانههاي دسترسي، انبارهاي فني هاي ها

و بازارر . ساني اقدام كند خصوصي بازاريابي
هاي كاربردي، ارتقاي دانش، وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به توسعه پژوهش−

و انتقال يافته و مهارت توليدكنندگان بخش كشاورزي هاي تحقيقاتي با استفاده از ظرفيت علمي بينش
و سازم و بهرهو اجرايي خود و منابع طبيعي و گيري از فارغ ان نظام مهندسي كشاورزي التحصيالن

.هاي كارآمد اقدام كند توسعه تشكل
به وزارت جهاد− و تكميلي بخش كشاورزي موظف است منظور حمايت از استقرار صنايع تبديلي

و نيز حمايت از گسترش صنايع كوچك روستايي كشاورزي در قطب و بازسازي و صنايع دستي هاي توليد
و و عشايري اقدامياشتغالزا با هدف ارتقاعشايري و زندگي جوامع روستايي . كندسطح درآمد
كه در طول برنامه پنجم توليدات گياهي عاري از كند دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ−
مي آالينده با بايد روش هاي شيميايي باشد، براساس اين و پرخطررويكرد كاهش مصرف سموم هايي

و و مرتع(حفظ منابع طبيعي افزايش تدريجي مبارزه بيولوژيك جهت نيل به امنيت غذايي و) جنگل
و ذخاير داخلي از گزند عوامل خسارت به زا را با رعايت ضوابط قرنطينه همچنين حفظ محصوالت اي

.اجرا گذارد
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به) سازمان دامپزشكي كشور(كشاورزي وزارت جهاد− ت موظف است ضمين سالمت منظور
و اجراي وردهآفر و تدوين و شيالتي، تهيه هاي دارويي، سموم، نده برنامه ملي پايش باقيما«هاي دامي

و هورمون . كنداقدام»ها مواد شيميايي
و مستثنيات با اولويت مناطق− و دولتي و تعيين مرز اراضي ملي ايجاد كمربند حفاظتي

و بحراني .جنگلي
وصشاخيدر راستاي ارتقا− و محيط، ايفاي مناسب وظايف حاكميتي هاي سالمت هوا

و بهره،تقويت عزم ملي، براي حفظ، حمايت، احيا برداري از منابع طبيعي تجديدشونده دولت توسعه
:مكلف است اقدامات ذيل را به مورد اجرا بگذارد

هاين جنگلنشيو ساماندهي خانوارهاي جنگل) هزار واحد دامي 3008(اتمام طرح خروج دام•
ازو كاهش دام مازاد بر ظرفيت مراتع از طريق اصالح نظام بهره) خانوار 8802(شمال كشور  برداري
. مراتع كشور

ميليون8/7هاي طبيعي كشور در سطح هزار هكتار، صيانت از جنگل 750توسعه جنگل در سطح•
از هكتار، ارتقاي ضريب حفاظت از جنگل و مراتع اعمال ارزش اقتصادي كاركردهاي درصد،75به40ها

و غير و مراتع در حساب بازاري جنگل بازاري  قانون برنامه چهارم)59(هاي ملي كشور موضوع ماده ها
و الزم براي جوامع عشايري، جنگل• و روستا تأمين سوخت مناسب و ساكنانئينشينان ان
. هاي بياباني كشور عرصه
و حمايتي جنگل• و افزايش آگاهيها پوشش كامل حفاظتي و مراتع كشور از طريق مشاركت

،خواري هاي مبارزه با پديده زمين اجراي برنامه،بسيج محلي،عمومي شوراهاي روستايي، عشايري
و عرصه و متصرفين اراضي با برخورد قانوني با متجاوزين و تشديد مبارزه و دولتي هاي منابع ملي

.قاچاق چوب
و تمديد،ن اعم از اكتشاف، حفاريهرگونه عمليات اجرايي معد• و همچنين فعاليت استخراج

و پروانه بهره و دولتي منوط به جبران خسارت وارده به منابع طبيعي بوده برداري واقع در اراضي ملي
هاي مربوط به ميزان دو برابر سطح مورد عمل به مدت عرصهيمجري طرح موظف است ضمن احيا

. كندظت سال نيز از آن عرصه حفا پنج
و كاهش دام سبك مازاد بر ظرفيت مراتع حداقل• درصد دام سبك20جايگزيني دام سنگين

و عشاير داوطلب اسكان شود،معيشت،سطح درآمديكه موجب ارتقا نحوي به .روستائيان
و مقابله،مراتع،ها تجهيز يگان حفاظت از جنگل،نسبت به ايجاد ناوگان اطفاي حريق• پيشگيري
.كندبيني نشده اقدامث پيشبا حواد
و نيز بهر منظور تعديل اثرات خشكسالي، كنترل كانونبه• ازههاي بحراني فرسايش بادي برداري

و ظرفيت و در قالب شدهبندي هاي بيابان به مناطق خاص تقسيم هاي اراضي بياباني، محدوده استعدادها
و منابع طبيعي است مديريت زيست،هاي جامع عملياتي كه دربرگيرنده عوامل انساني پروژه .شوندمحيطي

و اجراي برنامه به هاي مبارزه با پديده زمين تدوين و برخورد قانوني و قاچاق چوب با خواري موقع
و دولتي با ايجاد سازوكارهاي قانوني الزم واحدهاي قضايي سيار ويژه  و متصرفين اراضي ملي متجاوزين

و اجرائيات آن . منابع طبيعي
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 سال دفتر عنوان گزارش شماره
شماره
 مسلسل

44 
ه چهارممقانون برنا)117(ماده»ب«بررسي تأثير اجراي مفاد بند

اي توسعه بر ورزش حرفه
مطالعات
 فرهنگي

دي
1388 

10057 

هاي صورت گرفته بنابر بررسي. داري دولتي در ايران متمركز شده است اين مطالعه بر روي باشگاه
در اين سال تعدادي از نمايندگان وقت مجلس. است 1382داري دولتي سال گيري باشگاه شكلآغاز 

