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ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه و قانون  

 های توسعه کشوراحکام دائمی برنامه

 )ویرایش اول( 

 

 

 

 

 

 

 

   چکیده

خود را    اجرای ششم    حالی سالقانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، در  

از سویی با توجه  است.  چندان موفق نبوده  سال اخیر  پنجدر طی    باور بسیاری در تحقق اهداف خود گذراند که به  می

احکام دائمی  قانون برنامه ششم و همچنین قانون  به در پیش بودن برنامه هفتم توسعه کشور، نیاز به ارزیابی عملکرد  

توسعه  برنامه میهای  ضروری  شدهکشور  تالش  گزارش  این  در  راستا  همین  در  احصاء  نماید.  با  تا  و  است  احکام 

ها و  بندی احکام در قالب فرابخش/بخشدر چارچوب دستههر کدام از مواد قوانین فوق،    با های اجرایی مرتبط  دستگاه

سازمان برنامه    98و    97و    96های  سالهای عملکرد  میزان موفقیت هر حکم مبتنی بر گزارش  به  و امتیازدهی  فصول

   ، به ارزیابی عملکرد احکام پرداخته شود.و بودجه

اند که با توجه  بودهماده   ۱97 مشتمل بر مجموعاًهای توسعه دو قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه

در ویرایش اول این    باشند.میدستگاه اجرایی    44حکم برای    ۱044قابل تفکیک به    صورت پذیرفته، های  به بررسی

اند  قرار گرفتهمورد ارزیابی    ۱044از  حکم    7۳۲  های بیشتر داشتند،با توجه اینکه برخی احکام نیاز به بررسی  گزارش

  ۲6۳ و «غیرقابل ارزیابی » حکم  ۱06حکم »محقق شده«،  ۳6۳معیارهای تحقق احکام در این گزارش،  به با توجهکه 

البته بایستی در نظر داشت که اگر مراد از تحقق حکم را موفقیت کامل و   اند.»محقق نشده« تشخیص داده شده حکم

 .  یابدحکم کاهش می  6۳به احکام محقق شده مجموع دو قانون مزبور درصدی در نظر گیریم  ۱00

به ترتیب شده در هر بخش،  به تعداد احکام بررسینسبت  بیشترین میزان تحقق احکام  گفته،  پیشبا توجه به معیار  

و »نظام پولی و    و مسکن«  ونقلحمل»ای و توسعه روستایی«،  »توازن منطقه  ،های »بودجه و مالیه عمومی«در بخش

توان به ترتیب به »تخصیص ناکافی اعتبارات  ترین دالیل عدم تحقق احکام، میاز مهم  .اتفاق افتاده است  مین مالی«تأ

موانع    المللی و شرایط بینو »گذاری«  »ایرادات ناشی از قانون  ، های مرتبط«همکاری دستگاهشده«، »عدم  بینیپیش

»مغایرت  گذار«، همچنین دالیلی چون »عدم تناسب اهداف تعیین شده با حکم مورد نظر قانون  .خارجی« اشاره داشت

تر در عدم  ی« از جمله دالیل کم اهمیتها و یا صندوق توسعه ملو »مشکالت در اخذ تسهیالت از بانک با سایر قوانین«  

 اند. تحقق مجموعه احکام بوده
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 مقدمه 

ترین لوازم و ابزارهای تحقق اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران، از جمله  رسد یکی از اصلیحالی که به نظر می  در

های  و دیگر اسناد باالدستی، برنامه  ۱404  اندازچشماهداف مندرج در قانون اساسی، بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، سند  

ها در دستیابی  این برنامه  پایین نسبتا    ریزی توسعه در کشور حاکی از توفیق ساله کشور هستند اما تجربه برنامه  5توسعه  

  نیترمهماز    یک ی  عنوانبه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  برنامه هفتم توسعه  نیتدوبه اهداف خود است. از آنجا که  

شتر  یاصالح و بهبود هرچه ب یوشش براک ، تین واقعیرسد توجه به ای به نظر م ،استمورد توجه  ۱40۱در سال   حیلوا

این مهم به ویژه با توجه به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری در    .نمایدمی  یاتی ار حیبس   را  توسعه  یزیرند برنامهیفرآ

  راه  دقیق  تبیین»  ،«گوییپرهیز از کلی»مبنی بر    ۱40۱خردادماه    4دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی مورخ  

از ضرورت دوچندانی برخوردار شده است. در    «توسعه  هفتم  برنامه  شدن   محورمسئله»  و   « کشور اجرایی  مسئوالن  برای

ها در برنامه شود تا از تکرار آنعملکرد برنامه ششم توسعه بیش از گذشته احساس می  ترقیدق ارزیابی  لزوم  این راستا  

 هفتم توسعه ممانعت به عمل آید. 

اجمالی نحوه  نگاری  قایع وتالش شده است تا ابتدا و در فاز نخست به صورت خالصه به  ادامه  بر این اساس، در  

ساختار و روش گزارش حاضر در ارزیابی    ، سپس در بخش دوم و سوم  ؛تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه مبادرت گردد

  در بخش چهارم شده و ترسیم   ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران احکام قانون برنامه 

های مجلس  به ارایه نتایج حاصل از ارزیابی مرکز پژوهش  مورد بحث در بخش دوم و سوم  مبتنی بر ساختار و روش

های با اهمیت به تفصیل مورد بررسی  نیز احکام مهم برخی از بخشدر بخش پنجم  شورای اسالمی مبادرت خواهد شد.  

 گیرند. قرار می 

 

 های توسعه کشورو قانون احکام دائمی برنامه برنامه ششم توسعهقانون تصویب بر روند   ی. مرور۱

و قانون احکام دائمی  گیری قانون برنامه توسمعه شمشمم فرآیند شمکل  ازنگارانه  وقایعدر این قسممت، گزارشمی اجمالی و 

نگاری نیز مسمتندات  قایع  از مرحله تهیه و تدوین تا مرحله تصمویب ارایه خواهد شمد. اسماس این وهای توسمعه برنامه

مجموعه نتایج    ترشیپهای مجلس شمورای اسمالمی اسمت که  موجود در دبیرخانه برنامه شمشمم توسمعه مرکز پژوهش

   ۱.به چاپ رسیده است  در یک گزارشها به صورت تفصیلی  نآحاصل از  

با تدوین    ۱۳9۳یند تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از ابتدای خردادماه  آفر

بند، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری    ۳۳سرفصل و    6پیش نویس اولیه برنامه مشتمل بر  

با تأکید بر غیرقابل استناد بودن    ۱۳9۳در مردادماه    آغاز شد که این پیش نویس در قالب مستندات برنامه ششم توسعه

 

با عنوان »مستندسازی و بررسی تجربه تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه    17994های مجلس به شماره مسلسل  گزارش مرکز پژوهش   .1

ماه  های کلی تا قانون برنامه در مجلس نهم و دهم« در بهمنسیاست ( از  1400-1396اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )
 است. انتشار یافته است و مباحث تکمیلی و جزئیات مربوطه در این گزارش به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته  1400سال 
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سرفصل پیش نویس یادشده شامل »امور فرهنگی«، »امور علم و فناوری«، »امور اقتصادی«، »امور    6انتشار یافت.  

   .بوده است اجتماعی«، »امور سیاسی، امنیتی و اداری« و »امور حقوقی و قضایی«

به تقدم سیاست  برن با توجه  فر های کلی  ) آ امه در  قانون اساسی جمهوری  ۱۱0یند تدوین، طبق اصل یکصدودهم   )

ای به ریاست جمهور  اسالمی ایران، رهبر معظم انقالب اسالمی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه 

در عرصه علم و    های کلی برنامه ششم توسعه را بر پایه محورهای سه گانه »اقتصاد مقاومتی« ، »پیشتازی محترم، سیاست 

قالب   اقتصادی«، »امور فناوری اطالعات و    8فناوری« و »تعالی و مقاوم سازی فرهنگی«، در  سرفصل مشتمل بر »امور 

ارتباطات«، »امور اجتماعی«، »امور دفاعی و امنیتی«، »امور سیاست خارجی«، »امورحقوقی و قضایی«، »امور فرهنگی« و  

بنابراین،    .کلی محیط زیست ابالغ فرمودند  ی ها است ی س به انضمام    ۱۳94تیرماه   9تاریخ    »امور علم، فناوری و نوآوری«، در 

 .  شود کلی برنامه هماهنگ    ی ها است ی س تقسیم بندی اولیه دولت نیازمند تغییر بود تا بتواند با ساختار  

که ماهیت  توجیه  کاهش حجم الیحه برنامه، برخی از احکام را با این    استداللبا  دولت به یکباره    ،اما در ادامه

ای مجزا تحت  شوند از الیحه برنامه تفکیک نمود و در قالب الیحههای مختلف توسعه تکرار میدائمی دارند و در برنامه

