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 نكاتي درباره بررسي برنامه ششم توسعه و 
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 چكيده

شده در موعد مقرر به مجلس شوراي اسالمي توسعه  ششماليحه برنامه تقديم  با توجه به عدم

سال اليحه بودجه ه آن با زمان تقديم و بررسي ئزمان اراتداخل  ،ذيربطدر قوانين براي دولت 

لحاظ رو مجلس شوراي اسالمي هم در بررسي اين دو اليحه بهايناز قطعي است و 5931

دهد كه امكان نشان ميش رگزاماهوي با مشكالت روبرو است. اين لحاظ اي و هم بهنامهآيين

وجود ندارد يا با  5931بررسي هر دو اليحه در مجلس شوراي اسالمي تا قبل از پايان سال 

درباره نحوه بررسي اين دو سه سناريو سختي و احتماالً كاهش كيفيت بررسي روبرو خواهد بود. 

 اليحه وجود دارد:

سال برنامه ششم و اليحه بودجه اليحه سيدگي همزمان به ر ـ سناريوي اول

  ؛5931

  ؛اليحه برنامه ششم در اولويت بررسي قرار گيرد ـ سناريوي دوم

  .در اولويت بررسي قرار گيرد 5931 سال اليحه بودجه ـ سناريوي سوم

 5931ولويت دادن به بررسي اليحه بودجه سال ا ،هاي مجلسنظر مركز پژوهش

مجلس  5931سال آنكه براي برقراري ارتباط بين برنامه ششم و بودجه است. ضمن 

در بودجه مدنظر قرار اي كه بايد صراحتاً تواند فهرست الزامات برنامهشوراي اسالمي مي
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از  5931گيرد را استخراج و در صورت تعارض آنها با احكام يا ارقام اليحه بودجه سال 

صورت رسمي درخواست اصالح اليحه مربوطه را به ها را رفع ودولت بخواهد اين تعارض

 به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. 

 

 ايو رويه مالحظات قانوني

( دولت موظف است 5915سال ( قانون برنامه و بودجه كشور )مصوب 8طبق ماده ) .5

ماه قبل از پايان هر دوره برنامه، اليحه برنامه دوره بعد را جهت تصويب به  6حداقل 

 5931تقديم كند. بر اين اساس دولت موظف بوده است تا پايان شهريورماه  مجلس

 5.ششم را به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند اليحه برنامه

دولت موظف است اسالمي نامه داخلي مجلس شوراي ( قانون آيين586طبق ماده ) .2

س شوراي آذرماه هر سال به مجل 51انه كل كشور را حداكثر تا يتا اليحه بودجه سال

اليحه بودجه  5931آذرماه  51اسالمي تقديم كند. براساس اين دولت موظف است تا 

 .كندكل كشور را به مجلس شوراي اسالمي تقديم  5931سال 

نامه داخلي )بعد از زمان ارائه ينيآ (581)در مجلس براساس ماده برنامه بررسي  .9

روز  95در كميسيون تلفيق( به  روزه( تا پايان بررسي 1پيشنهادهاي نمايندگان )فرصت 

صورت ضرورت به دوبرابر  اين زمان در (581)ماده « ز»زمان نياز دارد )براساس بند 

رسد كه بررسي آن در نظر مييابد(. با توجه به حجم احكام اليحه برنامه، بهافزايش مي

                                                 
تحت عنوان اليحه  هادولتساله ارائه شده توسط پنجهاي برنامه ،ينكه بعد از انقالب اسالمي. با توجه به ا5

 «9»عمراني )ذكر شده در بند هاي رسد كه مراد از برنامهمي نظرتوسعه تهيه و تدوين شده است؛ لذا بههاي برنامه

 باشد.مي عهتوسهاي همان برنامه( 5915( متن قانون برنامه و بودجه مصوب 5ماده )



 

 

صحن علني مجلس شوراي اسالمي نيز حداقل به دو هفته زمان نياز داشته باشد. 