و تصويب شد تا دستگاه شوراي اسالمي، تبصره يك اي را در قانون بودجه پيشنهاد هاي اجرايي بتوانند
و ايجاد اماكن ورزشي آن دستگاه كن و عمراني خود را صرف خدمات ورزشي ند درصد اعتبارات جاري

و هيئت هاي ورزشي، فدراسيون يا آنكه به سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك، باشگاه هاي ها
و سياست ضمناً مقرر شد فعاليت. ورزشي كمك كنند را ها با سازمان تربيت بدني هماهنگ شود ها

و آيين .نامه مربوطه نيز به تصويب هيئت وزيران برسد سازمان مذكور تعيين كند
:اصلي نمايندگان وقت از تصويب تبصره مذكور به داليل زير بودهدف
و نشاط كاركنان دولت با در− نظر داشتن عدم تحرك كافي ناشي از كار يكنواخت حفظ سالمت
و كارهاي زنجيره ميز يا پشت .اي در كارخانجات نشيني
ركنان دولت كه همگاني كردن ورزش از طريق در اختيار قرار دادن امكانات به قشر عظيم كا−

و وقت كافي براي پرداختن به ورزش را ندارند .توان مالي مناسب
قانون برنامه چهارم توسعه به نحوي) 117(از ماده»ب«شود كه مفاد بند اما در عمل مالحظه مي

و شركت است كه ميزان اعتبارات دستگاه تا ها و باعث شده هاي دولتي مختلف مغفول مانده است
و شركت تگاهبرخي از دس هاي بزرگ صنعتي كه از اعتبارات هنگفتي برخوردار هستند از تسهيالت ها

و عالوه اعتبار بهره%)1(فراوان ناشي از يك درصد  آن مند شوند اختيار) با توجه به مفاد اين بند(بر
هز زيادي داشته باشند تا از محل مجوز مذكور به هر صورت كه خود مي ينه خواهند در امور ورزش

و شكل نمايند كه علت اصلي تيم اي با هزينه گزاف گيري ورزش حرفه داري در چند رشته محدود
.شود محسوب مي

مي در ضمن هر چند كه طبق قانون ياد شده دستگاه توانند به سازمان تربيت بدني يا كميته ها
و باشگاه ملي المپيك، فدراسيون به ها ني ها كمك كنند، و بندي در قانون،ز عدم سهميهدليل عدم الزام

اي بوده كه برغم عدم نامه علت تدوين آيين صرفاً به سازمان تربيت بدني كمك شده است كه آن نيز به
و الزام در قانون، به تصويب هيئت وزيران رسيده است تا بتوانند  درصد از اعتبارات موضوع ياد30تأكيد

ك ها از آن محله مبلغ قابل توجهي نسبت به كل هزينهشده را به سازمان تربيت بدني اختصاص دهند
و از طرفي در تفريغ بودجه سال  و داراي 1386نبوده است ديوان محاسبات كشور مورد نقد قرار گرفته

.اشكاالتي قانوني بوده است
و قوت اين ماده مورد مطالعه قرار گرفته است :در ادامه نقاط ضعف
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 قانون برنامه چهارم توسعه) 117(ماده»ب«نقاط ضعف بند) الف
هاي هدفگذاري شده اجرايي نشده قانون برنامه چهارم توسعه در زمينه) 117(ماده»ب«مفاد بند−

و بيشتر به ورزش حرفه و تيمو تمامي ابعاد آن مورد توجه قرار نگرفته است داري معطوف شده اي
.است
و باشگاه تيم− حر داري گرياي تناسبي با حرفه) ناشي از قانون ياد شده(ايفهداري دولتي در قالب ورزش

و منطبق بر تعريف آن نيست .ورزش در ديگر كشورها ندارد
و هزينه− هاي كالن انجام شده از محل تسهيالت اين قانون، باعث همگاني شدن ورزش كشور نشده

.ورزشكار، مغاير استتماشاگر را بيشتر كرده است كه اين با سياست اصلي ورزش داير بر جذب 
به المال براي تيم هاي فراوان از بيت مناسب است هزينه− و خصوص جوانان داري، صرف جذب مردم

.به امر ورزش كشور به امر ورزش شود
و رونق يافتن تيم− و ارتقاي مقام داري حرفه با تزريق اعتبارات دولتي هاي اي، برغم انتظار، پيشرفت

و حتي كسب مقام در مسابقات بازيالمللي رسمي مانند بين هاي المپيك، ورود به جام جهاني فوتبال
.هاي آسيا، حاصل نشده است فوتبال جام باشگاه

و نتوانسته با وجود حرفه− و بازيكن تراز اول حاصل نشده در اي شدن ورزش، تربيت داور، مربي ايم
و مانند باشگاه ت نيروي انساني فني در زمينه ورزش اي ديگر كشورها، صادرا هاي حرفه حد انتظار

.داشته باشيم تا از آن طريق درآمدزايي براي كشور صورت گيرد
مي− كنند، در شرايطي كه بسياري از جوانان بيكار يا درصورت اشتغال حقوق ناچيزي دريافت

و باعث پرداخت و مربي به بهانه توسعه ورزش منطقي نبوده  هاي كالن به تعدادي محدود ورزشكار
.شود كه عادالنه نيست اختالف طبقاتي مي

و مربيان در شركت پرداخت− و كارخانجات دولتي كه از بدنه هاي كالن به ورزشكاران هاي صنعتي
و تأثير منفي در توليد دارد و كارگران شده، .آنها نيستند، باعث دلسردي كاركنان

حر− و مسائل پشت پرده ناشي از اين نوع وايفهايجاد فساد، بداخالقي گري در ورزش وجود دارد
به درصورت ادامه اين نوع فعاليت و اخالق را در جامعه همراه ها از اعتبارات دولتي، تضعيف فرهنگ