 .ارائه کرد به مجلس  های توسعه کشور«عنوان »الیحه تنظیم برخی از احکام برنامه

با عنوان    یونیسیدر کم   ۱۳94توسعه کشور در آذرماه    ی هااز احکام برنامه  یبرخ  م ی تنظ  یاماده  50  حه یال  یبررس

از احکام    ی برخ  م یتنظ   حهی»ال  ی شور  کی گزارش    در بهمن ماه همان سال، مشترک در مجلس نهم آغاز و    ون یسی کم

.  د الحاقی نیز متعاقبا گزارش گرددشد موامنتشر گردید و مقرر  مشترک    ونیس یمصوبات کم  عنوانبهتوسعه کشور«  

  یماده الحاق  74مصوبات خود بالغ بر    یمواد الحاق   یشور  کیگزارش    ۱۳94در اسفند ماه    سپس  رکمشت  ونیسی کم

کرد.    ی اسالم  یمجلس شوراصحن    م یتقد  زیرا ن  های توسعه کشوربرخی از احکام برنامه  م یتنظ ای  ماده  50  حهیبه ال

  یهابرنامه  ی احکام دائم   حه یو با عنوان »ال  د یرس  بیبه تصو  ی، با اعمال اصالحات ۱۳95اردیبهشت سال  در  مذکور    حهیال

 نگهبان شد. ی شورا می تقد «توسعه کشور

  حه یبه ال  ی مواد الحاق   عنوانبهماده    74بالغ بر    یاسالم  یمجلس شورا  ندگانینما  نکهیبه ا  ت ینگهبان با عنا  یشورا

را   ادشدهیکرده بود، مصوبه    دای با مصوبه مجلس پ  یاختالف فاحش  تاًیدولت ماه  حه یدولت افزوده بودند و ال یاماده  50

  ی مورد نظر شورا  یرادهایاقدام به رفع ا  ۱۳95  رماهیادامه، مجلس دهم از ت  در   .تشخیص داد  ی با قانون اساس  ریمغا

بهمن ماه  در    ادشده ی  حهی نگهبان، ال  ی شورا  و   مجلس   رفت و برگشت بین بعد از چند مرحله    ت ینگهبان کرد که درنها

اسفندماه همان سال،  نگهبان در    ی شورا  توسط   د ییو پس از تأ  د یرس  ی اسالم  یمجلس شورا  بیبه تصو  ۱۳95سال  

 لت ابالغ شد.به دو یاسالم ی مجلس شورا یتوسعه کشور« ازسو یهابرنامه یتحت عنوان »قانون احکام دائم 

دولت الیحه برنامه ششم توسعه را تحت عنوان »الیحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه  از سوی دیگر  

(« به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد. استفاده  ۱۳95-۱۳99اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )

در نگاه  قابل تأمل    های معنایی برنامه« در عنوان این الیحه، حکایت از وجود تفاوتاز عبارت »احکام مورد نیاز اجرای  

واقع دولت در قالب الیحه مذکور تنها آن دسته    دردولت نسبت به شأن دولت و مجلس در تنظیم الیحه برنامه داشت.  

ریزی  و برنامه  ی اسالمی نیاز داشت از احکامی را ارائه کرده بود که به زعم خود به اخذ مجوزهای قانونی از مجلس شورا

 .شأن رییس جمهور در نظر گرفته بود منحصراًتهیه برنامه توسعه را  متعاقباً و 
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  ی و فرهنگ  ی اجتماع   ، یششم توسعه اقتصاد  مهبرنا  ی اجرا  از یاحکام مورد ن  حه ی، »ال۱۳94در دی ماه سال  دولت  

  ی به برگزار  تیبا عنا اما  کرد.    ی اسالم  ی مجلس شورا  می ماده تقد  ۳۱(« را در  ۱۳95-۱۳99)  رانیا  ی اسالم  یجمهور

برنامه    قیتلف   ونیسی، کم ۱۳94در اسفندماه    ۱۳95بودجه سال    یبررس  شتریب  تیاولو  نی انتخابات مجلس دهم و همچن

 شد.  ل یدر مجلس نهم تشک یبه صورت رسم  ۱۳95ماه  نیدششم از اواخر فرور 

تخصص  حه یبرنامه، ال  قیتلف   ونیسی کم کارگروه  در چهار  ابتدا  را  ز  یدی »تول  «،ی»فرابخش   یمذکور    «، ییربنایو 

  ی مجلس شورا  یهامرکز پژوهش  یقرار داد و در ادامه با همکار   ی مورد بررس  « یدفاع  - یت یو »امن   « یفرهنگ  -ی »اجتماع

با اضافه    محترم و  ندگانینما  و  قفو  یها کارگروه  یاعضا  ی شنهادهایپ   یو اضافه کردن برخ  یاسالم در بخش هایی 

انتشار  )(  ۱۳99-۱۳95)  ران یا  یاسالم   ی جمهور  یو فرهنگ  ی اجتماع   ، یسند برنامه ششم توسعه اقتصاد  کردن مفادی از 

بند    ۱87و    یسرفصل کل  ۲4مشتمل بر    یقیتلف  یسند( در نهایت  وقت  یزیو برنامه ر  تیریتوسط سازمان مد  افتهی

برنامه ششم    حهیال  قیتلف  ونیس یگزارش کم   تیهااقدام نمود. درن  ادشدهیسند    یبررسکرد و در ادامه نسبت به    هیته

  سه یرئ  ئتیه  صیشد که با تشخ  یاسالم  یمجلس شورا  می تقد  ۱۳95اردیبهشت ماه سال  توسعه در مجلس نهم در  

چندماهه در    ی هادر دستور کار آن مجلس قرار نگرفت و عمالً اقدام  ی بررس  یبرا  ی نبود وقت کاف  ل یمجلس نهم به دل

 . دیدر مجلس نهم به سرانجام نرس  ،برنامه ششم ی بررس ندآیفر

  ی مجلس شورا  میماده تقد   ۳5در قالب    رییتغ  ی را با اندک  حه یال  ن یکار آمدن مجلس دهم، دولت مجدداً ا  یرو  با

برنامه ششم توسعه    قیتلف  ون یسی کم  ، یتخصص  یهاونیس یمذکور در کم  حه یال  ی اجمال   یکرد. پس از بررس   یاسالم

ابتدا در چهار کارگروه تخصص  حه یمجلس دهم، ال   - ی »اجتماع   «، ی»امور عموم  «، ییربنایو ز  ی »اقتصاد  ی مذکور را 

  ی اشنهاده یپ  یقرار داد و در ادامه با اضافه کردن برخ  یمورد بررس  « یخارج  استیو س  ی دفاع  ت، یو »امن  «یفرهنگ

دولت را به همراه    حه یبرنامه، ال  ق یتلف   ونیس یمحترم عضو کم  ندگان یو نما  ی تخصص  یها ونیسیفوق، کم   یهاکارگروه

 عضو گذاشت.  ندگان ینما یبه رأ ونیس یکم ن یدر صحن ا  یشنهادیمواد پ

ریاست وقت کمیسیون تلفیق با همکاری    برنامه،  قی تلف  ونیس یشده در کم  بیتوجه به پراکنده بودن مواد تصو  با

ساختار قابل قبول، اقدام به    ک ی و ارائه    ها تناقضرفع    ،یهماهنگ   جاد یمجلس به منظور ا  یهامرکز پژوهش  کارشناسی

را در سرفصل  ی بندطبقه آنها  و  تقد  ستی ب  ی هامصوبات مذکور کرد  قالب چهار گزارش  در  و    سهیرئ  ئت یه  م یگانه 

درنها  قیتلف   ونیسی کم برگزار  تی نمود.  از  توسعه  قیتلف  ونیس یجلسه در کم  45  یپس  ا،  برنامه ششم    ن یمصوبات 

 مجلس شد.  سهی رئ ئتی ه می تقد ۱۳95اواخر آذرماه سال جدول در  ۱7ماده و  ۱44در قالب   ونیسی کم

گرفت  قرار    یمورد بررس  یاسالم   یمجلس شورا  یجلسه در صحن علن   48  یبا برگزار،  قیتلف  ونیسی مصوبات کم

نها به تصو  تاً یو  اقتصاد  حهیتحت عنوان »ال  د یرس   ندگان ی نما  بیآنچه  توسعه  و    ی اجتماع   ، یبرنامه پنج ساله ششم 

 شد.  م ینگهبان تقد یبه شورااواخر دی ماه همان سال، (« در ۱۳96-۱400) ران یا یاسالم  یجمهور یفرهنگ

را نسبت به مصوبه مجلس    ییهاو ابهام  رادهایبند، ا  ۳8شورا در    نینگهبان، ا  یمصوبه مجلس به شورا  م یاز تقد  پس

نگهبان، اصالحات    یچند مرحله مکاتبه با شورا  یط   یاسالم  ی راستا، مجلس شورا  نی در ا.  وارد کرد  ی اسالم  یشورا

و در  ادشدهی  یمدنظر شورا نمود  اعمال  اقتصاد  حهی»ال  یینها  ب یتصو  اب  تینها  را  توسعه    ، یبرنامه پنج ساله ششم 
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  یبه شورا  ۱۳95در اواسط اسفند ماه  (« مفاد مصوبه خود را  ۱۳96-۱400)  ران یا  یاسالم  ی جمهور  ی و فرهنگ  ی اجتماع 

  مجمعر  د  ی موارد اختالف وجود برخی موارد اختالفی میان مجلس و شورای نگهبان،    به  با توجه  نگهبان ارسال کرد.

