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بررسي «اليحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران (»)5933-5931
 .4واكاوي ردپاي سياستهاي كلي برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي

چكيده
اولويتبندي مسائل بنیادين كشور و ارائه استراتژيها ،سیاستها و اقدامات اجرايي در برنامههاي پنجساله
بايد بر اساس سیاستهاي كلي مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابالغي از سوي مقام معظم
رهبري باشد؛ به عبارت ديگر ،مقام سیاستگذار ،چارچوبي براي برنامهريزي معین ميكند و دولت ملزم
به ارائه برنامه در آن چارچوب است.
نظر به سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي در نظام جمهوري اسالمي ايران كه مستنبط از قانون اساسي
است ،دولت (رئیسجمهور ،هیئت وزيران و تكتك وزيران) و مجلس مكلفند در تهیه ،رسیدگي و تصويب
اليحه و يا قانون برنامه پنجساله توسعه ،مفاد سیاستهاي كلي نظام به خصوص سیاستهاي كلي برنامه
پنجساله را (كه بیانگر جهتگیري و اولويتهاي نظام در دوره پنجساله برنامه است) ،رعايت كنند.
بر اين اساس ،دولت و مجلس موظفند در تهیه و تصويب اليحه يا قانون برنامه پنجساله توسعه،
احكام ،بخش ها و اهداف مختلف آن را به نحوي ترتیب دهند كه نحوه تحقق و اجراي سیاستهاي كلي
نظام به خصوص سیاستهاي كلي برنامه پنجساله بهطور روشن و شفاف در اليحه يا قانون مشخص باشد.
به طور خاص در برنامه ششم توسعه ،انتظار سیاستگذار اين است كه «سیاستهاي كلي برنامه ششم
توسعه» و «سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي» ،مبناي برنامهريزي قرار گیرد.
بررسي هاي انجام شده حكايت از آن دارد كه میان احكام ارائه شده در «اليحه اجراي احكام مورد
نیاز برنامه ششم» و سیاست هاي كلي برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفي وجود دارد ،بهعالوه در برخي
موارد مشاهده ميشود موضوعات اساسي مطرح شده در سیاستهاي كلي مورد غفلت قرار گرفتهاند.
همچنین بررسي آن اليحه و مداقه نسبت به ارتباط بین احكام آن با سیاستهاي كلي اقتصاد
مقاومتي نشان ميدهد ،اتخاذ رويكرد گزينشي نسبت به سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي باعث شده
است اليحه احكام ،تا حد زيادي از مفهوم اقتصاد مقاومتي تهي گردد؛ حال آنكه حسب نظر مقام
سیاستگذار ،ضروري است كه برنامه ششم با رويكرد مقاومسازي اقتصاد نگاشته شود.
در اين ارتباط عدم ارائه مواد و بندهايي راجع به چشمانداز صنعت نفت ،فرآوردههاي نفتي و همچنین
چشمانداز تجاري كشور (مخصوصاً در برههاي از زمان كه تحريمهاي اقتصادي رفع شدهاند و نیاز به اتخاذ
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رويكردهاي گزينشي ،حساب شده و كارشناسي در انتخاب سرمايهگذاران ،شركاي تجاري خارجي و بخشهاي
اقتصادي نیازمند به سرمايهگذاري ،بیش از پیش احساس ميشود) شاهدي بر اين مدعاست.
بهعالوه بهنظر ميرسد تحقق بخشیدن به اهدافي نظیر «مردمي كردن اقتصاد»« ،دانشبنیان كردن
اقتصاد»« ،قطع وابستگي بودجه به نفت»« ،اصالح نظام درآمدي دولت» و  ...كه همگي ذيل اقتصاد
مقاومتي جانمايي ميشوند ،نیاز به اصالحات ساختاري و بنیادي در محتواي اليحه تقديمي دارد (با توجه
به اينكه برنامههاي پنج ساله بهدلیل ماهیت میانمدت محمل مناسبي براي اصالحات ساختاري هستند)
و صرف ارائه مواد و بندهاي كلي و آن هم در اغلب موارد ،احاله موضوع به تدوين آيیننامه توسط
دستگاههاي اجرايي ،نميتواند منجر به تحقق آن اهداف شود.
بررسيهاي آماري مبتني بر تحلیل محتوا نشان ميدهد كه تنها  22درصد از مواد اليحه احكام
مورد نیاز براي اجراي برنامه ششم با سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مرتبط هستند؛ چنانچه موارد
قابل تفسیر را هم به تحلیل اضافه كنیم ،مشخص ميشود بهطور كلي 33 ،درصد از مواد اليحه احكام
بهصورت مستقیم و يا بهصورت تفسیرپذير با سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در ارتباط هستند و در
نتیجه  67درصد از مواد ،رابطهاي با سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ندارد.
ازسوي ديگر بر اساس واكاويهاي صورت گرفته مشاهده ميشود ،میان احكام ارائه شده و
سیاستهاي كلي برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفي وجود دارد ،بهطوري كه از ديدگاه شكلي حدود 62
درصد از سیاستهاي كلي برنامه ششم در احكام ارائه شده مغفول باقيمانده است و اليحه مذكور تنها
 36درصد از سیاستهاي كلي برنامه ششم را پوشش ميدهد .همچنین  26درصد از مواد اليحه نیز در
راستاي هیچ يك از سیاستهاي كلي برنامه ششم توسعه نميباشد.
به طور كلي ميتوان گفت اليحه پیشنهادي در عین حال كه نقاط ضعف بسیار جدي در نحوه
مواجهه با مسائل و مشكالت اساسي كشور دارد ،حتي حداقل هاي مورد انتظار در ارتباط با هماهنگي با
اسناد فرادست را نیز رعايت نكرده است.
مقدمه
ازجمله بنیاديترين فلسفههاي برنامهريزي ،همراستا ساختن جهتگیريهاي كوتاهمدت ،میانمدت و
بلندمدت است .در اين مسیر انتظار ميرود اليحه تقديمي قوه مجريه بهعنوان سند برنامه توسعه
میانمدت در راستاي اسناد فرادست كه تبیینكننده جهتگیريهاي بلندمدت كشور هستند ،قرار گیرد.
ازجمله مهمترين اسناد فرادست برنامه ششم توسعه (همانطور كه در مقدمه اليحه احكام نیز اشاره شده
است) ،ميتوان به سیاستهاي كلي نظام اشاره كرد.
سیاستهاي كلي حاوي اصولي هستند كه آرمانها را به مفاهیم اجرايي نزديك ميكنند و اجرايي شدن
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سیاستهاي كلي نظام غالباً نیازمند تصويب قوانین و مقررات مربوطه توسط مجلس شوراي اسالمي و نهادهاي
ذيصالح است 1.به اين معنا كه مجلس شوراي اسالمي ،دولت و ساير نهادهاي كشور مكلفند در تصويب قوانین
و مقررات عالوهبر اينكه اقدام به تصويب موارد خالف سیاستهاي كلي نكنند ،در راستاي اجرايي شدن اين
سیاستها نیز اقدام نمايند .سیاستهاي كلي قوانین برنامه نیز مشمول همین حكم هستند .يعني مجلس
شوراي اسالمي ،دولت و ساير نهادهاي حكومت مكلفند در چارچوب آنها اقدام نمايند.
نكته ديگر اينكه از يكسو تمامي سیاستهاي ابالغي داراي اعتبار حقوقي يكسان است و اصطالحاً
در عرض همديگر قرار دارند .حال آنكه در بررسي اليحه برنامه ششم توسعه ،آنچه سیاستهاي كلي
برنامه ششم توسعه را به نحوي از ساير سیاستهاي كلي متمايز ميسازد ،زمانمند بودن و ناظر بر دوره
معین بودن آن است .اين مهم ميتواند به نحوي نشانگر اولويت زماني و فوريت اجراي آن نسبت به ساير
سیاست هاي ابالغي باشد؛ به بیان ديگر هرچند تحقق و اجراي كامل تمامي سیاستهاي كلي امري الزم
و ضروري است؛ اما ميتوان ماهیت سیاستهاي كلي برنامه را بهعنوان يكي از راهبردها و گامهاي تحقق
ساير سیاستها در مقطع زماني آن برنامه توسعه دانست و ازاينرو تدوين و تنظیم قانون برنامه بر اساس
سیاستهاي كلي خاص هر برنامه ،از اهمیت افزونتري برخوردار خواهد بود.
البته الزم به ذكر است يكي از بنیاديترين مسائلي كه در تدوين سیاستهاي كلي برنامه ششم
مورد توجه قرار گرفته است ،سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ميباشد .بنابراين با عنايت به اهمیت
«سیاستهاي كلي برنامه ششم» و «سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي» ،ضروريست میزان انطباق اليحه
احكام ارائه شده با سیاستهاي مذكور از منظر «عبارتي» و «مفهومي» بررسي گردد.
با توجه به مطالب فوق در اين مطالعه تالش صورت گرفته است میزان انطباق «سیاستهاي كلي
برنامه ششم توسعه» و «سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي» با «اليحه احكام مورد نیاز اجراي برنامه
ششم توسعه» مورد بررسي قرار گیرد.
 .5ارتباط اليحه احكام ارائه شده با سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه
مطابقت اليحه برنامه و قانون برنامه با سیاستهاي كلي نظام بدين معناست كه دولت مكلف است به
هنگام تدوين اليحه برنامه ،احكام ،اهداف و بخشهاي مختلف آن را بهگونهاي تنظیم كند كه در نهايت
نحوه اجراي سیاستهاي كلي و دستیابي به اهداف هريك از سیاستها بهصورت روشن و دقیق در اليحه
مشخص باشد .بررسي هاي انجام شده حكايت از آن دارد كه میان احكام ارائه شده و سیاستهاي كلي
برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفي وجود دارد.