.خواهد داشت
بي پرداخت− و نخبگان نيز اي، باعث دلسردي طبقات تحصيل ضابطه به ورزشكاران حرفه هاي كرده
و عالوه مي هاي ورزشي در مقايسه خود با ورزشكاران صاحب درآمدهبر آن ورزشكاران ديگر رشت شود

.باال، نيز احساس تبعيض خواهند نمود
با(هاي اجرايي به هزينه كردن يك درصد از اعتبارات خود براي ورزش الزام دستگاه− در شرايطي كه

و اگر قرار است اعتباراتي اختصاص)مشكل اعتباري مواجه هستند است در يابد، بهتر، منطقي نيست
.بودجه ساليانه دولت بدون چنين الزامي صورت گيرد

هاي خصوصي دارد، سبب افزايش هر ساله اي كه مغايرت با باشگاه توسعه اين نوع ورزش حرفه−
و دست نرخ و مربيان مي هاي بازيكنان و تعهد اندركاران و ادامه وضعيت موجود باعث بروز مشكل شود

.براي دولت خواهد شد
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و تيم حمايت− هاي ليگ هاي مربوطه به بهانه برگزاري بازي هاي مالي دولت از چند رشته ورزشي
و شهرستان هاي ديگر در استان برتر، باعث عدم تشكيل تيم ها كه قادر به اتصال خود به اعتبارات ها

صورتبههاي ورزشي اگر ساماندهي شود قادر خواهند بود دولتي نيستند شده است، درحالي كه ليگ
و هزينه و با داشتن حاميان مالي فعاليت كنند مي خودكفا .يابد ها نيز تقليل

به− و پر كردن اوقات فراغت، زمينه تربيت بهتر است جاي تربيت تماشاگر به بهانه سرگرمي مفيد
ماده»ب«واقع هدف اصلي بند ورزشكار در سطح عمومي از محل اعتبارات مذكور انجام شود كه در

. بوده است) 117(

 قانون برنامه چهارم توسعه) 117(ماده»ب«نقاط قوت بند)ب
مي عدم اختصاص اعتبارات دولتي باعث تعطيلي باشگاه− و ورزش حرفه هاي تازه تأسيس اي شود

.رونق خود را از دست خواهد داد
اس هاي دولتي تدوين نشده است، ازاين راهكارهايي براي خصوصي شدن باشگاه− ت ابتدا رو بهتر

و ميان و با ايجاد تسهيالت الزم مدت امكان رشد سازوكار آن در قالب قوانين مربوطه به تصويب برسد
و حذف تدريجي باشگاه ها تعطيل صورت باشگاه در غير اين. هاي دولتي فراهم شود بخش خصوصي

.خواهند شد
هاي مختلف اي ملي رشتهه اي موجود كشور، به صالح تيم قطع اعتبارات دولتي براي ورزش حرفه−

و تضعيف خواهند شد .نبوده
مي ورزش حرفه− . شوند كه البته منافع دوجانبه است اي در ديگر كشورها تحت حمايت صنايع اداره

و بنابراين در ايران كه صنايع مختلف اكثراً دولتي هستند، ورزش حرفه اي آن نيز دولتي خواهد بود
.يع دولتي نيز خصوصي شوندتغيير جهت وقتي امكان دارد كه صنا

به وجود اعتبارات دولتي براي تقويت ورزش حرفه− و عدم توان هزينه از طريق اي دليل پرهزينه بودن
لكن بايد با تدوين قوانين خاص. ضروري است) تا ايجاد بسترهاي الزم(مدت بخش خصوصي در كوتاه

ب و نظارت قانوني وجود داشته و تدريجاً امكان ساليق مديران به حداقل برسد اشد تا مشكالت برطرف
و واگذاري آنها مقدور شود ايجاد درآمد براي باشگاه .هاي دولتي فراهم

و حذف اعتبارات دولتي به باشگاه خصوصي− و مشاركتي ميانفرآيندها، نيازمند سازي مدت است
.همه مسئوالن اقتصادي را نياز دارد

در ورزش، بايد امنيت قانوني در قالب تصويب گذاري براي جذب بخش خصوصي براي سرمايه−
و تا اين مهم انجام نشود، جذب بخش خصوصي مقدور نخواهد بود .قوانين صورت گيرد

از تا جهت− و اصالحات جديد در سياستگذاري انجام نشود، حمايت گيري كالن ورزش صورت نگيرد
در باشگاه و لط غير اين هاي دولتي ضروري است .مه خواهد ديدصورت ورزش كشور

ها اي در هزينه نمودن اعتبارات دولتي قابل تعميم به ديگر رشته عملكرد نامناسب فوتبال حرفه−
و نبايد باعث حذف اعتبارات براي ديگر تيم از. هاي ورزشي فعال شود نيست ضعف موجود، قابل رفع

و نظارت بر باشگاه بو طريق سياستگذاري .دهاي دولتي در برنامه پنجم خواهد
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و جذب جوانان به ورزش هستند، باشگاه− و عامل تشويق هاي ورزشي پايه پيشرفت ورزش كشورها
هاي دولتي وجود هاي باشگاه هاي خصوصي ايجاد نيابند، يا توسعه ضرورت كمك به فعاليت لذا تا باشگاه

.دارد
و موانع ايجاد شده براي و مشكالت اي شدن ورزش حرفه در نهايت نيز با در نظر داشتن نظرات مختلف

و مشابه ديگر كشورها كه از نبود ضوابط مشخص در بند كشور به قانون) 117(ماده»ب«صورت واقعي
و نيز در اجراي اصل چهل و سياستو برنامه چهارم توسعه ناشي شده است هاي چهارم قانوني اساسي