( 581ماده ) «ج»و  «ب»هاي مقرر در بندهاي بنابراين به شرط عدم تمديد مهلت

 روز زمان نياز دارد. 51بررسي برنامه حداقل به نامه داخلي، آيين

)بعد از زمان ارائه داخلي نامه ينيآ (586)در مجلس براساس ماده  بودجهبررسي  .5

روز زمان نياز دارد  93يق( به پيشنهادهاي نمايندگان تا پايان بررسي در كميسيون تلف

 روز قابل تمديد است(.  51همين ماده اين زمان در صورت ضرورت تا  «9»)براساس بند 

روز بررسي بودجه را به اتمام رساند،  53اگر فرض شود كه صحن علني نيز ظرف  

 روز زمان نياز دارد. 54بررسي بودجه در مجلس حداقل به 

جلسات مجلس براي رسيدگي به  ،داخلي مجلس نامهآيين (581)بر طبق ماده  .1

حداقل روزي ، بودجه بايد بالانقطاع در كليه ايام هفته غير از جمعه و تعطيالت رسمي

تا موقعي كه شور و مذاكره درخصوص اليحه بودجه به پايان  گردد و چهار ساعت منعقد

يا طرح و هيچ اليحه  نشود نرسيده و رأي مجلس اخذ نشده است از دستور خارج

مگر اليحه يك يا چنددوازدهم، بنابراين از منظر تواند مطرح باشد نمي ديگري

داخلي مجلس بررسي اليحه بودجه در صحن علني بر هر اليحه و طرحي  نامهآيين

 اولويت دارد.

 صورتبهدهد كه ارائه برنامه توسعه و اليحه بودجه مي بررسي سابقه تاريخي نشان  .6

يكبار ديگر رخ داده بود و آن زماني بود كه اليحه برنامه پنجم همزمان به مجلس نيز 

به مجلس شوراي اسالمي تقديم شد. در آن تاريخ با توجه  03/53/5988توسعه در تاريخ 

به  1/55/5988كل كشور )كه در تاريخ  5983به تقدم بررسي اليحه بودجه سال 

بررسي اليحه بودجه رئيسه مجلس تصميم گرفت تا پس از مجلس تقديم شد( هيئت
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 به بررسي اليحه برنامه پنجم توسعه بپردازد . 5983سال 

و نيازمند دقت نظر  طوالني ،زمانبر بسيار فرآيندبررسي اليحه برنامه توسعه يك   .7

درخصوص  .گيران امر در مجلس شوراي اسالمي استساز و تصميمكارشناسان تصميم

جهت طي فرآيند بررسي به  5983ماه از ابتداي خرداد اليحه برنامه پنجم توسعه،

هاي تخصصي ارجاع شد. كميسيون تلفيق برنامه پنجم نيز از هفته آخر كميسيون

نوبت  11خردادماه تشكيل شد و كميسيون تلفيق برنامه در نهايت پس از برگزاري 

با  55/1/5983ساعت بررسي مستقيم، كار خود را در تاريخ  933جلسه و بالغ بر حدود 

ماده پيشنهادي قوه قضائيه  3ماده اليحه پيشنهادي دولت و  5335ماده از  538بررسي 

به پايان رساند. گزارش نهايي مصوبات كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه در قالب 

ماده به صحن علني ارائه شد و در تاريخ  060ماده الحاقي )مكرر( جمعاً  60ماده و  033

نجم )مصوبات كميسيون تلفيق( در صحن علني بررسي اليحه برنامه پ ،8/8/5983

 مجلس آغاز شد.

جلسه  00در قالب  3/3/5983تا پايان  3/8/5983صحن علني مجلس نيز از تاريخ   .8

مجموعه مصوبات تلفيق به همراه پيشنهادهاي الحاقي نمايندگان محترم را بررسي كرد و 

ده كه غالباً مراعي مانده ما 51مصوبات، نهايي قلمداد شد. در اين مدت زمان بالغ بر 

اي از ابهامات به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد. جهت بررسي بيشتر و رفع پاره ،بودند

مجدد ضمن بررسي مواد ارجاع داده شده  جلسه 53كميسيون تلفيق نيز با برگزاري 

گزارش خود را به صحن علني مجلس ارائه داد. مجلس نيز در سه جلسه علني تا پايان 

                                                 
( اليحه مربوط به صندوق توسعه ملي با توجه به ارائه اساسنامه صندوق توسط دولت و تصويب فوريت 16. ماده )5

آن در مجلس شوراي اسالمي در كميسيون تلفيق در اين مدت بررسي نشد و تصميم درخصوص آن به صحن علني 

 مجلس سپرده شد.