 .1محسن اسماعیلي و مصطفي منصوريان ،درآمدي بر نقش مجلس شوراي اسالمي در حسن اجراي سیاستهاي كلي نظام ،بررسيهاي
حقوق عمومي ،سال اول ،ش  ،2زمستان  ،1331ص .11
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جدول  .5بررسي درصد انطباق مواد و بندهاي اليحه احكام با سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه
سياستهاي كلي
برنامه ششم توسعه

مرتبط

قابل تفسير

نامرتبط

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

35

36

23

22

13

21

مأخذ :مطالعات تحقیق.
بهعالوه در برخي موارد مشاهده ميشود كه موضوعات اساسي مطرح شده در سیاستهاي كلي
مورد غفلت قرار گرفتهاند .ازجمله اين موارد ميتوان به موضوعات زير اشاره كرد:
 بند « »13سیاستهاي كلي در ارتباط با افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير و نوين(جهتگیريهاي محیطزيستي)،
 بند « »18سیاست هاي كلي در ارتباط با افزايش مستمر ضريب بازيافت و برداشت نهايي ازمخازن و چاههاي نفت و گاز (صیانت از منابع بیننسلي)،
 بند « »22سیاستهاي كلي در ارتباط با برنامهريزي براي دستیابي به ضريب جیني ( 1/32درراستاي كاهش نابرابري و ايجاد عدالت)،
 بند « »38سیاستهاي كلي در ارتباط با توسعه فناوري فضايي (در راستاي حفظ و بهرهبرداريحداكثري از نقاط مداري كشور)،
 بند « »33سیاست هاي كلي در ارتباط با ارتقاي سالمت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد(تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد)،
 بند « »21سیاستهاي كلي در ارتباط با توانمندسازي و خوداتكايي مردم مناطق محروم (رفاهاجتماعي)،
 بند « »23سیاستهاي كلي در ارتباط با حاشیهنشیني شهري، بند « »58سیاستهاي كلي در ارتباط با پیشگیري و مبارزه با قاچاق كاال و ارز.همچنین بررسيهاي انجام شده ،نشان ميدهد  36درصد از مواد اليحه احكام مورد نیاز بهصورت
مستقیم و  21درصد بهصورت تفسیرپذير ،با سیاستهاي كلي برنامه ششم توسعه در ارتباط هستند.
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نمودار  .5وضعيت مواد و بندهاي اليحه احكام از منظر ارتباط با سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه

مرتبط
نامرتبط

9

44
قابل تفسير
22

مأخذ :مطالعات تحقیق.
همانطور كه مالحظه ميشود ،حدود  22درصد از مواد اليحه ،هیچ ارتباطي با سیاستهاي كلي
برنامه ششم ندارند.

 .2ارتباط اليحه احكام ارائه شده با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي
در متن سیاست هاي كلي برنامه ششم توسعه به صراحت بیان شده كه اين برنامه بايد با تكیه بر
اولويتهاي اساسي سیاستهاي كلي ،كه يكي از آنها سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي است ،تدوين
شود .هنگاميكه از اقتصاد مقاومتي صحبت ميشود ،دو معناي خاص و عام به ذهن متبادر ميگردد:
 معناي خاص :رفع آسیبپذيريهاي اقتصادي در مقابل تكانهها؛ معناي عام :افزايش قدرت انعطاف نظام ملي براي نشان دادن واكنشهاي مناسب به تغییرات،جهت حداكثرسازي استفاده از فرصتها و حداقلسازي هزينه خسارتهاي احتمالي تغییرات مذكور.
با توجه به اينكه بر حسب نظر مقام سیاستگذار ،برنامهريز ملزم شده است كه اقتصاد مقاومتي را
زيربناي برنامهريزي قرار دهد و همچنین در مقدمه اليحه احكام مورد نیاز اجراي برنامه ششم توسعه نیز
به صراحت ذكر شده كه اين اليحه با ابتنا بر سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي تهیه شده است ،الزم
است تمامي بندهاي ذيل سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در اليحه ظهور و بروز داشته باشد.
جدول  .2بررسي درصد انطباق مواد و بندهاي اليحه احكام با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي
سياستهاي كلي
برنامه ششم توسعه

مأخذ :همان.