:كلي نظام، پيشنهادهاي ذيل قابل بررسي است
در) 117(ماده»ب«اي مفاد بندهبا توجه به حكم بودج− قانون برنامه چهارم توسعه، از ادامه آن

و عدالت به به برنامه پنجم پيشرفت و كمك صورت فعلي جلوگيري هاي دولت براي توسعه عمل آيد
هاي اجرايي از طريق قوانين بودجه سنواتي با تعيين سهميه براي هر فعاليت ورزش بدون الزام دستگاه

به ريزي در ابتداي هر سال براي تمامي فعاليت، تا امكان برنامهصورت گيرد دليل آگاهي از ميزان ها
و ارزيابي نيز مقدور شود و نظارت براي اين منظور با برآورد اعتبار از محل يك درصد. اعتبارات ميسر

.ها، امكان تصويب آن در قانون بودجه وجود خواهد داشت بودجه دستگاه
ش− هاي اجرايي هاي ورزشي از محل يك درصد اعتبارات دستگاه ود تا برخي از فعاليتچنانچه مقرر

ها مانند ورزش قهرماني، ورزش شود براي هريك از فعاليت در برنامه پنجم ادامه يابد، پيشنهاد مي
و دانشگاه)عمومي كردن(همگاني  و خصوصي ها، ورزش حرفه، ورزش مدارس و اي سازي، آموزش
و هزينههاي پژوهش و معلوالن، ورزش بانوان ، سهميه)عمراني(اي هاي سرمايه ورزشي، ورزش جانبازان

به مشخصي به و سازمان تربيت بدني و صورت درصدي از اعتبارات مذكور تعيين شود عنوان متولي
و نظارت راهبردي مسئول ورزش كشور، موظف به مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي

.هوري شودجم رياست
به بر اجراي فعاليت قانون برنامه چهارم توسعه مبني) 117(ماده»ز«مفاد بند− هاي ورزش قهرماني

در طول برنامه، در برنامه %) 100(اي به ميزان صد درصدو ورزش حرفه%)50(ميزان پنجاه درصد 
و صرفاً زمان اجراي آن به دو سال تقليل  و عدالت ابقا شده .يابدپنجم پيشرفت

با منظور تقويت باشگاهبه− و باال بردن توان رقابتي آنها داري ورزشي از طريق بخش خصوصي
يك باشگاه و ايجاد زمينه جذب هاي دولتي از گذاري در ورزش از سوي بخش خصوصي به سرمايه سو

و نيز حذف تدريجي باشگاه به داري دولتي، طبق يك ماده قانوني در برنامه پنجم، دولت ديگر موظف
و با الزام حضور مدت در قالب سقف اعتباري معين براي باشگاه پرداخت تسهيالت بلند هاي خصوصي
و زمان باز فعال در ورزش حرفه تا3پرداخت پس از گذشت اي شود و سال از دريافت تسهيالت تعيين

و مشكلي ايجاد نشود .خودكفايي حاصل شده
و مناسب اجراي فعاليتعهدولت موظف به واگذاري برخي از مجمو− هاي هاي ورزشي نسبتاً بزرگ

و يا تعاوني پس از ايجاد تشكل(هاي دولتي فعلي اي به باشگاه ورزشي حرفه و اين) هاي ورزشي شود
در ساله ملزم به پرداخت قيمت كارشناسي شده مجموعه ها پس از يك دوره پنج باشگاه هاي مذكور

و در اين اقساط ميان به صورت باشگاه مدت شوند مي هاي دولتي تبديل به خصوصي و علت داشتن شوند
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و مديريت عملكرد به درآمد و كمك ورزشگاه هر زايي خواهند رسيد ساله دولت نيز قطع خواهد هاي
.شد
و تصويب نظام ورزش حرفه سازمان تربيت− و بدني ملزم به تدوين اي در سال اول برنامه پنجم شود

داري كرد از محل اعتبارات خود براي باشگاه صرفاً براي مدت دو سال قادر به هزينههاي دولتي دستگاه
.دولتي تبديل شود اي كشور به غير شوند تا در اين مدت، نظام ورزش حرفه

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

45 

بررسي ميزان انطباق عملكرد
دولت نهم در بخش مسكن

قانون نسبت به محورهاي 
برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 

و فرهنگي  اجتماعي

 10058 1388دي مطالعات زيربنايي

 براساس نهم دولت مسكن به الزامات اقتصادبا مرتبط در اين مطالعه پس از ارائه محورهاي
:مسكن در برنامه چهارم توسعه به شرح زير پرداخته شده است اقتصادبا مرتبط محورهاي
و− تصويب طرح جامع مسكن تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه توسط وزارت مسكن تهيه

تا)30(ماده»ج«گونه كه در بند همان:و شهرسازي قانون برنامه چهارم آمده است، اين طرح بايد
و به تصويب هيئت وزيران برسد در. پايان سال اول برنامه چهارم تهيه شده محورهاي مد نظر طرح

.آورده شده است بخش قبل
و بهره− و گروه ها، انجمن گيري از مشاركت تشكل حمايت از ايجاد ساز براي هاي خير مسكن ها

.پذير اقشار آسيب
و ترغيب سرمايه− .گذاري خارجي در بخش مسكن تشويق
و عمومي بخش(دادن يارانه كارمزد تسهيالت مسكن به سازندگان− ) هاي خصوصي، تعاوني

و استانداردهاي مصوب در شهرهاي ارزانواحدهاي مسكوني و استيجاري در چارچوب ضوابط قيمت
و كليه روستاهاي كشور براي گروه و متوسط و زنان كوچك هاي كم درآمد، كارگران، كارمندان

. سرپرست خانوار
. پلكاني كردن بازپرداخت اقساط تسهيالت بانكي، در بخش مسكن−

:گانه مطرح شده در باال مورد بررسي قرار گرفته است امات پنجدر ادامه عملكرد دولت در حوزه الز