موافق با  ،  مجمع  یمصوبه مربوطه ازسو  ، یقرار گرفت و پس از اعمال اصالحات  یورد بررسم  تشخیص مصلحت نظام 

  ،یادتحت عنوان »قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتص  ۲5/۱۲/۱۳95  خ ی داده شد و در تار  ص یمصلحت نظام تشخ

به    ی اسالم  یشورامجلس    استی، توسط رماده  ۱۲4با    («۱۳96-۱400)  رانیا  یاسالم  یجمهور  یو فرهنگ  یاجتماع 

   .دیابالغ گرد رانیا ی اسالم یجمهور استیر

 

 شور کتوسعه  یهابرنامه ی ام دائمکقانون برنامه ششم توسعه و قانون اح یل کساختار . ۲

.  باشند می   ها آن   نمودن   اجرایی   مسئول   اجرایی   دستگاه   ۳۲  که   است   ماده   7۳  شامل   کشور   توسعه   ی ها دائمی برنامه   احکام   قانون 

  قانون   دو   گردد. تلفیق می   ی بند طبقه   اجرایی   دستگاه   4۳  با   ارتباط   و در   قانونی   ماده   ۱۲4  در   نیز   توسعه   ششم   برنامه   قانون 

 .  اشد ب می   اجرایی   نهاد   یا   دستگاه   44  عهده   بر   قوانین   این   اجرای   یا   راهبری است که    ماده   ۱97  شامل   نامبرده 

-ن راستا، درگزارش ی ام مندرج در هر ماده و تبصره است. در هم ک ازمند احصاء اح ی ن مزبور ن ی ام قوان ک رد اح ک عمل   ی اب ی ارز 

  ک ی ن پژوهش، هر ی ا   ی منبع اصل   عنوان به   ۱رد قانون برنامه توسعه ششم منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه ک عمل   ی ها 

  تقسیم   تر کوچک   احکام   توسعه به   ششم   برنامه قانون    و   های توسعه کشور برنامه   دائمی   احکام   قانون   های تبصره   و   از مواد 

  ارجاع   واحدی   و   ویژه   اجرایی   دستگاه   به   که   هستند   ی ها و عناوین ز مجو   ، قواعد   احکام از منظر نوع، شامل تکالیف،   این .  اند شده 

 بندی نوعی مجموعه احکام به شرح زیر است: اند. مطابق با گزارش سازمان برنامه و بودجه دسته شده   ابالغ   و 

 

 های توسعه کشوربندی احکام مجموع دو قانون برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامهدسته  .۱  جدول
 سهم  تعداد احکام  مشخصه حکم 

 7۲% 75۲ ۲تکلیف

 ۱8% ۱88 ۳قاعده 

 7% 7۳ 4مجوز 

 ۳% ۳۱ 5عناوین 

 ۱00 ۱044 جمع کل

 .۱۳98و  ۱۳97، ۱۳96های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در سالعملکرد قانون برنامه ششم های گزارشمأخذ: 

 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  توسعه  قانون برنامه ششم    با عنوان کامل »گزارش عملکرد   هاي عملكرد قانون برنامه ششمگزارش  1.

سازی  (، در راستای اجرایی 2(، جلد سوم: حوزه بخشی ) 1اسالمی ایران« در سه مجلد، جلد اول: حوزه فرابخشی، جلد دوم: حوزه بخشی )
های  گردد. گزارشبه صورت ساالنه منتشر می  قانون برنامه ششم توسعه،  121قانون برنامه و بودجه و همچنین مفاد ماده    37ماده    2بند  

های توسعه )رابت( و  های اجرایی مرتبط در چارچوب ابالغی سامانه رصد و ارزیابی برنامه عملکرد مذکور، ابتدائاً با دریافت گزارش از دستگاه
گزارش    4گردند. تا کنون  ودجه منتشر میریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و ب سازی توسط امور برنامه سپس تلفیق و نهایی 

 اند.، توسط سازمان برنامه و بودجه انتشار یافته 1399و  1398، 1397، 1396های عملکرد قانون برنامه ششم توسعه برای سال

 است. گذار دستگاه اجرایی را مکلف به انجام آن نمودهمنظور احکامی هستند که قانون .2

 باشند. که با اتکا به قوانین موجود در قوانین برنامه ششم توسعه و احکام دائمی جاری میشود به احکامی گفته می  .3

 شود تا در صورت لزوم نسبت به اجرای آن اقدام نماید. شامل احکامی است که مجوز قانونی به دستگاه اجرایی داده می  .4

 اند. های توسعه مطرح شدهین برنامه ششم و احکام دائمی برنامه ای از احکام که به عنوان مقدمه ورود به احکام اصلی در قواندسته  .5
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  عهده   بر  را  عملکرد   گزارش  ارائه  و  نمودن   عملیاتی  راهبری،  وظیفه  ،اجرایی  امکاح  تحقق  در   اجرایی  هایدستگاه

ام  کاح   یاجرا  یمتول   یهاا دستگاهینار دستگاه  کبه هر موضوع را در    مربوطام  کتوان احی ح م ی ن توضیدر واقع با ا.  دارند

رد ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه  کعمل   یهام با توجه به گزارشک ح  ی ابی ان ارزکب ام ین ترتیرد تا بدکمالحظه  

  ترینکوچک  دستگاه،  -   حکم   تفکیک  های سازمان برنامه و بودجه،بندی مندرج در گزارشفراهم شود. مطابق با تقسیم

های ارائه شده توسط این سازمان،  است که بر اساس گزارش  ششم   برنامه  نوقان  و   دائمی  احکام   قانون  دهندهتشکیل  واحد

تفاوت تعداد احکام شناسایی شده توسط    .اندحکم شناسایی شده  ۱۳۳۲دستگاه یا به طور خالصه  - حکم  ۱۳۳۲تعداد  

  حکم( با تعداد احکام شناسایی شده توسط سازمان برنامه و بودجه  ۱044سالمی )های مجلس شورای امرکز پژوهش

احکامی را که به بیش از یک دستگاه اجرایی متناظر  مذکور است که سازمان ، به این دلیل بودهدستگاه(-حکم  ۱۳۳۲)

 .استدستگاه جدید تفکیک کرده-اند جداگانه به صورت حکم شده

 قانون برنامه ششم توسعه به شرح زیر است. ۱۱6احکام مربوطه در ارتباط با ماده   مثالی از روش تفکیک ماده به

 
 - ۱۱6ماده 

  ی همکار  با  است  لفکم  هی قضائ  قوه ع در حل و فصل اختالفات،  یو تسر  ی اهش مراجعه مردم به مراجع قضائک   یراستادر    -الف

  یمعمو  اقبال  جادیا  و  یاعتمادساز   و   یداور  ی توسعه نهادهاجاد و  ی، ایق داوریش حل و فصل اختالفات از طریبه منظورافزا  دولت

 د. ینما ینیبشیدات الزم را پ یقانون برنامه تمه یان سال اول اجرایت از آنها، تا پایحما و

نان  کارکشف تخلفات قضات و  کارآمد جهت  ک  ین، سامانه بازرسینو  یهایاز فناور  یریگلف است با بهرهکه میقوه قضائ  -ب

 د. ین برخورد نماکن زمان ممیمترکو در  یرا فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانون ی قضائ

قضائ  -پ میقوه  راستاکه  در  است  ا  یاقتصاد  یها تیفعال  یسازشفاف  یلف  زمیو  سنجیجاد  اعتبار  سجل  ینه  سامانه   ،

  ین سامانه برایهم از ایعل ومٌکاشخاص مح یال م  یهات یومکه محیلکان استعالم برخط ک د تا امیجاد نما یرا ا ی مال  یهات یومکمح

 د.  یفراهم آ یو دفاتر اسناد رسم یاجرائ ی هادستگاهو  یو اعتبار یو مؤسسات مال  هابانک

  ی ارکه و با همیله قوه قضائین قانون به وسیاالجراء شدن اماه پس از الزمن بند ظرف مدت ششیا  ینامه اجرائنییآ  -تبصره