مرتبط

قابل تفسير

نامرتبط

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

26

22

71

67

11

3
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همانطور كه مالحظه ميشود بر اساس بررسيهاي آماري مبتني بر تحلیل محتوا ،تنها  22درصد

از مواد اليحه احكام مورد نیاز براي اجراي برنامه ششم با سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مرتبط
هستند؛ چنانچه موارد قابل تفسیر را هم به تحلیل اضافه كنیم ،مشخص ميشود بهطور كلي 33 ،درصد
از مواد اليحه احكام بهصورت مستقیم و يا بهصورت تفسیرپذير با سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در
ارتباط هستند و در نتیجه  67درصد از مواد ،رابطهاي با سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ندارد.
نمودار  .2وضعيت مواد و بندهاي اليحه احكام از منظر ارتباط با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي

مرتبط
24
قابل تفسير

3

نامرتبط

1

مأخذ :همان.
الزم به توجه است همراستايي اليحه برنامه و سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ،به اعتبار
«شوكهاي برونزا»« ،شرايط خطیر منطقهاي» و «انبوده آسیبپذيريهاي اقتصادي -اجتماعي و
محیطزيستي كشور» بسیار ضروري است .حال آنكه بهنظر ميرسد گزينش از میان سیاستها و
برنامهريزي ترجیحي ،ميتواند موجب فاصله گرفتن برنامه ششم توسعه از مفهوم اقتصاد مقاومتي گردد.
همچنین تحقق بخشیدن به اهدافي نظیر «مردمي كردن اقتصاد»« ،دانشبنیان كردن اقتصاد»،
«قطع وابستگي بودجه به نفت»« ،اصالح نظام درآمدي دولت» و غیره ،نیاز به اصالحات ساختاري و
بنیادي دارد (با توجه به اينكه برنامههاي پنجساله بهدلیل ماهیت میانمدت محمل مناسبي براي
اصالحات ساختاري هستند) و صرف ارائه مواد و بندهاي كلي و آن هم در اغلب موارد ،احاله موضوع به
تدوين آيیننامه توسط دستگاههاي اجرايي ،نميتواند منجر به تحقق آن اهداف شود.
 .2-5اتخاذ رويكرد گزينشي و ترجيحي نسبت سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي
بررسي اليحه نشان ميدهد كه مقام برنامهريز ،نسبت به بندها و يا قسمتهايي از بندهاي سیاستهاي
كلي اقتصاد مقاومتي تغافل كرده است؛ شاهد مثال اين ادعا ،عدم ارائه موادي راجع به موارد زير است:
 -چشمانداز صنعت نفت ،گاز و فرآوردههاي نفتي :در اين اليحه در ارتباط با نگاه دولت به صنعت
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نفت و فرآوردههاي نفتي ،مادهاي ذكر نشده است .مواردي از قبیل تكمیل زنجیرهارزش صنعت نفت و
گاز ،افزايش صادرات محصوالت پتروشیمي و فرآوردههاي نفتي ،برداشت صیانتي از منابع و قراردادهاي
جديد نفتي و غیره ،در اليحه مغفول مانده است .اگر پذيرفته شود كه مهمترين عامل بازتولید
آسیبپذيري هاي اقتصاد ايران ،وابستگي بودجه و تراز ارزي كشور به درآمدهاي نفتي است ،جاي تأمل
است كه چرا راجع به چشمانداز صنعت نفت ،در اين اليحه صحبتي به میان نیامده است.
 چشمانداز تجاري كشور :در حال حاضر ،يكي از مجاري آسیبپذيري اقتصاد كشور ،وارداتگسترده كاالهاي اساسي ،كاالهاي واسطه يا واردات از مبادي محدود است .حال آنكه در اليحه مورد
بحث ،راجع به استراتژي تجاري بحثي به میان نیامده و در مورد گسترش كاالهاي صادراتي نیز مادهاي
مطرح نشده است .همچنین ذيل مقوله چشمانداز تجاري كشور ،دو موضوع مهم كه ارتباط وثیق با
مقاومسازي اقتصاد دارند عبارتند از :امنیت غذايي (بند « »7سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي) ،تولید
داخلي نهادهها و كاالهاي وارداتي (بند « »6سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي) كه در مورد اين سیاستها
نیز ،ماده يا بندي ارائه نشده است.
اما با نگاهي به شرايط اقتصادي مهم پسابرجام و احتمال انعقاد قراردادهاي اقتصادي میان ايران و
ساير كشورها ،نكته بسیار مهم كه غفلت نسبت به آن ،باعث بروز آسیبپذيري ميشود اين است كه اين
بايد بهگونهاي منعقد شوند كه ايران تبديل به واردكننده كاالهاي مصرفي نشود .بهعبارت ديگر ،انعقاد
قراردادهاي اقتصادي بايد بهگونه اي باشد كه از يك طرف ،منجر به افزايش صادرات و از طرف ديگر
واردات كاالهاي با فناوري با ال همراه با انتقال دانش فني شود .سؤال اين است كه با توجه به اهمیت
چنین موضوعاتي براي پنج سال آتي ،چرا اليحه نسبت به اين موارد ساكت است؟
 .2-2ارائه اهداف مرتبط با اقتصاد مقاومتي بدون توجه به الزامات آن
نكته ديگر اينكه در موادي از اليحه ،عباراتي به عنوان هدف ذكر شدهاند كه اين اهداف ،ذيل اقتصاد
مقاومتي جانمايي مي شود؛ اهدافي نظیر قطع وابستگي بودجه به نفت ،مردمي كردن اقتصاد ،اصالح و
تقويت نظام مالي كشور ،تحقق اقتصاد دانشبنیان و غیره.
اما در ذيل مواد مورد نظر ،پیشنهادها و راهكارهايي مطرح شده است كه بهصورت حداقلي ،اهداف
فوقالذكر را برآورده خواهد كرد .براي مثال ،ذيل ماده ( )1ميتوان گفت كه قطع وابستگي بودجه به
نفت الزامات متعددي دارد و صرفاً با طرح موضوع ممنوعیت معافیتهاي مالیاتي و همچنین موضوع
درآمدهاي حاصل از عوارض ،نميتوان به هدف فوقالذكر ( قطع وابستگي بودجه به نفت) دست پیدا