 جامع مسكن طرح تصويبو تهيه)الف
مي به و برنامه گيري توان از دو منظر جهت طور اجمالي طرح جامع مسكن را هاي اجرايي مورد هاي كالن

:بررسي قرار داد
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و جهت فرض پيش.1- الف  هاي كالن گيري ها
به فرض قرار پيش− به عنوان يك كاالي سرمايه دادن مسكن و و رسميت شناختن دوره اي هاي ركود

 رونق تورمي
 هاي طرح جامع فقدان ديد سيستماتيك در سياستگذاري−
كم−  ساله در بخش مسكندهي براي افقّ فقدان هدفگذاري

آن اهداف برنامه(هاي اجرايي برنامه.2- الف و چگونگي عملياتي شدن )ها
كم برنامه−  درآمد هاي تأمين مسكن اقشار
 جرين كم درآمدأپرداخت وام وديعه به مستو اعطاي تسهيالت خريد مسكن كوچك•
و عرض• اي مسكن اجارهه احداث
و عرضه مسكن كوچ•  مسكن اجتماعيك؛ احداث
و بازسازي بافت فرسوده−  نوسازي
 تنظيم بازار زمين شهري−

و شهرسازي اقدام به تهيه طرح جامع مسكن كرده در اين حوزه مطرح شده كه هر چند وزارت مسكن
. است اما اين طرح هنوز به تصويب هيئت وزيران نرسيده است

 پذير ساز براي اقشار آسيب حمايت از خيرين مسكن)ب
بن 1385ساز در سال در اين حوزه عنوان شده است كه انجمن خيرين مسكن ياد مسكن انقالب در

و عرضه مسكن اقدام به تهيه  و دولت با توجه به قانون ساماندهي توليد اسالمي ايران تشكيل شده
هاي مختلف اقدام به حمايت از توليد مسكن توسط اين نامه اجرايي كرده كه در آن به روش آيين
.ها براي اقشار هدف كرده است گروه

و ترغيب سرمايه)ج خا تشويق  رجيگذاري
هاي مناسب در كشور گذاران خارجي در ايران حاكي از عدم وجود زيرساخت ميزان حضور سرمايه
.گذاري خارجي است جهت جذب سرمايه

 اعطاي يارانه كارمزد تسهيالت)د
از دولت عالوه به17بر كاهش نرخ سود تسهيالت بانكي و حفظ آن، يارانه كارمزد12درصد درصد

گذاري كرده را در بخش ساخت واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر سرمايهتسهيالت مسكن شهري 
.هاي هدف تعلق گرفته است اين يارانه در بخش مسكن روستايي به گروه. است

 پلكاني كردن بازپرداخت اقساط تسهيالت بانكي در بخش مسكن)ه
لت تا پنج سال اقدام در حوزه پلكاني كردن بازپرداخت اقساط تسهيالت بانكي در بخش مسكن نيز دو

.به پلكاني كردن بازپرداخت اقساط تسهيالت بانكي كرده است
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در به طور كلي مي به توان گفت و تصويب طرح جامع مسكن واقع دولت نهم در حوزه تهيه
در بخش. الزامات وضع شده ازسوي قانون برنامه چهارم در حوزه اقتصاد مسكن عمل نكرده است

گذاري خارجي صورت داده نيز هرچند دولت تالش خود را جهت جذب سرمايهگذاري خارجي سرمايه
و نيز برخي مشكالت زيرساختي موفقيتي در اين حوزه كسب نكرده است اما به دليل مشكالت اجرايي

ايجاد انجمن(ساز نيز هم در حوزه نهادي عملكرد دولت در بخش حمايت از خيرين مسكن. است
در) ساز خيرين مسكن و عرضه مسكن آيين(حوزه قانونيو هم ) نامه اجرايي قانون ساماندهي توليد

در بخش تسهيالت بانكي شامل اعطاي يارانه كارمزد. مطابق با قانون برنامه چهارم مطلوب بوده است
و پلكاني كردن بازپرداخت اقساط نيز دولت عملكرد قابل قبولي مطابق با برنامه چهارم ارائه  تسهيالت

. داده است

شماره مسلسلسالدفترعنوان گزارششماره

46 

ها در قوانينجايگاه رسانه
تا هاي پنج برنامه ساله اول

چهارم توسعه اقتصادي، 
و فرهنگي جمهوري  اجتماعي

 اسالمي ايران

 10072 1388بهمن مطالعات فرهنگي

در ادامه به صورت اجمالي. ها در دستيابي به توسعه تأكيد شده است در اين مطالعه بر نقش رسانه
. به اين مسئله پرداخته شده است

 ايجاد انگيزه در بين مردم براي توسعه−
و مشاركت عمومي در توسعه−  بسيج
 هاي همگاني در امر توسعه نقش بازخوردي رسانه−

 ها در توسعه رويكردهاي منفي رسانه)الف
مي علل ناتواني رسانه :توان به چند دليل تقسيم كرد ها در امر توسعه را

 بودن تقليدي−
 گرايي ترويج مصرف−
و انتظارات−  عدم ارائه راهكارهاي دستيابي به توقعات
 ها با ديگر اجزاي جامعه همگام نبودن رسانه−

.در قانون برنامه اول تا چهارم توسعه پرداخته شده استها در ادامه به بررسي جايگاه رسانه
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 اي از جايگاه صداوسيما در قوانين برنامه توسعه خالصه.83جدول
 قانون عنوان برنامه

و چهارم برنامه)ره(هاي حضرت امام نشر انديشه  هاي سوم
 سوم برنامه هاي مقام معظم رهبري نشر انديشه

و افزايش كم و پخش برنامه پوشش  هاي اول، دوم، سوم برنامهها ّي توليد
و پخش برنامه  هاي اول، دوم برنامهها افزايش كيفي توليد