اقتصاد  یدادگستر  یهاوزارتخانه  امور  دارا  یو  بان  ییو  تهیا  یاسالم  یجمهور  یزکمر  کو  تصوی ران  به  و  وزیه  بیه  ران  یأت 

 رسد. یم
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 قانون برنامه ششم توسعه   ۱۱6 ماده  از  شده  استخراج   دستگاه  –حکم  نمونه تفکیک ماده به   .۲جدول

 دستگاه مسئول م ک متن ح ف/تبصره یبند/جز/رد ماده

 الف  ۱۱6

در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع  

با   است  مکلف  قضائیه  قوه  اختالفات،  فصل  و  حل  در 

همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختالفات از  

طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی  

ل  و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال او 

 بینی نماید.اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم را پیش

 قوه قضائیه

 ب ۱۱6

های نوین،  گیری از فناوری قوه قضائیه مکلف است با بهره 

و   قضات  تخلفات  کشف  جهت  کارآمد  بازرسی  سامانه 

کارکنان قضائی را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط  

 برخورد نماید. قانونی و در کمترین زمان ممکن  

 قوه قضائیه

 پ ۱۱6

های  سازی فعالیت قوه قضائیه مکلف است در راستای شفاف 

سجل   سامانه  سنجی،  اعتبار  زمینه  ایجاد  و  اقتصادی 

های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعالم برخط  محکومیت 

محکومیت  محکومٌ کلیه  اشخاص  مالی  این  های  از  علیهم 

بانک برای  و  سامانه  اعتباری  و  مالی  مؤسسات  و  ها 

 اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.  یهادستگاه 

 قوه قضائیه

 پ/ تبصره ۱۱6

شش آیین مدت  ظرف  بند  این  اجرائی  از  نامه  پس  ماه 

با  الزم و  قضائیه  قوه  وسیله  به  قانون  این  شدن  االجراء 

وزارتخانه  و  همکاری  اقتصادی  امور  و  دادگستری  های 

ایران تهیه و به  دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 رسد. هیأت وزیران می  تصویب

 قوه قضائیه

 . تحقیقمأخذ: 

 

  احکام  قانون  گانه 7۳ مواد حکم شناسایی شده،  ۱044تمایز از بین  از سطح این لحاظ   مطابق با تفکیک مزبور، با

ز  ی. قانون برنامه ششم ناندشده  ابالغ  و  ارجاع  مجزا  دستگاه  ۳۲  به  احکام  این .  است  تفکیک   قابل  حکم   ۲6۲  به  دائمی

بندی  اند. شایان ذکر است که دستهم استخراج شدهک ح  78۲ز  ین مواد نیه ایه در تجزکاست    یماده قانون  ۱۲4مشتمل بر  

است.  پذیرفتهفصل صورت    67فرابخش/بخش و    ۱9در  های سازمان برنامه و بودجه  مطابق با گزارشمجموعه این احکام  

 بندی احکام به شرح زیر هستند. به دسته های مربوطها و فصلفرابخش/بخش
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 ۱هافصل و  ها بخش/فرابخش  احکام  یبنددسته  .۳  جدول
 فصل  بخش/فرابخش

 کالن  اقتصاد -1

 تیجمع -1

 یگذارهیسرما و مصرف  ،یداخل  ناخالصهای  و هزینه  دیتول -2

 اشتغال -3

 درآمد  عیتوز -4

 هامتیق  یعموم  سطح  و پول  بازار -5

 یوربهره -6

 یخارج  تجارت -7

 اقتصاد  یشورا -8

 کشور  اطالعات و  آمار  جامع  نظام -9

 یعموم  هیمال و  بودجه -2

 یعموم  هیمال و  بودجه -10

 یاتیمال  نظام -11

 دولت  تعهدات و  هایبده -12

 یمال  منابع نیتأم  و  یبانک  و یپول  نظام -3

 یبانک  نظام  و پول  بازار -13

 هیسرما  بازار -14

 ارز  بازار -15

 یبازرگان   مهیب  -16

 یخارج  یمال نیتأم -17

 آزاد مناطق و  یسازیخصوص  کار، و  کسب  طیمح -4

 کار و  کسب  طیمح  بهبود -18

 یخصوص-یعموم  مشارکت  توسعه -19

 یخصوص  بخش  مشارکت  توسعه -20

 یتعاون   بخش  توسعه -21

 یاقتصاد  ژهیو و  یتجار آزاد  مناطق -22

 ییروستا  توسعه و  یامنطقه  توازن -5

 یامنطقه  توازن و  توسعه  ،شیآما -23

 مناطق و  هااستان -24

 ییروستا  عمران  و  توسعه -25

 اروند و  مکران  سواحل  توسعه -26

 پرداخت  نظام  بهبود و  فساد  با  مبارزه  ت،یشفاف  ،یادار  نظام -27 فساد  با  مبارزه  ت،یشفاف  ،یادار  نظام -6

 ستیز  طیمح -28 یعیطب  منابع  و  ستیز  طیمح -7

 یکشاورز -8
 یعیطب  منابع  و  یکشاورز -29

 یریعشا  توسعه -30

 آب -31 آب -9

 یبازرگان  و  معدن  صنعت،  ،یانرژ -10

 برق -32

 گاز و  نفت -33

 صنعت -34

 یمعدن   عیصنا و  معدن -35

 یداخل  یبازرگان  -36

 

  و  برنامه   سازمان  یهاگزارش  در  شده  ارائه   یبنددسته   از  و  است  نزدهاحکام    یبنددسته   به   دستگزارش حاضر    که است    حیتوض   به   الزم.  1

گزارش حاضر    متوجه   هافصل  و  هابخش/فرابخش   یبرخ   نیعناو  انی م  جدول  نیا  در  یاحتمال   یهمپوشان   لذا.  است  جسته   بهره  کشور  بودجه 
، هرچند این امر با توجه به اینکه گزارش حاضر تمرکز خود را بر ارزیابی  است   بودجه   و  برنامه   سازمان  منتشره   یهاگزارش  به   مربوط  ونبوده  

همچنین الزم به ذکر است    .سازد جنبه وارد نمی ها، نهاده است، خللی در ارزیابی عملکرد احکام از این  ها  و نه فصل عملکرد فرابخش/بخش
های مختلف قدری تغییر داشته است که با  های عملکرد ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه طی سالها در گزارشبندی فصلکه دسته 

 ها قابل اغماض است. توجه به توضیح قبل و تمرکز گزارش بر ارزیابی عملکرد فرابخش/بخش 
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 فصل  بخش/فرابخش

 یفرامرز  تجارت لیتسه -37

 و مسکن  ونقلحمل -11

 یشهرساز و  مسکن -38

 یشهر  عمران -39

 یو هواشناس  ونقلحمل -40

 ییاجرا و یفن  نظام -41

 اطالعات یفناور  و  ارتباطات -42 اطالعات یفناور  و  ارتباطات -12

 یفناور  و علم و  یعال  آموزش ،یعموم  آموزش -13

 یعموم  پرورش و  آموزش -43

 یاحرفه یفن  آموزش -44

 یعال  آموزش -45

 یفناور و علم -46

 خانواده و  زنان  سالمت،  مهیب   سالمت، -14

 یزندگ  تیفیک  یارتقا و  سالمت -47

 سالمت  مهیب  -48

 نجات و  امداد -49

 خانواده و  زنان -50

 یاجتماع  یهابیآس و  یتیحما  امور  ،یاجتماع  مهیب  -15

 یتوانمندساز و  یتیحما  امور -51

 یاجتماع  یهامهیب  -52

 یبازنشستگ و  یامهیب   یهاصندوق  یداریپا و  یسامانده -53

 یاجتماع  هیسرما  یارتقا و  یاجتماع یهابیآس  کاهش و یریشگیپ -54

 روانگردان و  مخدر مواد  با  مبارزه -55

 ثارگرانیا -56 ثارگرانیا -16

 ورزش و هنر  فرهنگ، -17

 هنر و  فرهنگ -57

 رسانه -58

 مذهب و  نید -59

 جوانان و  ورزش -60

 یگردشگر  و یدست  عیصنا  ،یفرهنگ  راثیم -61

 ...  است،یس -18
 یداخل تیامن  و  استیس  ،یعموم  امور -62

 بحران  تیریمد -63

 ییقضا و  یحقوق -19

 ییقضا و  یحقوق -64

 امالک و  اسناد ثبت -65

 یقانون   یپزشک -66

 هازندان  سازمان -67

 .۱۳98و  ۱۳97، ۱۳96های های عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در سالگزارشمأخذ: 
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 های توسعه کشورروش بررسی عملکرد احکام قانون برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامه .۳

های  ، گزارش۱تعیین احکام مستخرج از هر ماده و برقراری تناظر با دستگاه اجرایی مرتبط   از   حاضر پس  پژوهشدر  

، مورد بررسی و تلخیص قرار  ۱۳98و    ۱۳97،۱۳96های  ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه برای سال  عملکرد 

نیز در اواخر سال    ۱۳99الزم به ذکر است گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی، برای سال  گرفت.  