كرد .همچنین در ابتداي اين ماده ،دو هدف ديگر ذكر شده است كه عبارتند از :صرفهجويي در هزينههاي
عمومي و اصالح نظام درآمدي دولت.
بايد توجه داشت ،اين اهداف اگرچه از بندهاي سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي اخذ شده است،
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اما بايد گفت كه در بند « »16از سیاستهاي اقتصاد مقاومتي بیان شده است كه صرفهجويي در
هزينه هاي عمومي كشور با تأكید بر تحول اساسي در ساختارها محقق خواهد شد .همچنین در بند
« »17نیز آمده است :اصالح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالیاتي .بررسي ماده ( )1از
اليحه احكام مورد نیاز و البته مواد ديگر از اين اليحه نشان ميدهد كه بعضاً اهداف بدون توجه به الزامات
و گستره آنها ،از سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي اخذ شدهاند؛ بهعالوه راهكارهايي ارائه شده است كه
در بعضي موارد ،با اهداف فوقالذكر بيارتباط است و يا حداقل ميتوان گفت كه آن اهداف را بهصورت
حداقلي محقق خواهد كرد .براي مثال ،بعید است كه بتوان گفت طرح موضوع ممنوعیت معافیتهاي
مالیاتي و همچنین تغییر نحوه توزيع درآمدهاي حاصل از عوارض در ماده ( ،)1منجر به تحقق صرفهجويي
در هزينههاي عمومي و اصالح نظام درآمدي دولت شود.
راجع به تحقق اقتصاد دانشبنیان هم مثالهايي از اين دست وجود دارد؛ در ماده ( )12از اليحه
احكام مورد نیاز كه ادعا شده است ،بندهاي ذيل ماده با هدف تحقق اقتصاد دانشبنیان و افزايش بهرهوري
بیان شدهاند ،دو نوع رويكرد قابل مشاهده است:
 نخست :رويكرد بودجهاي؛ دوم :رويكرد معطوف به تدوين آيیننامه توسط دستگاههاي اجرايي.تجربه انباشته كشور نشان ميدهد كه اتخاذ رويكرد بودجهاي به مسائل بنیادين كشور ،نه تنها
نتوانسته است مشكالت را مرتفع سازد ،بلكه بعضاً بهدلیل پديدآمدن ساختارها و سازمانهاي جديد،
بهتبع تزريق وجوه ،مسئله بحرانيتر شده است .در رويكرد دوم نیز ،در راستاي تحقق اقتصاد دانشبنیان،
تمامي دستگاههاي اجرايي موظف شدهاند طي زمانبنديهاي تعیین شده ،آيیننامه و اسناد راهبردي
خود را تدوين كنند؛ سؤال اين است كه چرا چنین اسناد و آيیننامههايي پیش از اجراي برنامه ششم
تدوين نشدهاند؟ و اينكه چند درصد از اين آيیننامهها در زمان مقرر و با كیفیت مطلوب نگاشته خواهد
شد؟ تجربه عملكرد برنامه چهارم نشان ميدهد كه حتي تا پايان برنامه ،كمتر از  51درصد از آيیننامهها
و دستورالعملها تدوين شدند.1
نتيجهگيري
بررسي «اليحه احكام مورد نیاز براي اجراي برنامه ششم توسعه» ،نشان ميدهد مواد و بندهاي اين اليحه
مذكور ،ارتباط ناكافي با «سیاستهاي كلي برنامه ششم» و ارتباط ضعیف با «سیاستهاي كلي اقتصاد
مقاومتي» دارند .حال آنكه همراستايي اليحه برنامه و سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ،به اعتبار
 .1براي مطالعه بیشتر رجوع شود به :حسن ورمزيار و توحيد آتش بار ،پيش نيازهاي اجرايي برنامه پنجم توسعه ،دفتر مطالعات برنامه و بودجه
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،شماره مسلسل  ،18901مرداد .1998
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«شوكهاي برونزا»« ،شرايط خطیر منطقهاي»« ،انبوده آسیبپذيريهاي اققتصادي -اجتماعي و
محیطزيستي كشور» بسیار ضروري بوده و اتخاذ رويكرد گزينشي نسبت به سیاستهاي كلي اقتصاد
مقاومتي و همچنین استناد لفظي به اهدافي نظیر «قطع وابستگي به نفت»« ،مردمي شدن اقتصاد»،
«دانشبنیان شدن اقتصاد» ،بدون توجه به الزامات آنها و ناديده گرفتن مسائل اساسي مندرج در سیاستهاي
كلي نظیر «مبارزه با فساد»« ،صیانت از منابع بیننسلي»« ،كاهش نابرابري و ايجاد عدالت منطقهاي و
درآمدي» و غیره ،موجب تضعیف ارتباط بین اليحه احكام با سیاستهاي اقتصاد مقاومتي و سیاستهاي كلي
برنامه ششم توسعه شده است .بنابراين الزم است در باز نويسي احكام فوق مجددا ً سیاستهاي كلي بیش از
گذشته مورد توجه واقع شده و بر اساس اولويتهاي ابالغي تعیین شده در آنها ،سیاستهاي الزم و احكام
مرتبط ارائه شوند.
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پيوست
جدول  .9بررسي ارتباط بين سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه و احكام برنامه
رديف

سياستهاي كلي

شماره مواد مرتبط

برنامه ششم توسعه

در اليحه احكام

1

رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغالزا بهگونهاي كه با بسیج همه
امكانات و ظرفیتهاي كشور ،متوسط رشد  8درصد در طول برنامه
محقق شود.

مالحظات

نامرتبط

2

بهبود مستمر فضاي كسبوكار و تقويت ساختار رقابتي و رقابتپذيري
بازارها.

6

مرتبط

3

مشاركت و بهرهگیري مناسب از ظرفیت نهادهاي عمومي غیردولتي با
ايفاي نقش ملي و فراملي آنها در تحقق اقتصاد مقاومتي.

12 ،11

قابل تفسیر

2

توسعه پیوندهاي اقتصادي و تجاري متقابل و شبكهاي كشور بهويژه با
كشورهاي منطقه آسیاي جنوب غربي ،تبديلشدن به قطب تجاري و
ترانزيتي و انعقاد پیمانهاي پولي دو و چندجانبه با كشورهاي طرف
تجارت در چارچوب بندهاي « »11« ،»11و « »12سیاستهاي كلي
اقتصاد مقاومتي.