 

 

بررسي تمام مواد اليحه برنامه پنجم را به همراه الحاقات و  51/3/5983چهارشنبه روز 

اصالحات آن به پايان برد و گزارش نهايي مصوبات خويش را جهت تأييد به شوراي 

مورد  83نيز پس از بررسي مصوبات فوق  نگهبان قانون اساسي ارجاع داد. شوراي نگهبان

با شرع را اعالم داشت. ايرادات فوق پس از بررسي در ايراد قانون اساسي و عدم مطابقت 

در قالب گزارش مصوبات  51/53/5983و  51، 50هاي كميسيون تلفيق در تاريخ

اصالحي كميسيون تلفيق در مورد مواد اعاده شده از شوراي نگهبان به صحن علني 

ايتاً در مجلس ارائه شد. مجلس نيز طي برگزاري جلسات همزمان با كميسيون تلفيق نه

به  ،پايان رساندماده به 091پرونده برنامه پنجم توسعه را با  51/53/5983تاريخ 

توسعه در مجلس بعد از اعالم وصول پنجم بررسي اليحه برنامه  فرآيندعبارتي 

تا اتمام بررسي آن در  ،ربطهاي ذيكميسيوناي آن به نامهآيينآن و ارجاع 

 ماه به طول انجاميد. 7هبان بالغ بر صحن علني و رفع ايرادات شوراي نگ

اليحه تنظيم برخي از »اي با عنوان در اليحه 1/8/5931دولت يازدهم در تاريخ   .3

قوانين برنامه توسعه « احكام دائمي»كه در آن برخي از « هاي توسعه كشوراحكام برنامه

جهت طي ويژه برنامه پنجم توسعه( در قالب يك اليحه تجميع شده است را پيشين )به

در اين اليحه، مفادي از  .تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسالمي تقديم داشته است

 نهاها، ضرورت وجود آپيشين توسعه كه طبق نظر كارشناسي دستگاههاي قوانين برنامه

يا به هر دليل در قوانين متعدد برنامه  .در قالب قانون دائمي تشخيص داده شده است

سطر( اليحه مورد بررسي  1كه در مقدمه توجيهيِ )كمتر از چنان .اندتوسعه تكرار شده

حجيم شدن »اي با اين مشخصات، رفع مشكل تصريح شده، هدف اصلي ارائه اليحه

احكامي با ماهيت دائمي »در اثر تكرارِ  ،«هاي مذكور با تكاليف متعدد براي دولتبرنامه
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هاي تنظيم برخي از احكام برنامه»اليحه  بوده است.« هاي توسعهبنا بر ضرورت در برنامه

در مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول  1/8/5931ماده در تاريخ  13با « توسعه كشور

اي تبديل چنين اليحهبا توجه به اينكه  شد و يك فوريت آن در همان جلسه رد گرديد.

واهد شد و وزن قوانين برنامه توسعه پيشين منجر خگيري قانوني همبه قانون، به شكل

 تدوين فرآيندرساندن  دليل ناكامي در به انجاماكنون نيز بهنظام حقوقي كشور را كه هم

و تنقيح قوانين و مقررات، آشفته و مبهم است، بيش از پيش مغشوش خواهد كرد و نظر 

رسد مي نظربه ،به برخورداري اليحه برنامه توسعه و تبعيت آن از اصول و قواعدي خاص

ه مورد اقبال كارشناسي و فوريت مجلس واقع نخواهد شد و بررسي آن نيز يك اين اليح

. هر چند با در دستور كار قرار گرفتن كردطي خواهد  هاكميسيونزمانبري را در  فرآيند

 جلسات فشرده كميسيون مشتركي ،5931آذرماه  51از روز يكشنبه ، بررسي اين اليحه

ي مجلس تشكيل شده هاكميسيوناينده همه به عنوان كميسيون اصلي كه از جمع نم

 5،دليل وجود احكام مهم و قابل تأملبه رسدمي نظركار كرده است؛ لكن بهآغاز به ،است

 بررسي كامل اليحه حداقل به چند هفته كار فشرده نيازمند است.

برنامه كاري صحن علني مجلس شوراي اسالمي در تقويم كاري پاييز و زمستان  .54

طي دو  آذر 9آبان تا  01نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از  0:است ازعبارت  5931

هاي به حوزه ،ماه مصادف با اربعين حسينيآذر 50تا  1هفته در مجلس حضور دارند. از 

هفته در مجلس شوراي اسالمي  1طي  ماهدي 1آذر لغايت  51انتخابيه خود رفته و از 

ماه به مدت يك هفته به حوزه انتخابيه رفته و دي 51ماه لغايت دي 3يابند. از مي حضور

                                                 
ريزي و صندوق توسعه ملي، حساب ذخيره ارزي، شوراي برنامه ،اهنحوه  عمل دانشگاه ،. احكامي درخصوص5

 توسعه هر استان و مواردي از اين دست.