-با توجه به گزارشدر ادامه،    است.پرداخته نشدهمنتشر شد که به دلیل محدودیت زمانی، در این گزارش به آن    ۱400

و در ادامه در    ه شد  ده یسنج   ی بر اساس نظر کارشناس  ها آن  ت یموفق   زانیم ،  مورد بررسی در این گزارش  ای عملکرد ه

 صورت عدم موفقیت حکم، دالیل عدم موفقیت برای هر حکم نگارش شد. 

است که  الزم به توضیح است که فرآیند امتیازدهی بر اساس نظرات کارشناسی در این گزارش، به این صورت بوده

بر اساس دسته ابتدا،  ارائه شده در گزارشدر  بودجه، احکام مت بندی  برنامه و  با دفاتر و گروههای سازمان  های  ناظر 

  قرار   ها آن  ار یاخت   در   ی ابی ارز  جهت استخراج شده و    ی اسالم   یمجلس شورا  یهاپژوهشپژوهشی و مطالعاتی مرکز  

به اطالعات و داده  ها،گروه  و  دفاتر  از  ک یهر  کارشناسان  ادامه  در.  گرفت های  های گزارشهای موجود، دادهبا توجه 

های مجلس شورای اسالمی  های انجام شده در مرکز پژوهششده توسط سازمان برنامه و بودجه، پژوهشعملکرد منتشر  

های اجرایی مربوطه و اساتید و نخبگان دانشگاهی، نسبت به هر یک از احکام  و همچنین مشورت با کارشناسان دستگاه

 .، ارائه دادندزیر مقیاس امتیازی بر اساس طیف لیکرت ارزیابی خود را مبتنی بر یک مورد بررسی،

 

 طیف لیکرت مورد استفاده در این تحقیق   .4جدول
 عملکرد نمره

 حکم 
9 8 7 6 5 4 ۳ ۲ ۱ 

  رقابلیغ

 یاب ی ارز

 موفق  کامالً  معادل
 یلیخ

 موفق 

  نسبتاً

 موفق 
 متوسط  موفق  یمک

  یمک

 ناموفق 

  نسبتاً

 ناموفق 
 ناموفق  کامالً  ناموفق  یلیخ

  رقابلیغ

 یاب ی ارز

 . استنشده محقق  حکم است شده محقق  حکم ی کل عملکرد
  رقابلیغ

 یاب ی ارز

 تحقیق.مطالعات مأخذ: 

 

تایی مورد استفاده    9به منظور تفکیک دقیق میزان موفقیت یا عدم موفقیت حکم، مقیاس امتیازی    در جدول فوق،

دهی و تخصیص امتیاز عملکرد به  امکان نمره  ،اندی بودهاحکام دارای اهداف کمّ  که  در مواردی  طبعاًقرار گرفته است.  

نبودند، با توجه    کمّیاحکام دارای هدف    روش محاسبه درصد تحقق نسبت به هدف، صورت پذیرفته و در مواردی که 

باال پذیرفته است. همچنین در مورد گزارش  فرآیند کارشناسی ذکر شده در  از میزان تحقق حکم صورت  ارزیابی   ،

 

ذ  .1 به  پژوهشالزم  مرکز  است،  به شماره مسلسل  کر  گزارش  در  اسالمی،  مجلس شورای  وظایف  15540های  عنوان »شناسایی  با   ،

ی اجرایی در  ها، احکام مربوط به هر یک از دستگاه1396های اجرایی در برنامه ششم توسعه )ویرایش اول(« منتشر شده در سال  دستگاه 
های عملکرد ارائه شده توسط  به اینکه منبع گزارش حاضر برای بررسی عملکرد احکام، گزارش  است. با توجه استخراج کرده  برنامه ششم را

ها  تناظر ایجاد شده بین احکام و دستگاه  های این سازمان مالک قرار گرفته و از، گزارش است، به منظور وحدت رویه سازمان برنامه و بودجه بوده
با   ارائه شده توسط سازمگزارش  مطابق  بودجه عملکرد  و  برنامه  زمینه    ؛است شدهپیروی    ان  در  اختالفی، هم  موارد  برخی  در  این حال  با 

های عملکرد سازمان  و گزارش  15540های اجرایی متناظر، با مقایسه گزارش  بندی احکام و هم در زمینه شناسایی دستگاهشناسایی و طبقه 
 است.  شده  یریگبرنامه و بودجه، به صورت صالحدیدی تصمیم 
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  کامالً موفق، خیلی موفق،    نسبتاً)معادل: متوسط، کمی موفق،    9تا    5های امتیازی  عملکرد کلی یک حکم، برای مقیاس

ناموفق، کمی    نسبتاًناموفق، خیلی ناموفق،    کامالً)معادل    4تا    ۱های امتیازی  و برای مقیاس«  تحقق حکم »موفق(،  

احکام محقق    ای، تا حدی گستره بندیاست. واضح است که چنین دستهدر نظر گرفته شده«  عدم تحقق حکم»ناموفق(،  

به درنظرگرفتن مقیاس افزایش  شده را نسبت  باالتر،  امتیازی  به نحوی که  استدادههای  تحقق حکم،    اریمع  اگر؛ 

احکام محقق شده از قانون برنامه توسعه ششم و قانون    زانیم  طبعاًکامل آن در نظر گرفته شود،    تیموفق

 .بود خواهد کمتر  مراتب بهتوسعه کشور،  یهابرنامه ی احکام دائم 

شود. با توجه به اینکه در  بیانگر عدم تحقق آن باشد دالیل عدم تحقق ذکر می  ،که ارزیابی حکمی  صورتیدر  

های  های مجلس شورای اسالمی و همچنین در چارچوب گزارشفرآیند ارزیابی اولیه عملکرد احکام توسط مرکز پژوهش

  پرتناوب و پرتکرار تشخیص داده عملکرد ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه، برخی از دالیل عدم تحقق احکام،  

  فهرست  عنوانبههای توسعه، موارد زیر  شدند در ارزیابی نهایی احکام قانون برنامه ششم و قانون احکام دائمی برنامه

 شدند:  دالیل اصلی عدم تحقق احکام در نظر گرفته 

 

 توسط سازمان برنامه و بودجههای عملکرد ارائه شده  براساس گزارش  دالیل اصلی عدم تحقق احکام.  ۵جدول
 نامه نامه/ آیینعدم تصویب/ابالغ بخش ۱

 گذاری قانون  نحوه  از  ناشی  ایرادات ۲

 نقدینگی   /بودجه  تخصیص  در  تاخیر ۳

 شده   بینیپیش  اعتبارات  ناکافی  تخصیص 4

 خصوصی   بخش  از  ناکافی  حمایت 5

 ارز   نرخ  شدید  نوسانات 6

 نیاز  مورد  مجوزهای  اخذ  فرآیند  بودنطوالنی 7

 سنواتی  بودجه  قانون  در  نیاز  مورد  مالی  بار  بینیپیش  عدم 8

 شده   بینیپیش  خارجی   هایگذاریسرمایه  تحقق  عدم 9

 خارجی   موانع  و  المللیشرایط بین  ۱0

 گذار قانون  نظر  مورد  حکم  با  شده  تعیین  اهداف  تناسب  عدم ۱۱

 استناد   قابل  /استاندارد  هایداده  به  دسترسی  عدم ۱۲

 مرتبط  هایدستگاه  همکاری  عدم ۱۳

 مناسب   الکترونیک  خدمات  ارائه  /زیرساخت  وجود  عدم ۱4

 ملی  توسعه  صندوق  یا  و  هابانک  از  تسهیالت  اخذ  در  مشکالت ۱5

 دیگر   مقررات  و  قوانین  با  مغایرت ۱6

 کارآمد   و  متخصص  نیرویکمبود/  /نبود ۱7

 .۱۳98و  ۱۳97، ۱۳96های عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در سالهای گزارش مأخذ:

 

های اجرایی متناظر و توضیح روش ارزیابی در قالب طیف لیکرت و  با توجه به نحوه احصاء احکام، دستگاه یا دستگاه 

 .  توان مطابق جدول زیر مالحظه نمود سازی این روش را می مثالی از پیاده   همچنین دالیل اصلی و پرتکرار عدم موفقیت احکام، 
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 براساس روش پژوهش حاضر  حکم  یک  عملکرد  یابیارز نمونه  .6جدول