12

5

گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالي و ابزارهاي آن (بازار پول،
بازار سرمايه و بیمهها) با مشاركت اشخاص حقیقي و حقوقي داخلي و
خارجي و افزايش سهم مؤثر بازار سرمايه در جهت توسعه
سرمايهگذاري و ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعالیتهاي
تجاري و اقتصادي كشور با تأكید بر ارتقاي شفافیت و سالمت نظام
مالي.

2 ،3

6

تأمین مالي فعالیتهاي خرد و متوسط بهوسیله نظام بانكي.

نامرتبط

7

ارتقاي كیفيوكمّي نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهاي آن (بازارهاي
رقابتي ،بیمه اتكايي و )...با مشاركت اشخاص حقیقي و حقوقي داخلي
و خارجي بهمنظور توسعه سرمايهگذاري و ثبات و پايداري و كاهش
خطرپذيري فعالیتهاي تجاري و اقتصادي كشور.

مرتبط

8

جذب سرمايه ايرانیان خارج از كشور و سرمايهگذاران خارجي با ايجاد
انگیزه و مشوقهاي الزم.

نامرتبط

3

اعمال نظارت كامل و فراگیر بانك مركزي بر بازار و مؤسسات پولي،
بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غیرمتشكل پولي و
مالي در جهت ارتقاي شفافیت و سالمت و كاهش نسبتِ مطالبات
غیرجاري به تسهیالت.

مرتبط

7

23

مرتبط

مرتبط
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سياستهاي كلي

شماره مواد مرتبط

برنامه ششم توسعه

در اليحه احكام

11

تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن ،از منبع تأمین
بودجه عمومي به «منابع و سرمايههاي زاينده اقتصادي» و دائمي شدن
اساسنامه صندوق توسعه ملي با تنفیذ اساسنامه موجود و واريز سالیانه
 31درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازي و خالص
صادرات گاز به صندوق توسعه ملي و افزايش حداقل  2واحد درصد
سالیانه به آن.

2

1-11

استقالل مديريت حسابها از بانك مركزي.

2-11

ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملي به بخشهاي غیردولتي
بهصورت ارزي

3-11

استقالل مصارف صندوق توسعه ملي از تكالیف بودجهاي و قوانین
عادي.

نامرتبط

2-11

سپردهگذاري ارزي حداكثر  21درصد از منابع ورودي صندوق ،نزد
بانكهاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانكهاي مذكور
براي ارائه تسهیالت ريالي به بخش كشاورزي ،صنايع كوچك و متوسط
و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي.

نامرتبط

11

تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و كاهش شدت انرژي.

12

حمايت از تأسیس شركتهاي غیردولتي براي سرمايهگذاري در
فعالیتهاي اكتشاف (نه مالكیت) ،بهرهبرداري و توسعه میادين نفت و
گاز كشور بهويژه میادين مشترك در چارچوب سیاستهاي كلي اصل
چهلوچهارم.

نامرتبط

13

افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير و نوين و گسترش نیروگاههاي
پراكنده و كوچكمقیاس.

نامرتبط

12

تحقق كامل هدفمندسازي يارانهها در جهت افزايش تولید ،اشتغال و
بهرهوري ،كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخصهاي عدالت اجتماعي.

15

واگذاري طرحهاي جمعآوري ،مهار ،كنترل و بهرهبرداري از گازهاي
همراه تولید در كلیه میادين نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.

نامرتبط

16

افزايش ارزشافزوده از طريق تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز
و توسعه تولید كاالهاي داراي بازدهي بهینه (بر اساس شاخص شدت
مصرف انرژي(

نامرتبط

17

دانشبنیان نمودن صنايع باالدستي و پايیندستي نفت و گاز با تأسیس
و تقويت شركتهاي دانشبنیان براي طراحي ،مهندسي ،ساخت ،نصب
تجهیزات و انتقال فناوري بهمنظور افزايش خودكفايي.

نامرتبط

18

افزايش مستمر ضريب بازيافت و برداشت نهايي از مخازن و چاههاي
نفت و گاز.

نامرتبط

13

تقسیم كار و تعیین نقش ملي در مناطق ،استانها ،نواحي و سواحل و
جزاير كشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سیاستهاي كلي
مربوط ،بهمنظور افزايش تولید ثروت ملي و حمايت دولت از
سرمايهگذاري در مناطق كمتر توسعهيافته و روستايي.

مرتبط

رديف

مالحظات

قابل تفسیر

نامرتبط
5

3

3

21 ، 5

مرتبط

قابل تفسیر

مرتبط

_______________________________________________ مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي

12

رديف

سياستهاي كلي

شماره مواد مرتبط

برنامه ششم توسعه

در اليحه احكام

21

اتخاذ برنامهها و اقدامات اجرايي جهت توسعه روستايي كشور براي
تثبیت جمعیت و تشويق مهاجرت به مناطق روستايي و عشايري
(كانون تولید و ارزشآفريني) با برنامهريزي و مديريت بهینه در سطح
ملي ،منطقهاي و محلي ،تعیین سهم واقعي در توزيع منابع و ارتقاي
شأن و منزلت اجتماعي ،ايجاد فرصتهاي جديد اقتصادي و
حمايتهاي ويژه از فعالیتهاي كارآفريني و اشتغالزايي مزيتدار
بومي و مقاومسازي تأسیسات و زيرساختها و اماكن روستايي با تأكید
بر بند « »3سیاستهاي كلي كشاورزي.

21

توسعه اقتصاد دريايي جنوب كشور در محور چابهار -خرمشهر با
تأكید بر سواحل مكران.

22

برنامهريزي براي دستیابي به ضريب جیني 23/1

مالحظات

نامرتبط

12

قابل تفسیر
نامرتبط

23

توسعه بازارهاي دريايي و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمینههاي
داراي مزيت.

12

قابل تفسیر

22

اولويت بخش ريلي در توسعه حملونقل و ايجاد مزيت رقابتي براي آن.

13

قابل تفسیر

25

توسعه حملونقل ريلي باري با اولويت تجهیز شبكه و پايانههاي باري
و اتصال شبكه به مراكز بزرگ اقتصادي ،تجاري و صنعتي و مبادي
ورودي و خروجي مهم كشور و شبكههاي ريلي منطقهاي و جهاني به
ويژه كريدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزيت بار.

13

26

افزايش نرخ رشد ارزشافزوده بخشهاي صنعت ،معدن و صنايع معدني و
افزايش صادرات محصوالت آن با اجراي سیاستهاي كلي صنعت و معدن.

27

دانشبنیان نمودن شیوه تولید و محصوالت صنعتي و خدمات وابسته
به آن ،نشانسازي تجاري و تقويت حضور در بازارهاي منطقه و جهان.