و برق  برنامه اول عدم افزايش بهاي آب
 هاي سوم برنامه فروش اموال مازاد

 دوم، سومهاي برنامه پرداخت عوارض توليد واردكنندگان تلويزيون به صداوسيما
 هاي اول برنامه هاي گمركي حذف بخشودگي
و حرفه ترويج آموزش و چهارم برنامهاي هاي فني  هاي سوم

 هاي سوم برنامه آموزش مشاغل كوچك
نو كارگيري فناوري به  هاي سوم برنامه هاي

 هاي سوم برنامه ساز فرهنگ توسعه گنجاندن اطالعات زمينه
 برنامه چهارم رساني درخصوص زلزله اطالع

 برنامه چهارم برنامه آموزشي حفظ محيط زيست
 برنامه چهارم عدم تبليغ كاالهاي غذايي مضر

 برنامه چهارمها ايجاد شرايط مناسب براي استفاده شهروندان از ماهواره
 هاي اول، چهارم برنامه مقابله با تهاجم فرهنگي
 هاي اول دوم برنامهها گسترش فرامرزي شبكه

 ها در قوانين برنامه توسعه به استثناي صداو سيما اي از جايگاه رسانه خالصه.84جدول
 قانون عنوان برنامه

 برنامه دوم هاي مستقل روابط با خبرگزاري
و مقررات، براي رفع موانع انحصاري  برنامه چهارم اصالح قوانين

و مقررات، براي و فراهم تقويت رقابتاصالح قوانين ،هاي بسـط مشـاركت مـردم سازي زمينه پذيري
و حرفه،نهادهاي غيردولتي و هنري صنفي  اي در امور فرهنگي

 برنامه چهارم

و،منظـور حمايـت از توليـد هاي غيردولتي ضـمانت، بـه تأسيس صندوق و صـادرات كاالهـا توزيـع
و بين ...مطبوعاتي ...خدمات   المللي در سطح ملي

 برنامه چهارم

 برنامه چهارم اي بخش فرهنگ ساماندهي نظام يارانه
و حقوقي كه در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي انقـالب حمايت هاي الزم، از اشخاص حقيقي

مي هاي رايانه مطبوعاتي در محيط ...فرهنگي در توسعه فضاهاي مجازي  و اينترنتي فعاليت  كنند اي
 برنامه چهارم

 برنامه چهارماي تبليغات رسانه ساماندهي
و هنر  برنامه چهارم تا پايان سال اول برنامه چهارم ...تهيه اليحه امنيت شغلي اصحاب فرهنگ

 برنامه چهارم استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ تا پايان سال اول برنامه چهارم
و رسانهن و تبليغات ظام جامع حقوقي مطبوعات  برنامه چهارم ها

 برنامه چهارمل تحت پوشش بيمه بيكاري دولتسه سا

.در ادامه وضعيت تحقق احكام برنامه چهارم در حوزه رسانه در قالب جدول ذيل آورده شده است
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 عملكرد دولت براساس برنامه چهارم.85جدول

 بند يا ماده
 اسناد توسعه بخشي
 برنامه چهارم توسعه

 عملكرد دولت

) 108ماده(
ــف ــه)ال ـاربردي در عرص و كـ ـادي ـات بنيـ ـام مطالعـ ــت از انجـ حماي

و اطـالع فرهنگ ـا تكيـه بـر علـوم، سازي، پژوهشي، آموزشـي ـاني ب رس
و بهره و مؤسسات پژوهشـي گيري مناسب از ظرفيت دانشگاه فناوري ها

ـا موضـوعات هاي دورهو حمايت از پايان نامه هاي تحصيالت تكميلـي ب
و انقالب اسالمي)ره(م مربوط به اما

و ادبـي)ب و نشـر آثـار ارزنـده علمـي، هنـري حمايت از توليد
و نشر آثار امام  مربوط به حضرت امام با همكاري مؤسسه تنظيم

هاي عمومي كشور به آثار منتشرهو تجهيز كتابخانه)ره(خميني 
 شده در اين زمينه

و متناسب در جهت تبيين حمايت از توليد برنامه)ج هاي متنوع
و آراي حضـرت امـام  و معرفـي چهــره)ره(و بزرگداشـت سـيره

و ســيماي جمهــوري اســالمي ايــران بــا جــامع ايشــان در صــدا
»ب«همكاري مؤسسه مذكور در بند 

و)د ــادين ــاكن، مي و نگهــداري ام شناســايي، بازســازي، حفــظ
و هايي كه مهمتر خيابان ين وقايع انقالب اسالمي را شـاهد بـوده
در نيز بهره و فضـاهاي عمـومي گيري از مراكز فرهنگـي، هنـري

و بزرگداشـت يـاد امـام  و سيره عملي و تبليغ انديشه جهت نشر
ها توسط شهرداري)ره(
و همكاري اشخاص حقيقـي تهيه برنامه)هـ هاي مناسب براي ارتباط

ت ر در انجام امور مذكور در ايـن مـاده ثيرگذار خارج از كشوأو حقوقي
و وزارت امـور خارجـه بـا و ارتباطات اسالمي توسط سازمان فرهنگ

مي»ب«همكاري مؤسسه مذكور در بند   گيرد صورت
و اجراي برنامه)و با تهيه هاي سازنده توسط سازمان ملي جوانان

و ارتبـاطبه»ب«همكاري مؤسسه مذكور در بند  منظور آشنايي
و آرماننسل جو و زندگي امام  هاي انقالب اسالمي ان با انديشه

هاي فرهنگي كـه بـه نحـوي از بودجـه عمـومي اسـتفاده دستگاه)ز
و شهرداري مي و فرهنگسراها موظف كنند اند حـداقل سـه درصـد ها

و تبليغـي خـود را جهـت اجـراي%)3( از بودجه عمليـات فرهنگـي
 وظايف مذكور در اين ماده اختصاص دهند