 ذكر گرديده است. 1/8/5931اري خانه ملت مورخ زخبرگ ،. برنامه كاري مجلس در خبر 0



 

 

 3بهمن لغايت  51شوند. از مي هفته در مجلس حاضر 1طي  بهمن 59دي تا  03از 

هفته نيز براي آماده شدن جهت  0اسفندماه يك هفته براي سركشي به حوزه انتخابيه و 

ند شركت در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسالمي در مجلس حضور نخواه

هفته كاري در مجلس شوراي  55آذر بالغ بر  51داشت؛ به عبارتي نمايندگان بعد از

 01تا  3هفته كاري بعد از انتخابات مجلس از  9اسالمي حاضر خواهند بود ) به انضمام 

در اوايل  5931توسعه و اليحه بودجه سال  . اگر اليحه برنامه ششم(5931ماه اسفند

براي كاري نمايندگان مجلس تا پايان سال زمان ان كل ميز ،تقديم شود 5931ماه دي

 .خواهد بودهفته  3بررسي آن 

گذشته در نوع تعامالت دولت و مجلس هاي با توجه به موارد مزبور و تجربه  .55

بر ارائه اليحه برنامه ششم مبني درخصوص لوايح بودجه و برنامه و نظر به تغيير اراده دولت

و با توجه به 5به مجلس 5931سال همراه با اليحه بودجه  ،5931 ماهجاي اسفندبه توسعه

  سناريوهاي ذيل قابل توجه خواهد بود: ،بودجهو  برنامهاهميت وجود ارتباط مابين 

 

 سال سناريوي رسيدگي همزمان به برنامه ششم و اليحه بودجهـ سناريوي اول 

59312 

)منتهي به  كه مجلس شوراي اسالمي پس از تعطيلي صحن علنيدر صورتي

                                                 
 5931 ماهآذر 51ريزي در جلسه روز يكشنبه مورخ و برنامه رياست محترم سازمان مديريت ،. آقاي دكتر نوبخت5

 5931دولت اليحه برنامه ششم را به همراه اليحه بودجه سال »نامه و بودجه اعالم فرمودند كه در كميسيون بر

 .«كندمي براي دو تا سه هفته آينده به مجلس تقديم

ه ماه  هفته سركشي بدي 51لغايت  3رئيسه: ازالبته بايد توجه داشت كه طبق برنامه زمانبندي اعالمي هيئت. 

كه با فرض ارائه لوايح فوق شايد  باشدعلت روز ميالد پيامبر اسالم تعطيل ميماه هم بهدي 8و  حوزه انتخابيه است

اين زمانبندي با توجه به مشغول شدن نمايندگان به لوايح بودجه و برنامه نياز به تغيير داشته باشد.
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در  5931سال ( و احتمال ارائه برنامه ششم توسعه به همراه اليحه بودجه 50/3/5931

مجلس بررسي برنامه ششم را در دستور كار قرار دهد با  ؛5931ماه تاريخ يكم دي

 :زمانبندي زير روبرو خواهيم بود

 

 در سناريوي اول توسعه بررسي اليحه برنامه ششم فرآيند. 5نمودار 

 

 

 

 

 

    

 

 5931، اليحه بودجه 5931/ 5/53شنبه سه كه در روز كاري همچنين در صورتي

 :نيز تقديم مجلس شود و همان روز چاپ و توزيع شود با زمانبندي زير روبرو هستيم

 



 

 

 در سناريوي اول 5931بررسي اليحه بودجه سال  فرآيند. 2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي هاكميسيونهم  9/55/5935تا  5/54/5935تيب در فاصله زماني تربدين

تخصصي مجلس شوراي اسالمي و هم كميسيون تلفيق و پس از آن صحن علني 

طور به 5931 سال اليحه بودجه بايد به هر دو اليحه برنامه ششم توسعه و

هر  5/55/5935رسيدگي كنند و با توجه به تقويم كاري مجلس در روز همزمان 

در عمل انجام اين كار  ؛و اليحه آماده بررسي در صحن علني خواهند بودد

  5كن است.متلفيق و صحن علني نام ي تخصصي و كميسيونهاكميسيونتوسط 

 

در  رسيدگي به اليحه برنامه ششم در اولويت بررسي قرار گيرد: ـسناريوي دوم 

ز بررسي آن در مجلس شوراي ماه و آغابا فرض تقديم اليحه برنامه در اول دياين حالت 

                                                 
در صحن علني تواند يگري نيز نميد ه هيچ طرح يا اليحهبودجاليحه اي نيز در زمان بررسي نامه. به لحاظ آيين5