28

اولويت دادن به حوزههاي راهبردي صنعتي (از قبیل صنايع نفت ،گاز،
پتروشیمي ،حملونقل ،مواد پیشرفته ،ساختمان ،فناوري اطالعات و
ارتباطات ،هوافضا ،دريا ،آب و كشاورزي) و افزايش ضريب نفوذ
فناوريهاي پیشرفته در آنها.

نامرتبط

23

اولويت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنايع داخلي كشور با تأكید بر
تكمیل ظرفیت زنجیره ارزشافزوده مواد معدني و اجراي بند 3
سیاستهاي كلي معدن.

نامرتبط

قابل تفسیر

نامرتبط
12

قابل تفسیر

31

تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازي
كشور و مديريت كیفیت.

17 ، 7

قابل تفسیر

31

استقرار نظام جامع و كارآمد آمار و اطالعات كشور.

17

مرتبط

امور فناوري اطالعات و ارتباطات
32

كسب جايگاه برتر منطقه در توسعه دولت الكترونیك در بستر شبكه
ملي اطالعات.

33

توسعه محتوا در فضاي مجازي بر اساس نقشه مهندسي فرهنگي كشور تا
حداقل پنج برابر وضعیت كنوني و بوميسازي شبكههاي اجتماعي.

17

مرتبط
نامرتبط

____________________________________________________________

13

سياستهاي كلي

شماره مواد مرتبط

برنامه ششم توسعه

در اليحه احكام

32

ايجاد ،تكمیل و توسعه شبكه ملي اطالعات و تأمین امنیت آن ،تسلط بر
دروازههاي ورودي و خروجي فضاي مجازي و پااليش هوشمند آن و
ساماندهي ،احراز هويت و تحول در شاخص ترافیكي شبكه بهطوريكه 51
درصد آن داخلي باشد.

17

35

بهرهگیري از موقعیت ممتاز كشور با هدف تبديل ايران به مركز
تبادالت پستي و ترافیكي ارتباطات و اطالعات منطقه و گسترش
حضور در بازارهاي بینالمللي.

نامرتبط

36

حضور مؤثر و هدفمند در تعامالت بینالمللي فضاي مجازي.

نامرتبط

37

افزايش سهم سرمايهگذاري زيرساختي در حوزه فناوري اطالعات و
ارتباطات تا رسیدن به سطح كشورهاي برتر منطقه.

38

توسعه فناوري فضايي با طراحي ،ساخت ،آزمون ،پرتاب و بهرهبرداري
از سامانههاي فضايي و حفظ و بهرهبرداري حداكثري از نقاط مداري
كشور.

رديف

17

مالحظات

مرتبط

قابل تفسیر

نامرتبط

امور اجتماعي
33

ارتقاي سالمت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين
راهبرد ملي مبارزه با فساد و تصويب قوانین مربوط.

2

مرتبط

21

استقرار نظام جامع ،يكپارچه ،شفاف ،كارآمد و چنداليه تأمین اجتماعي كشور.

15

قابل تفسیر

21

توانمندسازي و خوداتكايي اقشار و گروههاي محروم در برنامههاي
مربوط به رفاه و تأمین اجتماعي.

22

ارتقاي كیفیت و اصالح ساختار بیمههاي تأمین اجتماعي پايه (شامل
بیمه درمان ،بازنشستگي ،ازكارافتادگي و )...براي آحاد مردم.

23

اجراي سیاستهاي كلي سالمت با تصويب قوانین و مقررات الزم با
تأكید بر:

1-23

تهیه پیوست سالمت براي قوانین مرتبط و طرحهاي كالن توسعهاي.

نامرتبط
15

قابل تفسیر

نامرتبط

2-23

اصالح ساختار نظام سالمت براساس بند « »7سیاستهاي كلي
سالمت.

16

مرتبط

3-23

تأمین منابع مالي پايدار براي بخش سالمت و توسعه كمّيوكیفي
بیمههاي سالمت.

15

مرتبط

2-23

افزايش و بهبود كیفیت و ايمني خدمات و مراقبتهاي جامع و
يكپارچه سالمت در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق بر نظام
سطحبندي و ارجاع.

15

22

توسعه تربیتبدني و ورزش همگاني.

نامرتبط

25

فرهنگسازي و ايجاد زمینهها و ترتیبات الزم براي تحقق سیاستهاي
كلي جمعیت.

نامرتبط

26

تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استیفاي حقوق شرعي و
قانوني بانوان در همه عرصهها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

26

مرتبط

مرتبط
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12

رديف

سياستهاي كلي

شماره مواد مرتبط

برنامه ششم توسعه

در اليحه احكام

مالحظات

27

اولويت دادن به ايثارگران انقالب اسالمي در تسهیالت مالي و فرصتها و
امكانات و مسئولیتهاي دولتي در صحنههاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

نامرتبط

28

هويتبخشي به سیماي شهر و روستا و بازآفريني و روزآمدسازي
معماري اسالمي – ايراني.

نامرتبط

23

سامانبخشي مناطق حاشیهنشین و پیشگیري و كنترل ناهنجاريهاي
عمومي ناشي از آن.

نامرتبط

51

توسعه پايدار صنعت ايرانگردي بهگونهاي كه ايرانگردهاي خارجي تا
پايان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزايش يابد.

نامرتبط

51

حمايت از صنايع دستي و صیانت از میراث فرهنگي كشور.

21

مرتبط

امور دفاعي و امنيتي
افزايش توان دفاعي در تراز قدرت منطقهاي در جهت تأمین منافع و
امنیت ملي با تخصیص حداقل  5درصد بودجه عمومي كشور براي
بنیهي دفاعي.

23

مرتبط

53

ارتقاي توان بازدارندگي كشور با:

23

مرتبط

1-53

توسعه توان موشكي و فناوريها و ظرفیت تولید سالحها و تجهیزات
عمده دفاعي برترساز با توان بازدارندگي و متناسب با انواع تهديدات.

23

مرتبط

2-53

گسترش هوشمندانه و مصونسازي پدافند غیرعامل با اجراي كامل
پدافند غیرعامل در مراكز حیاتي و حساس كشور.

28

قابل تفسیر

3-53

افزايش ظرفیتهاي قدرت نرم و دفاع سايبري و تأمین پدافند و امنیت
سايبري براي زيرساختهاي كشور در چارچوب سیاستهاي كلي مصوب.

23

قابل تفسیر

52

تقويت كمّيوكیفي بسیج مستضعفان.

نامرتبط

55

تأمین امنیت پايدار مناطق مرزي با انسداد كامل نرمافزاري و
سختافزاري ،توسعه و تقويت يگانهاي مرزباني ،مشاركتدهي
مرزنشینان در طرحهاي امنیتي ،توسعه فعالیتهاي اطالعاتي و تقويت
ديپلماسي مرزي.