و نشـر آثـار آيين)ح نامه اجرايي اين ماده توسط مؤسسه تنظيم
و برنامه)ره(امام خميني  وو سازمان مديريت ريزي كشور، تهيـه

 به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

و تعلقات ارتقاي سطح آگاهي ها
به عوامل توليد رسانه اي، نسبت

)ره(شخصيت ممتاز امام خميني 
و پشتيباني رسانه از حمايت اي

و  و انتشار آثار توليد، پخش
توليدات فاخر هنري كه معرف 

و خدمات امام خميني  شخصيت
 است)ره(

 6470دو سال اول برنامه
 ساعت

ــتفاده شـــهروندان از ــب بـــراي اسـ ــاد شـــرايط مناسـ ايجـ
(سص(ها ماهواره ))ط 104(ماده)

 اقدامي انجام نشده فاقد سند

 فاقد اطالعات فاقد سند))ب 106(ماده()سص(مقابله با تهاجم فرهنگي
و مقررات، براي رفع موانع انحصاري ))الف 104(ماده( اصالح قوانين

و مقررات، براي تقويـت رقابـت و فـراهم اصالح قوانين سـازي پـذيري
و،نهادهـاي غيردولتـي،هـاي بسـط مشـاركت مـردم زمينه صـنفي
و هنري حرفه ))الف 104(ماده( اي در امور فرهنگي

تهيه طرح جامع مطالعه،
و  و تنظيم قوانين شناسايي، اصالح
مقررات در جهت رفع انحصار از 

و هنري فعاليت  هاي فرهنگي

 اقدامي انجام نشده است
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 بند يا ماده
 اسناد توسعه بخشي
 برنامه چهارم توسعه

 عملكرد دولت

از هاي غيردولتـي ضـمانت، بـه تأسيس صندوق منظـور حمايـت
و خـدمات،توليد و صـادرات كاالهـا در ...مطبوعـاتي ...توزيـع

ب و ))ب 104(ماده( الملليينسطح ملي

و اجراي طرح صندوق تهيه
و تشويق صادرات آثار  ضمانت

و هنري  فرهنگي
 فاقد اطالعات

))ز 104(ماده( اي بخش فرهنگ ساماندهي نظام يارانه
اي بخش ساماندهي نظام يارانه

فرهنگ با رويكرد پرداخت يارانه از 
 توليد به سمت مصرف

 فاقد اطالعات

و حقوقي، كه در چـارچوب حمايت هاي الزم، از اشخاص حقيقي
مقررات مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي در توسعه فضـاهاي 

و اينترنتـي فعاليـت هاي رايانه مطبوعاتي در محيط ...مجازي  اي
))ط 104(ماده( كنند مي

و توسعه و اجراي طرح بهبود تهيه
و  و عرضه آثار نظام توليد، توزيع

و هنري از طريق محصوالت فره نگي
و توسعه  حمايت از بسترسازي

 هاي فناوري اطالعات زيرساخت

 نامه نويس آيين تهيه پيش

 فاقد اطالعات فاقد سند))ل 106(ماده(اي ساماندهي تبليغات رسانه
و هنر تا پايان سـال ...تهيه اليحه امنيت شغلي اصحاب فرهنگ

))الف 116(ماده( اول برنامه چهارم
اليحه نظام صنفي بخش تهيه

 فرهنگ
 اقدامي انجام نشده است

استقرار نظام صنفي بخـش فرهنـگ تـا پايـان سـال اول برنامـه
))الف 116(ماده( چهارم

و رسانهن و تبليغات ظام جامع حقوقي مطبوعات ))الف 116(ماده( ها
 نامه نويس آيين تهيه پيش اي نوين تدوين نظام جامع رسانه

))ج 116(ماده( پوشش بيمه بيكاري دولتسه سال تحت
و برخورداري خبرنگاران آزاد

هاي جمعي هاي خبري رسانه رابطه
 از خدمات رفاه اجتماعي

 اقدامي انجام نشده است

(سص(رساني درخصوص زلزله اطالع  فاقد اطالعات فاقد سند)»4ب«بند30ماده)
(سص(برنامه آموزشي حفظ محيط زيست  فاقد اطالعات فاقد سند))الف64(ماده)
(سص(عدم تبليغ كاالهاي غذايي مضر  فاقد اطالعات فاقد سند))84(ماده)

مي طوركه در جدول مقايسه همان از اي مذكور نيز مشاهده اسناد ملي توسعه«شود فقط بخشي
و مابقي آن مواردي است كه هيچ نامي» در برنامه چهارم از آنها در قانون مستند به قانون برنامه شده

.برنامه نيامده است

 هاي توسعه ايرادات وارد بر برنامه)ب
و فرهنگي كشور از دو بعد قابل اعتناست ايرادات وارد بر برنامه از. هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي اول

و رسانه و دوم برنامه لحاظ رويكرد به توسعه و هاي دستگاه ها :ها رسانهها در رابطه با توسعه
 ايرادات رويكردي به توسعه.1-ب

اي عدم تبعيت از يك نظام توسعه−
 ها در توسعه نامشخص بودن وضعيت رسانه−
 ها يا بالعكس نامشخص بودن اولويت نقش رسانه−
 هاي توسعه ها در برنامه عدم جامعيت رسانه−
و خصوصي در برنامه عدم تفكيك رسانه−  هاي توسعه هاي دولتي
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به− و بين نقش رسانهعدم عنايت  هاي توسعه المللي در برنامه هاي محلي، ملي
ها هاي توسعه در حوزه رسانه عدم قابليت اجرايي برخي از برنامه−
 هاي توسعه اي در برنامه هاي رسانه توجهي به جهاني شدن فناوريبي−
 هاي توسعه اي در برنامه هاي همگراي رسانه توجهي فناوريبي−