 فصل  بخش 
  عنوان

 سند
 ماده

 جز/ بند

  ف یرد

 تبصره 

 م ک ح متن
 دستگاه

 مسئول

  گزارش صیتلخ

  در  دولت  ردکعمل 

 ۱۳۹6 سال

  گزارش صیتلخ

  در  دولت  ردکعمل 

 ۱۳۹7 سال

  گزارش صیتلخ

  در  دولت  ردکعمل 

 ۱۳۹۸ سال

  زان یم  یابیارز

 حکم  تیموفق
 معادل

  تحقق عدم لیدال

   مکح

  ،ینظام ادار 

  ت،یشفاف

مبارزه با  

فساد و  

بهبود نظام  

 پرداخت 

  ،ینظام ادار 

  ت،یشفاف

مبارزه با  

فساد و  

بهبود نظام  

 پرداخت 

  قانون

  برنامه

  ششم

 توسعه

 ب ۲8

افراد در    یریکارگبه

  نیقالب قرارداد کار مع

  یساعت  ای)مشخص(  

  فیوظا  یاجرا  یبرا 

فقط    ،یسازمان  یپستها 

در سقف مقرر در قانون  

خدمات    تیریمد

مصوب    یکشور

مجاز است.    8/7/۱۳86

  یقراردادها  دیتمد

 بالمانع است.   یقبل

  یادار   سازمان

  یاستخدام  و

 کشور 

مدنظر قراردادن  

حکم در زمان    نیا

  یازها ین  یبررس

  یانسان  یرو ین

  ییاجرا  یهادستگاه 

  هیسهم  صیو تخص

 ی استخدام

  یصدور مجوز برا 

براساس    رویجذب ن

در    ۳۲تبصره ماده  

  تیاغلب موارد رعا

 شده است. 

  یصدور مجوز برا 

براساس    رویجذب ن

به    ۳۲تبصره ماده  

  تیطور عام رعا

 . گرددیم

۱ 
کامالً  

 ناموفق 

ن و  یرت با قوانیمغا

رادات  یگر, ایمقررات د

-از نحوه قانون  یناش

 ی گذار 

.قی تحق مطالعاتمأخذ: 
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های احصماء احکام از مواد قوانین برنامه شمشمم توسمعه و احکام دائمی برنامه  از  گردد پسکه مالحظه می  همانطور

  شمده   تهیه ۀبرنامه شمشمم توسمعهای عملکرد  ها و فصمول مطابق با گزارشبندی حکم در ذیل بخشتوسمعه، ضممن دسمته

های متناظر برای هر حکم شمناسمایی شمده و سمپس تلخیصمی از عملکرد حکم  سمازمان برنامه و بودجه، دسمتگاه  توسمط

هر حکم روند  مورد  شممود. بدین ترتیب در، درج می۱۳98و    ۱۳97، ۱۳96های  های منتشممره سممالمطابق با گزارش

همای عملکرد سمممازممان برنماممه و بودجمه و همچنین  داممه بما توجمه بمه گزارشگردد. در اعملکرد سممماالنمه آن مالحظمه می

تخصمصمی توسمط حوزه های مختلف پژوهشمی مرکز   قضماوت  ،های رسممی دیگر، نسمبت به ارزیابی عملکرد حکمگزارش

 شود.  و در صورت عدم تحقق حکم، دالیل آن ذکر میگیرد  می  پژوهش های مجلس صورت

ترین دالیمل عمدم تحقق احکمام در هر ارزیمابی میزان عملکرد هر فرابخش/بخش و همچنین مهمبما این روش امکمان  

 شود.بخش و در هر قانون فراهم میفرابخش/

 

 های توسعه. ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه4

  ۱044حکم از   7۳۲رو  گزارش پیش  ویرایش اول  در،  داشممتندهای بیشممتر  با توجه اینکه برخی احکام نیاز به بررسممی

های توسمعه کشمور در چارچوب جدول  حکم از بین دو سمند قانون برنامه شمشمم توسمعه و قانون احکام دائمی برنامه

  ی ها، گزارشپژوهشمنابع اصمملی این  نیز اشمماره شممد    ترشیپهمانطور که اسممت.  نمونه فوق، مورد بررسممی قرار گرفته

  اند. اند که توسمط سمازمان برنامه و بودجه انتشمار یافتهبوده۱۳98تا    ۱۳96  یهاسمال  یرد برنامه شمشمم توسمعه طکعمل

منتشمر شمد    ۱400در اواخر سمال  نیز  ۱۳99گزارش عملکرد برنامه شمشمم برای سمال   تر نیز اشماره شمد،همچنانکه پیش

 است. که به دلیل  محدودیت زمانی، در این گزارش به آن پرداخته نشده

احکام احصا شده برای فرابخش/بخش و تعداد احکام بررسی و ارزیابی شده از هر بخش/فرابخش به شرح    تعداد

   نمودار زیر است.
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۵۵
6۳

74

۲4

47

۲۳
۱۳

7۸

۱۳

7۸

۱۰۸

۱۹

۸6 ۸۲ ۸۵

4۸

6۵

۱4

6۹

۱۲

6۰
4۸

۲۰
۱۵ ۱۹

۰

7۰

۱۳

66

۳۹

۰

67 66

۸4

4۳ ۳۳

۸

6۹

۰

۲۰

4۰

6۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

بخش/تعداد احکام احصاء شده هر فرابخش بخش/تعداد احکام بررسی شده هر فرابخش

 تعداد احکام احصاء شده و تعداد احکام بررسی شده هر فرابخش/بخش   . ۱  نمودار

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 . قیتحق مطالعات  مأخذ:

 

نهایی مراحل  پایان  بررسیتا  به  نیاز  به  توجه  با  اول،  ویرایش  در  گزارش  بخشسازی  از  بیشتر،  های  های 

همچنین در    ؛ استارزیابی نهایی از احکام درج نشدهزیست و منابع طبیعی« و »ارتباطات و فناوری اطالعات«  »محیط

قانون برنامه ششم    ۳جداول مربوط به ماده  احکام مستخرج از  فرابخش »اقتصاد کالن« و خصوصا  ارتباط با احکام  

 آمده است.این گزارش  5تفصیلی در بخش توسعه، ارزیابی عملکرد احکام به صورت 

»قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  تفکیک احکام بررسی شده از دو سند  

 های توسعه کشور« به شرح زیر است. « و »قانون احکام دائمی برنامه۱۳96-۱400ایران 

 

 احکام احصاء شده و احکام بررسی و ارزیابی شده در دو قانون   .7جدول  

 بررسی و ارزیابی شدهتعداد احکام  تعداد احکام احصاء شده عنوان قانون 

 54۳ 78۲ قانون برنامه ششم

 ۱89 ۲6۲ های توسعهقانون احکام دائمی برنامه

 7۳۲ ۱044 مجموع دو قانون

 . قیتحق مطالعات  مأخذ:
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 قانون برنامه ششم توسعه   احکام  عملکردارزیابی    .۲نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   های توسعه کشوراحکام دائمی برنامهقانون   احکام  عملکردارزیابی   .۳نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محقق شده محقق نشده غیرقابل ارزیابی

کامال موفق

7%
خیلی موفق

9%

نسبتا موفق

۱4%

کمی موفق

5%

متوسط

کمی ناموفق۱۱%

9%

نسبتا ناموفق

۱4%

خیلی ناموفق

8%

کامال ناموفق

9%

غیر قابل ارزیابی

۱4%

کامال موفق

۱4%

خیلی موفق

7%

نسبتا موفق

۱۳%

کمی موفق

متوسط۱0%

۱5%

کمی ناموفق

6%

نسبتا ناموفق

6%

خیلی ناموفق

6%

کامال ناموفق

5%

غیر قابل ارزیابی

۱8%

محقق شده محقق نشده غیرقابل ارزیابی

%۱4 

%40 

%46 

%59 

%۱8 

%۲۳ 
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محقق شده محقق نشده غیرقابل ارزیابی

کامال موفق

9%
خیلی موفق

9%

نسبتا موفق

۱4%

کمی موفق

6%
متوسط

۱۲%
کمی ناموفق

8%

نسبتا ناموفق

۱۲%

خیلی ناموفق

8%

کامال ناموفق

8%

غیر قابل ارزیابی

۱4%

 ارزیابی عملکرد احکام مجموع دو قانون برنامه ششم توسعه   .4نمودار    

 های توسعه کشورو قانون احکام دائمی برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعات تحقیق.  مأخذ:
 

موفق،   نسبتاًهای متوسط، کمی موفق، دبا توجه به اینکه در این گزارش، عملکرهمچنانکه پیش از این اشاره شد 

، ناموفق، خیلی  نسبتاًشده و عملکردهای کمی ناموفق، موفق، معادل »تحقق حکم« در نظر گرفته  کامالً خیلی موفق و  

قوانین  توان ارزیابی احکام  طور کلی می  به  لذا   شده است ناموفق، معادل »عدم تحقق حکم« در نظرگرفته   کامالً ناموفق و  

 های توسعه کشور را در قالب جدول زیر مالحظه کرد.و احکام دائمی برنامه توسعه برنامه ششم
 

 توسعه کشور  های ارزیابی عملکرد احکام قوانین برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامه  .۸جدول