نامرتبط

56

برنامهريزي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش  11درصدي سالیانه
مصاديق مهم آن.

22

57

مبارزه همهجانبه با مواد مخدر و روانگردانها در چارچوب
سیاستهاي كلي ابالغي و مديريت مصرف با هدف كاهش  25درصدي
اعتیاد تا پايان برنامه.

22

52

مرتبط

مرتبط

پیشگیري و مقابله با قاچاق كاال و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه آن
در بازار.
58

نامرتبط

____________________________________________________________

رديف

سياستهاي كلي

شماره مواد مرتبط

برنامه ششم توسعه

در اليحه احكام

15

مالحظات

امور سياست خارجي
53

حفظ و افزودن بر دستاوردهاي سیاسي جمهوري اسالمي در منطقه
آسیاي جنوب غربي.

25

61

اولويت دادن به ديپلماسي اقتصادي با هدف توسعه سرمايهگذاري
خارجي ،ورود به بازارهاي جهاني و دستیابي به فناوري براي تحقق
اهداف اقتصاد مقاومتي و سند چشمانداز.

25

61

توسعه كمّيوكیفي رسانههاي فرامرزي با زبانهاي رايج بینالمللي.

نامرتبط

62

ايجاد زمینههاي الزم در جهت جلب سرمايه و توان علمي و تخصصي
ايرانیان خارج از كشور در توسعه ملي و تأثیر بر سیاستهاي نظام
سلطه در دفاع از منافع ملي.

25

مرتبط

63

بهرهگیري حداكثري از روشها و ابزارهاي ديپلماسي نوين و عمومي.

25

مرتبط

مرتبط

مرتبط

امور حقوقي و قضايي
62

بازنگري در قوانین جزايي بهمنظور كاستن از محكومیت به حبس و
تبديل آن به مجازاتهاي ديگر و متناسبسازي مجازاتها با جرائم.

22

مرتبط

65

بهبود بخشیدن به وضعیت زندانها و بازداشتگاهها.

22

مرتبط

66

حمايت قضائي مؤثر در تضمین حقوق مالكیت و استحكام قراردادها
بهمنظور توسعه سرمايهگذاري بخش خصوصي و سرمايهگذاري
خارجي.

6

67

توسعه ثبت رسمي اسناد و امالك و مالكیتهاي معنوي و ثبت رسمي
مالكیتهاي دولت و مردم بر امالك و اراضي كشور در نظام كاداستر و
گسترش فناوريهاي نوين در ارائه خدمات ثبتي.

قابل تفسیر

نامرتبط

امور فرهنگي
68

تالش شايسته براي تبیین ارزشهاي انقالب اسالمي و دفاع مقدس و
دستاوردهاي جمهوري اسالمي.

نامرتبط

63

ارائه و ترويج سبك زندگي اسالمي– ايراني و فرهنگسازي درباره
اصالح الگوي مصرف و سیاستهاي اقتصاد مقاومتي.

نامرتبط

71

اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور و تهیه پیوست فرهنگي براي
طرحهاي مهم.

نامرتبط

71

حمايت مادي و معنوي از هنرمندان ،نوآوران ،محققان و تولیدكنندگان
آثار و محصوالت فرهنگي و هنري مقوم اخالق ،فرهنگ و هويت
اسالمي– ايراني.

13

مرتبط

72

حضور مؤثر نهادهاي فرهنگي دولتي و مردمي در فضاي مجازي
بهمنظور توسعه و ترويج فرهنگ ،مفاهیم و هويت
اسالمي -ايراني و مقابله با تهديدات.

21

73

توجه ويژه به توسعه و تجلي مفاهیم ،نمادها و شاخصهاي هويت
اسالمي -ايراني در ساختارهاي سیاسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
كشور.

13

مرتبط

مرتبط
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16

رديف

سياستهاي كلي

شماره مواد مرتبط

برنامه ششم توسعه

در اليحه احكام

مالحظات

امور علم ،فناوري و نوآوري
72

دستیابي به رتبه اول منطقه در علم و فناوري و تثبیت آن با اهتمام
به تحقق سیاستهاي كلي علم و فناوري.

75

اجراي سند تحول بنیادين آموزشوپرورش و تأكید بر دوران تحصیلي
كودكي و نوجواني.

76

افزايش سهم آموزشهاي مهارتي در نظام آموزشي كشور.

نامرتبط
12

قابل تفسیر
نامرتبط

77

توسعه علوم پايه و تحقیقات بنیادي ،نظريهپردازي و نوآوري در
چارچوب سیاستهاي كلي علم و فناوري و نقشه جامع علمي كشور.

12

قابل تفسیر

1-77

ساماندهي نظام ملي آمار و اطالعات علمي ،پژوهشي و فناوري جامع و
كارآمد.

17

مرتبط

2-77

تحول و ارتقاي علوم انساني بهويژه تعمیق شناخت معارف ديني و
مباني انقالب اسالمي.

نامرتبط

78

تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسبسازي سطوح و
رشتههاي تحصیلي با نقشه جامع علمي كشور و نیازهاي تولید و
اشتغال.

12

مرتبط

73

گسترش همكاري و تعامل فعال ،سازنده و الهامبخش در حوزه علم و
فناوري با ساير كشورها و مراكز علمي و فني معتبر منطقهاي و جهاني
بهويژه جهان اسالم و توسعه تجارت و صادرات محصوالت دانشبنیان.

12

81

توسعه و ساماندهي نظام ملي نوآوري و حمايت از پژوهشهاي
مسئلهمحور و تجاريسازي پژوهش و نوآوري ،و توسعه نظام جامع
تأمین مالي در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانشبنیان.

12

مرتبط

مرتبط

____________________________________________________________

17

جدول  .9بررسي ارتباط بين سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و احكام برنامه
رديف

سياستهاي كلي
برنامه ششم توسعه

شماره مواد و
بندهاي مرتبط در
اليحه احكام
ماده ()5

1

مالحظات
قابل تفسیر

تأمین شرايط و فعالسازي كلیه امكانات و منابع مالي و سرمايههاي
انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن
قابل تفسیر
ماده ()6
مشاركت آحاد جامعه در فعالیتهاي اقتصادي با تسهیل و تشويق بند « »1از ماده ( )11مرتبط
همكاريهاي جمعي و تأكید بر ارتقاي درآمد و نقش طبقات كمدرآمد
بند « »1از ماده ( )12مرتبط
و متوسط.
بند « »2از ماده ( )12قابل تفسیر
بند « »3از ماده ()12

مرتبط

2

پیشتازي اقتصاد دانشبنیان ،پیادهسازي و اجراي نقشه جامع
علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاي جايگاه
جهاني كشور و افزايش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات
دانشبنیان و دستیابي به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه.