 هاي توسعه رسانه در برنامهايرادات محتوايي.2-ب
 اي صداوسيما تأكيد صرف بر پوشش رسانه−
 تأكيد بر افزايش كيفي توليدات صداوسيما−
 برخورد بخشي با امر توسعه−
ها ورود به حوزه تخصصي رسانه−
 كلي بودن برخي از احكام−
 كار براي نظارت بر تحقق احكام عدم سازو−

ب :رنامه پنجم توسعه پيشنهاد شده استلذا با توجه به اين ايرادات، مواردي براي
ها ها رسانه ابزار ارتباطي توسعه در تمامي كشور: هاي دولتي در توسعه تبيين نقش رسانه−

هستند، لذا ضروري است كه در برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران درخصوص توسعه آورده
.هاي خود را انجام دهند ريزي برنامههاي دولتي در راستاي اهداف ارائه شده شود تا رسانه

و اجراي سند توسعه− با عنايت به اينكه صداوسيما تنها راديو: الزام صداوسيما به تدوين
و در ضمن مهمترين عامل در تسريع روند توسعه مي كه تلويزيون كشور است باشد، لذا ضروري است

و فرهنگي خود را در سال اول اين سازمان مكلف شود سند صداوسيما در توسعه اقتصادي، اجت ماعي
و در سال و گزارش آن به مجلس شوراي اسالمي ارائه شود تدوين .هاي ديگر اجرا

موضوعاتي همچون قانون جامع: هاي توسعه پيشين تنفيذ مواد مربوط معطل مانده در برنامه−
و تبليغات، استفاده مديريت شده از ماهواره رسانه رس ها و نظام صنفي اهالي انهها، صندوق حمايت از ها

و رسانه، اليحه امنيت شغلي اصحاب رسانه، بيمه بيكاري اصحاب رسانه، از مواردي هستند كه  فرهنگ
هاي مغفول قابل تحقق، مجدداً ضروري است برنامه. اند هاي متولي قرار نگرفته مورد عنايت سازمان

و تمهيداتي براي تحقق حتمي آنها ايجاد شود .تكرار
و مقررات صداوسيما:م صداوسيما به تهيه اليحه اصالح قوانين خودالزا− و(قوانين اساسنامه

مي1368با تغيير قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در سال) قانون اداره كه، بايد با آن منطبق شد
د، اي واح اين مهم در دو دهه گذشته انجام نشده؛ لذا ضروري است صداوسيما مكلف شود طي اليحه

.قوانين مربوط به خود را منطبق با قانون اساسي، پيشنهاد دهد
از− و ارتباطات براي ايجاد راهكاري در استفاده و وزارت فناوري اطالعات الزام صداوسيما

و امواج در انحصار وزارت: فناوري همگرا و تصوير در انحصار سازمان صداوسيما با عنايت به اينكه صدا
و ار بهفناوري اطالعات و يك ميسر تبع استفاده از فناوري ارتباطي همگرا براي هيچ تباطات است

و جامعه را از اين  نيست، لذا ضروري است اين دو درخصوص استفاده از فناوري همگرا به تفاهم رسند
.دستاورد محروم نسازند
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تمامي 2012با توجه به اينكه تا سال: سازي صداوسيما الزام دولت در تهيه بودجه ديجيتال−
و ايران در اين ميان سيستم و تلويزيوني جهان از آنالوگ به ديجيتال تغيير خواهند يافت هاي راديو

به علت مشكالت مالي از اين غافله عقب به مانده است، لذا ضروري است برنامه پنجم دولت را مكلف
.تهيه امكانات مالي براي تحقق اين امر كند
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ش ايران، فصلنامه پژوهش .3،1389هاي اقتصادي، سال دهم،
و صنعت ايران، بررسي.42  بخشدر نهم دولت عملكرد انطباق ميزان مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم

 مطالعات فرهنگي، دفترو اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون محورهايبه نسبت مسكن
.1388، 10058: مسلسل اسالمي،شماره شوراي مجلس هاي پژوهش زيربنايي، مركز

و.43  چهارم برنامه هاي سالدر زراعي محصوالت عمده هاي شاخص بررسي.سليماني،الههمقدسي، رضا
.1388، 9753: مسلسل اسالمي، شماره شوراي مجلس هاي پژوهش زيربنايي، مركز مطالعات توسعه، دفتر
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و،جليلو مكنون، رضا.44 هاي توسعه در ايران، هاي برنامه شناسي فراتحليلي بر آسيب.بهرامي،محسنسليمي
ش- فصلنامه علمي .10،1393پژوهشي راهبرد اقتصادي، سال سوم،

ط.45 و مهرورزيان،  كشور، دفتر توسعه پنجم برنامهدرآن ارتقايو شهروندي حقوق.شمسا،محمدرضااهره
.1388، 9867: مسلسل اسالمي، شماره شوراي مجلس هاي پژوهش سياسي، مركز مطالعات

سياسي، مطالعات سايبر، دفتر فضايدر اسالمي جمهوري ملي امنيت هاي بايسته.نورمحمدي، مرتضي.46
.1388، 9962: مسلسل اسالمي، شماره شوراي مجلس هاي پژوهش مركز

 سياسي، مركز مطالعات رم، دفترن تهديداتبا مقابلهدر بسيج جايگاه تقويت.نورمحمدي، مرتضي.47
.1388، 9937: مسلسل اسالمي، شماره شوراي مجلس هاي پژوهش

و.48  سالمت، دفتر حوزهدر پنجم برنامه كلي هاي سياستبه نگاهي.اخوان بهبهاني،عليوثوق، عباس
.1388، 9779: مسلسل اسالمي، شماره شوراي مجلس هاي پژوهش اجتماعي، مركز مطالعات

و بودجه، مركز توسعه صندوق.زنوز هادي،بهروز.49  شوراي مجلس هاي پژوهش ملي، دفتر مطالعات برنامه
.1388، 9913: مسلسل اسالمي، شماره
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