 مجموع دو قانون  قانون احکام دائمی  قانون برنامه ششم توسعه  عملکرد احکام 

 50% 59% 46% احکام محقق شده 

 ۳6% ۲۳% 40% احکام محقق نشده

 ۱4% ۱8% ۱4% احکام غیرقابل ارزیابی 

 . قیتحقمطالعات  مأخذ:
  

%۱4 

%50 

%۳6 
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آنچه در فوق اشاره شد، قانون برنامه ششم توسعه  گردد، با معیار »تحقق حکم« مطابق با  همچنانکه مشاهده می 

  که   داشت  نظر  در  ی ستیبااند.  درصد تحقق یافته  59و    46های توسعه کشور، به ترتیب  و قانون احکام دائمی برنامه

  آنگاه  شود،   گرفته  نظر  در  ی درصد  ۱۰۰  تحقق  ی عنی  آن،  کامل  تیموفق  منزله  به   حکم  ک ی  تحقق   چنانچه،

  ب ی ترت  به  کشور،  توسعه  یهابرنامه  یدائم  احکام   و  ششم  توسعه  برنامه  نیقوان،  4و    ۳  ، ۲نمودارهای  با    مطابق

با این حال با توجه به اینکه در این گزارش عملکرد    .اندافتهی  تحقق  درصد  ۹و در مجموع دو قانون    درصد  ۱4  و  7

است، طبعاً، تعداد احکام محقق شده نسبت به حالت گفته شده،  به منزله تحقق حکم در نظر گرفته شده  ،متوسط حکم

 است.به مراتب بیشتر ارزیابی شده

جموع دو قانون برنامه ششم  به منظور تفکیک عملکرد احکام، ارزیابی عملکرد احکام برای هر فرابخش/بخش در م

 های توسعه نیز به شرح جدول زیر قابل مشاهده است. توسعه و احکام دائمی برنامه

 

 های قوانین برنامه ششم توسعه بخش/میزان تحقق احکام در هر یک از فرابخش.  ۹جدول  

 های توسعهو احکام دائمی برنامه

 بخش / فرابخش

 تعداد

  احکام

  یبررس

 شده

 تعداد

  احکام

  محقق

 شده

  درصد

 تحقق

 احکام 

 تعداد

  احکام

  محقق

 نشده

  درصد

  عدم

 تحقق

 احکام 

 تعداد

  احکام

  قابل  ریغ

 ی ابیارز

  درصد

  احکام

  قابل  ریغ

 ی ابیارز

 %0 0 %۱00 ۱۲ %0 0 ۱۲ کالن   اقتصاد

 %0 0 %۲5 ۱5 %75 45 60 ی عموم  هیمال  و  بودجه

 %0 0 %۳۱ ۱5 %69 ۳۳ 48 ی مال  نیتأمو    یپول  نظام

 %5 ۱ %۳5 7 %60 ۱۲ ۲0 و مناطق آزاد   ی ساز   یخصوص  و  ارکو    سبک  طیمح

 ۲0% ۳ 7% ۱ 7۳% ۱۱ ۱5 یی روستا  توسعه  و  یامنطقه   توازن

 %5 ۱ %4۲ 8 %5۳ ۱0 ۱9 پرداخت   نظام   بهبود   و   فساد   با   مبارزه   ت، ی شفاف   ،یادار   نظام

 - 0 - 0 - 0 0 یعیطب  منابع  و  ستیز  طیمح

 %۳0 ۲۱ %۳6 ۲5 %۳4 ۲4 70 ی کشاورز 

 %0 0 %9۲ ۱۲ %8 ۱ ۱۳ آب

 %۱۲ 8 %48 ۳۲ %۳9 ۲6 66 معدن   و  صنعت  ،یانرژ 

 %5 ۲ %۲۳ 9 %7۲ ۲8 ۳9 و مسکن   ونقلحمل 

 - 0 - 0 - 0 0 اطالعات   یفناور   و  ارتباطات

 %9 6 %۳4 ۲۳ %57 ۳8 67 ی و علم و فناور  یعال  آموزش  ،یعموم  آموزش

 %5 ۳ %5۲ ۳4 %44 ۲9 66 خانواده   و  زنان  سالمت،  مهیب  سالمت،

 %۱4 ۱۲ %۲5 ۲۲ %60 50 84 ی اجتماع  یهاب یآس  و  یتیحما  امور  ،یاجتماع  مهیب

 %0 0 %۳۳ ۱4 %67 ۲9 4۳ ثارگران یا

 %۱5 5 %58 ۱9 %۲7 9 ۳۳ ورزش   و  هنر  فرهنگ،

 %0 0 %88 7 %۱۳ ۱ 8 ...   است،یس

 %6۳ 44 %۱۳ 8 %۲5 ۱7 69 ییقضا  و  یحقوق

 - ۱06 - ۲6۳ - ۳6۳ 7۳۲ جمع 

 مطالعات تحقیق.  مأخذ:
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نسبت به تعداد احکام  شده در هر بخش، بیشترین میزان تحقق احکام  گردد، از بین احکام بررسی همانطور که مالحظه می 

و  و مسکن«   ونقل حمل »  ای و توسعه روستایی« ، »توازن منطقه های »بودجه و مالیه عمومی« به ترتیب در بخش بررسی شده  

»آب« صورت    و   های »اقتصاد کالن« اتفاق افتاده است. کمترین میزان تحقق احکام نیز در بخش »نظام پولی و تأمین مالی«  

زیست و منابع طبیعی« و »ارتباطات و فناوری  های »محیط نیز اشاره شد در بخش   این است. همانطور که پیش از    پذیرفته 

است و به همین دلیل، درصد تحقق درج نشده است. همچنین شایان توجه است    احکام انجام نشده اطالعات« ارزیابی نهایی از  

 غیرقابل ارزیابی بودن احکام در هر بخش، مربوط به بخش »حقوقی و قضایی« است.   که بیشترین میزان  

در    تحققعدم احکام  از  زیادی  قانوتعداد  و  توسعه  ششم  برنامه  قانون  احکام  عملکرد  دائمی  ارزیابی  احکام  ن 

توان  است. به طور کلی میهای توسعه کشور، حاکی از دالیلی است که منجر به عدم موفقیت این احکام شدهبرنامه 

سهم هر یک از دالیل مورد اشاره در قسمت قبل این گزارش در عدم تحقق احکام را برای دو قانون برنامه مذکور به  

 شرح زیر مشاهده کرد.  
 

 کشور  توسعه   یها برنامه  یقق احکام قانون احکام دائمعدم تح   لیسهم دال  .۵  نمودار

 
 مطالعات تحقیق.  مأخذ:

%6/7

%۱4/6

%4/5

%6/7

%4/5

%۲/۲

%5/6

%۲/۲

%۲/۲

%۲/۲

%۱/۱

%5/6

%۱۱/۲

%۲/۲

%۲/۲

شرایط بین المللی و موانع خارجی

ایرادات ناشی از نحوه قانون گذاری

نقدینگی/ تاخیر در تخصیص بودجه

تخصیص ناکافی اعتبارات پیش بینی شده

حمایت ناکافی از بخش خصوصی

نوسانات شدید نرخ ارز

طوالنی بودن فرآیند اخذ مجوزهای مورد نیاز

عدم پیش بینی بار مالی مورد نیاز در قانون بودجه سنواتی

عدم تحقق سرمایه گذاری های خارجی پیش بینی شده

آیین نامه/ابالغ بخش نامه/ عدم تصویب

عدم تناسب اهداف تعیین شده با حکم مورد نظر قانون گذار

قابل استناد/ عدم دسترسی به داده های استاندارد

عدم همکاری دستگاه های مرتبط

ارائه خدمات الکترونیک مناسب/ عدم وجود زیرساخت

نیروی متخصص و کارآمد/ کمبود/نبود
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از  های مرتبط«  و »عدم همکاری دستگاهگذاری«  »ایرادات ناشی از قانون براساس  شود،  که مالحظه می  همانگونه

این در حالیست که دالیلی چون   اند.بوده های توسعه کشوردائمی برنامه احکامقانون ترین دالیل عدم تحقق مهم

  نوسانات»نبود/کمبود/ نیروی انسانی متخصص« و »گذار« و نیز  شده با حکم مورد نظر قانون»عدم تناسب اهداف تعیین

مغایرت با قوانین  دالیل دیگری چون »الزم به ذکر است،    اند. تحقق احکام داشته  رکمترین تاثیر را در د  شدید نرخ ارز« 

این قانون هیچ تاثیری  در عدم تحقق احکام    «و یا صندوق توسعه ملی  هاو نیز »اخذ تسهیالت از بانک   «و مقررات دیگر

سهمی  براساس نیز  این تحقیق، 5به غیر از دالیل اشاره شده در جدول  مجموع سایر دالیل دیگرهمچنین  اند.نداشته