 مورد بررسي قرار گيرد. 
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در كميسيون تلفيق پايان خواهد  1/55/5931اسالمي، بررسي اليحه برنامه در تاريخ 

يافت. اگر بررسي اليحه بودجه بالفاصله بعد از پايان بررسي اليحه برنامه آغاز شود، آنگاه 

 فرآيندمجلس شوراي اسالمي طبق تلفيق در  ي تخصصي و كميسيونهاكميسيون

بررسي آن را به پايان رسانده و آماده رسيدگي در  3/50/5931اي در تاريخ نامهآيين

هاي قانوني براي انتخابات مجلس دهم لحاظ مهلتصحن علني خواهد بود كه اين امر به

 در عمل ناممكن است. 

 

 در سناريوي دوم 5931فرآيند بررسي اليحه بودجه سال . 9نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

هاي رسيدگي نمايندگان به مسائل حوزهحدود دوماه متوالي فرصت  عبارت ديگر،به

با توجه به آغاز هفته ندارد و عمالً نمايندگان كميسيون تلفيق بودجه انتخابيه وجود 

هفته آماده شدن براي شركت در انتخابات مجلس از  0انتخابيه و هاي سركشي به حوزه

و  امكان استفاده از آن زمان را نخواهند داشت 5931ماه سال اسفند 3بهمن تا  51

آخر هاي در صحن علني به بعد از انتخابات مجلس و در هفته نيز بودجه بررسي اليحه



 

 

 شود.مي اسفندماه موكول

 

رسي قرار در اولويت بر 5931 سال رسيدگي به اليحه بودجه ـسناريوي سوم 

 با فرض عدم تمديد مهلت بررسيگيرد 

و  حاكم است 5931سال خصوص بررسي اليحه بودجه در 0ذكر شده در نمودار  رآيندف

و در زمان ي تخصصي انجام شده هاكميسيوندر بررسي اليحه بودجه 

  5.خواهد بودآماده رسيدگي در صحن علني مجلس  55/55/5935تا  9/55/5935

به بعد در صحن علني ششم توسعه  بررسي اليحه برنامه  عمالًترتيب بدين

 اسالمي موكول خواهد شد. مجلس شوراي از انتخابات

 

 گيرينتيجه
 

 هاي زير متصور است:حلراهنكات مزبور با توجه به 

با  دادن به بررسي برنامه ششم و اتمام آن كه در بهترين حالت الف( اولويت

طول خواهد كشيد و سپس  ماهتوجه به تقويم كاري مجلس تا انتهاي بهمن

توان ميسناريو در صورت كمبود وقت، در اين . 5931اليحه بودجه سال بررسي 

هاي اول از سازوكار بودجه چنددوازدهم براي گردش امور مالي دولت در ماه

 ( استفاده كرد. 5931)تا تصويب بودجه سال  5931سال 

                                                 
هفته آماده شدن براي شركت در انتخابات  دوانتخابيه و هاي آغاز هفته سركشي به حوزه. بايد توجه داشت كه 5

 است.  5931اسفندماه سال  3بهمن تا  51مجلس از 
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پذيرش ضمني نظر دولت و  5931سال دادن به بررسي بودجه  ب( اولويت

درخواست و  5931سال ارچوب برنامه ششم در تدوين بودجه درخصوص رعايت چ

بررسي اليحه برنامه ششم  اين صورتدر  ،هاي احتمالي آن از دولترفع مغايرت

تا آخر مجلس نهم تواند مي 5931توسعه پس از اتمام بررسي اليحه بودجه سال 

ه هما 6ا . ارائه اليحه تمديد يك ساله يادامه داشته باشد( 5931 ماهارديبهشت)

ترتيب مجلس بدين؛ صورت ضروري استدر اينبرنامه پنجم توسعه به مجلس نهم 

 سي برنامه را به دور از تعجيل انجام خواهد داد. ربرشوراي اسالمي كار كارشناسي 
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 اهمركز ژپوهش گزارششناسنامه 
 مجلس شوراي اسالمي

 55134: مسلسلشماره 

در مجلس  كل كشور 5931نكاتي درباره بررسي برنامه ششم توسعه و بودجه  عنوان گزارش:

 شوراي اسالمي

 

 

 ي(ريزبرنامهمطالعات اقتصادي ) گروه توسعه و  :نام دفتر
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 رپوسيدمجتبي حسيني همكار:

 محمد قاسمي، احسان خاندوزي فرشاد مؤمني، علمي: انناظر
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