3

محور قراردادن رشد بهرهوري در اقتصاد با تقويت عوامل
تولید ،توانمندسازي نیروي كار ،تقويتِ رقابتپذيري اقتصاد ،ايجاد
ماده ()18
بستر رقابت بین مناطق و استانها و بهكارگیري ظرفیت و قابلیتهاي
بند « »1از ماده ()21
متنوع در جغرافیاي مزيتهاي مناطق كشور.
بند « »2از ماده ()21

مرتبط

بند « »3از ماده ()21

مرتبط

بند « »5از ماده ()23

مرتبط

2

استفاده از ظرفیت اجراي هدفمندسازي يارانهها در جهت افزايش
تولید ،اشتغال و بهرهوري ،كاهش شدت انرژي و ارتقاي
شاخصهاي عدالت اجتماعي.

5

سهمبري عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش
آنها در ايجاد ارزش ،بهويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق
ارتقاي آموزش ،مهارت ،خالقیت ،كارآفريني و تجربه.

6

افزايش تولید داخلي نهادهها و كاالهاي اساسي(بهويژه در اقالم
وارداتي) ،و اولويت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردي و
ايجاد تنوع در مبادي تأمین كاالهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي
به كشورهاي محدود و خاص.

7

تأمین امنیت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكید بر افزايش
كمّيوكیفي تولید(مواد اولیه و كاال)

8

مديريت مصرف با تأكید بر اجراي سیاستهاي كلي اصالح الگوي
مصرف و ترويج مصرف كاالهاي داخلي همراه با برنامهريزي براي
ارتقاي كیفیت و رقابتپذيري در تولید.

بند « »2از ماده ( )12قابل تفسیر
بند « »5از ماده ( )12قابل تفسیر
بند « »6از ماده ()12

مرتبط

بند « »7از ماده ()12

مرتبط

بند« -1الف» از ماده
()11

قابل تفسیر

بند « -1ب» از ماده
()11

قابل تفسیر

ماده ()3

مرتبط
مرتبط

مرتبط
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رديف

سياستهاي كلي
برنامه ششم توسعه

شماره مواد و
بندهاي مرتبط در

مالحظات

اليحه احكام

3

اصالح و تقويت همهجانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به
نیازهاي اقتصاد ملي ،ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پیشگامي در تقويت
بخش واقعي.

11

حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كاالها و خدمات به تناسب
ارزشافزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق:
تسهیل مقررات و گسترش مشوقهاي الزم.گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساختهاي موردنیاز.
تشويق سرمايهگذاري خارجي براي صادرات.برنامهريزي تولید ملي متناسب با نیازهاي صادراتي ،شكلدهيبند « »2از ماده ( )12قابل تفسیر
بازارهاي جديد ،و تنوع بخشي پیوندهاي اقتصادي با كشورها به ويژه با
كشورهاي منطقه.
استفاده از سازوكار مبادالت تهاتري براي تسهیل مبادالت درصورت نیاز.
ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترشپايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.

11

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال
فناوريهاي پیشرفته ،گسترش و تسهیل تولید ،صادرات كاال و خدمات
و تأمین نیازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.

12

افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسیبپذيري اقتصاد كشور از طريق:
توسعه پیوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت باكشورهاي منطقه و جهان به ويژه همسايگان.
استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدفهاي اقتصادي.-استفاده از ظرفیتهاي سازمانهاي بینالمللي و منطقهاي.

13

مقابله با ضربهپذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:
انتخاب مشتريان راهبردي.ايجاد تنوع در روشهاي فروش.مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش.افزايش صادرات گاز.افزايش صادرات برق.افزايش صادرات پتروشیمي.-افزايش صادرات فرآوردههاي نفتي.

12

افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار
جهاني نفت و گاز و تأكید بر حفظ و توسعه ظرفیتهاي تولید نفت و
گاز ،بهويژه در میادين مشترك.

بند « »1از ماده ( )12قابل تفسیر
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رديف

سياستهاي كلي
برنامه ششم توسعه

شماره مواد و
بندهاي مرتبط در

مالحظات

اليحه احكام

15

افزايش ارزشافزوده از طريق تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز،
توسعه تولید كاالهاي داراي بازدهي بهینه (بر اساس شاخص شدت
مصرف انرژي) و باال بردن صادرات برق ،محصوالت پتروشیمي و
فرآوردههاي نفتي با تأكید بر برداشت صیانتي از منابع.

16

صرفهجويي در هزينههاي عمومي كشور با تأكید بر تحول اساسي در
ساختارها ،منطقيسازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و
بند « »2از ماده ()17
غیرضرور و هزينههاي زائد.
بند « »5از ماده ()17

مرتبط

بند « »7از ماده ()17

مرتبط

بند « »3از ماده ()17

مرتبط

17
18

افزايش سالیانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات
نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.

13

بند « »1از ماده ()7

مرتبط

بند « »2از ماده ()7

مرتبط

بند « »3از ماده ()7

مرتبط

بند « »2از ماده ()7

اصالح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالیاتي.

مرتبط
مرتبط

بند « »1از ماده ()1

مرتبط

بند « »2از ماده ()23

مرتبط

شفافسازي اقتصاد و سالمسازي آن و جلوگیري از اقدامات ،فعالیتها بند « »2از ماده ()23
و زمینههاي فسادزا در حوزههاي پولي ،تجاري ،ارزي و... .
بند « »5از ماده ()23

مرتبط
مرتبط

بند « »6از ماده ()23

مرتبط

21

تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزشافزوده ،تولید ثروت ،بهرهوري،
كارآفريني ،سرمايهگذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد
مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمینه.

21

تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمانسازي آن بهويژه در محیطهاي
علمي ،آموزشي و رسانهاي و تبديل آن به گفتمان فراگیر و رايج ملي.

22

دولت مكلف است براي تحقق سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با
هماهنگسازي و بسیج پوياي همه امكانات كشور ،اقدامات زير را
معمول دارد:
شناسايي و بهكارگیري ظرفیتهاي علمي ،فني و اقتصادي برايدسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب.
رصد برنامههاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن.مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهیه طرحهاي واكنشهوشمند ،فعال ،سريع و بهنگام در برابر مخاطرات و اختاللهاي داخلي
و خارجي.

23

شفاف و روانسازي نظام توزيع و قیمتگذاري و روزآمدسازي
شیوههاي نظارت بر بازار.

22

افزايش پوشش استاندارد براي كلیه محصوالت داخلي و ترويج آن.

13

ماده ()28

مرتبط
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