 است. درصدی در عدم تحقق احکام این قانون داشته ۲6

 

 سهم دالیل عدم تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور  .6نمودار  

 
 مطالعات تحقیق.  مأخذ:

 

%9/4

%۱0/5

%۳/۳

%۱۲/4

%8/۳

%5/4

%۳/7

%6/5

%۳/5

%4/4

%۱/7

%4/4

%9/6

%7/8

%۲/۲

%۱/7

%۳/۱

شرایط بین المللی و موانع خارجی

ایرادات ناشی از نحوه قانون گذاری

نقدینگی/ تاخیر در تخصیص بودجه

تخصیص ناکافی اعتبارات پیش بینی شده

حمایت ناکافی از بخش خصوصی

نوسانات شدید نرخ ارز

طوالنی بودن فرآیند اخذ مجوزهای مورد نیاز

عدم پیش بینی بار مالی مورد نیاز در قانون بودجه سنواتی

عدم تحقق سرمایه گذاری های خارجی پیش بینی شده

آیین نامه/ابالغ بخش نامه/ عدم تصویب

عدم تناسب اهداف تعیین شده با حکم مورد نظر قانون گذار

قابل استناد/ عدم دسترسی به داده های استاندارد

عدم همکاری دستگاه های مرتبط

ارائه خدمات الکترونیک مناسب/ عدم وجود زیرساخت

یمشکالت در اخذ تسهیالت از بانک ها و یا صندوق توسعه مل

مغایرت با قوانین و مقررات دیگر

نیروی متخصص و کارآمد/ کمبود/نبود
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اعتبارات پیش شود، »تخصیص  همانگونه که مالحظه می  قانون بینی ناکافی  از  ناشی  گذاری«، »عدم  شده«، »ایرادات 

ترین دالیل عدم تحقق احکام قانون برنامه  و موانع خارجی« از مهم  المللی شرایط بین های مرتبط« و نیز » دستگاه  همکاری 

گذار« و نیز  کم مورد نظر قانون شده با ح اند. این در حالیست که دالیلی چون »عدم تناسب اهداف تعیین ششم توسعه بوده 

مجموع سایر دالیل   که  اند. الزم به ذکر است « کمترین تاثیر را در در تحقق احکام داشته مغایرت با قوانین و مقررات دیگر » 

 است. درصدی در عدم تحقق احکام این قانون داشته   ۱9این تحقیق، نیز سهمی    5دیگر به غیر از دالیل اشاره شده در جدول  
 

 سهم دالیل عدم تحقق احکام مجموع دو قانون برنامه ششم توسعه   .7نمودار  

 های توسعه کشورو قانون احکام دائمی برنامه

 
 مطالعات تحقیق.  مأخذ:

 

می که مالحظه  دائمی    شود  احکام  و  توسعه  ششم  برنامه  قوانین  مجموع  احکام  تحقق  عدم  دالیل  بررسی  در 

های مرتبط«، »ایرادات  شده«، »عدم همکاری دستگاه بینی »تخصیص ناکافی اعتبارات پیش  های توسعه کشور،برنامه 

قانون از  نیز »   گذاری«ناشی  بیشتر  المللیشرایط بینو  اند.  ین سهم را در عدم تحقق احکام داشتهو موانع خارجی« 

%7/8

%9/5

%۲/9

%۱0/۲

%6/4

%4/۱

%۳/4

%5/۲

%۲/7

%4/0

%۱/4

%4/0

%9/6

%6/۱

%۱/5

%۱/4

%۲/4

شرایط بین المللی و موانع خارجی

ایرادات ناشی از نحوه قانون گذاری

نقدینگی/ تاخیر در تخصیص بودجه

تخصیص ناکافی اعتبارات پیش بینی شده

حمایت ناکافی از بخش خصوصی

نوسانات شدید نرخ ارز

طوالنی بودن فرآیند اخذ مجوزهای مورد نیاز

عدم پیش بینی بار مالی مورد نیاز در قانون بودجه سنواتی

عدم تحقق سرمایه گذاری های خارجی پیش بینی شده

آیین نامه/ابالغ بخش نامه/ عدم تصویب

عدم تناسب اهداف تعیین شده با حکم مورد نظر قانون گذار

قابل استناد/ عدم دسترسی به داده های استاندارد

عدم همکاری دستگاه های مرتبط

ارائه خدمات الکترونیک مناسب/ عدم وجود زیرساخت

یمشکالت در اخذ تسهیالت از بانک ها و یا صندوق توسعه مل

مغایرت با قوانین و مقررات دیگر

نیروی متخصص و کارآمد/ کمبود/نبود
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گذار«، »مغایرت با قوانین و مقررات  شده با حکم مورد نظر قانونهمچنین دالیلی چون »عدم تناسب اهداف تعیین

بانک  از  تسهیالت  اخذ  در  »مشکالت  و  تحق دیگر«  عدم  در  را  کمترین سهم  ملی«  توسعه  یا صندوق  و  احکام  ها  ق 

این تحقیق، نیز    5الزم به توضیح است که مجموع سایر دالیل دیگر به غیر از دالیل اشاره شده در جدول  اند.  داشته

 .استدرصدی در عدم تحقق احکام این قانون داشته 5/۱7سهمی 

 
 

 برخی احکام مهم قانون برنامه ششم توسعه بررسی موردی. ۵

های قبل مشاهده گردید، در  احکام قانون برنامه ششم توسعه در قسمتعملکرد  آنچه در ارتباط با ارزیابی    به با توجه  

با مهم ارتباط  فصولاین قسمت، در  احکام  بر  ترین  آمایش  اشتغال، محیط کسب  کالن،  اقتصاد  قانون مشتمل  وکار، 

های  و مسکن، امور حمایتی و آسیب  ونقل حملسرزمین، نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد، توسعه گردشگری،  

  عنوان بهمنابع مالی و صنعت، با ذکر متن قانون و ارائه ارزیابی عملکرد، مواردی    تأمیناجتماعی، نظام پولی و بانکی و  

های در  ها و گزارشتر از دادهتر و تخصصیاز گزارش به منظور ارائه ارزیابی دقیق  در این قسمت  شوند.  نمونه ارائه می

 شود. نیز بهره جسته می ۱400دسترس تا سال 

 

 اقتصاد کالن .  ۵- ۱

 توسعه ششم برنامه قانون( ۳) مادهاز  ۲و شماره   ۱جدول شماره  −

  برنامه،   پایانی  سال  در(  ۳4/0)  جینی  ضریب  و(  % 8)درصدهشت  ساالنه  متوسط  اقتصادی  رشد  به  دستیابی  منظور  به»

 « :شودمی تعیین ( ۳)  و( ۲(، )۱) جداول  تفکیک  به اقتصادی بخشهای  و  کالن  کمّی اهداف

 

 مهم اقتصاد کالن در برنامه ششم یشاخص ها ری تصو - (۱شماره )  جدول

 ی ریگ اندازه  واحد شاخص  نام ف یرد
 ه یپا سال

۱۳۹۵ 
۱۳۹6 ۱4۰۰ 

 برنامه در متوسط

 )درصد(  ششم

 ی داخل ناخالص دیتول ۱
  ثابت مت یق به   الی ر ارد یلیم هزار

۱۳8۳ 
 8(   ساالنه  رشد)متوسط   ۳078 ۲۲56 ۲095

 سرانه  دیتول ۲
  به نفر   هر ی ازا به   الی ر ونیلیم

 ۱۳8۳  ثابت متیق
۱/۲6 8/۲7 ۱/۳6 

(    ساالنه  رشد)متوسط  

7/6 

 ۱۱5 ۱0۲ ۱00 ( ۱۳95=۱00) شاخص د یتول عوامل کل  یور بهره  ۳
(    ساالنه  رشد)متوسط  

8/۲ 

 ناخالص  ثابت  هی سرما لیتشک 4
  ثابت مت یق به   الی ر ارد یلیم هزار

۱۳8۳ 
440 495 ۱۱60 

(  ساالنه  رشد)متوسط  

4/۲۱ 

 کل  ی مصرف یها نهیهز 5
  ثابت مت یق به   الی ر ارد یلیم هزار

۱۳8۳ 
 5(ساالنه  رشد)متوسط   ۱5۲4 ۱۲6۳ ۱۱97

6 

  و کاال ینفت  ریغ صادرات

  اناتع یم)بدون  خدمات

 ( یگاز
 

 ۱۱۲7۳9 4758۳ 4۲۱50 دالر  میلیون
(  ساالنه  رشد)متوسط  

7/۲۱ 

(   ساالنه  رشد)متوسط   ۱5۲497 86557 69967 دالر  میلیون کل  واردات 7
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 مهم اقتصاد کالن در برنامه ششم یشاخص ها ری تصو - (۱شماره )  جدول

 ی ریگ اندازه  واحد شاخص  نام ف یرد
 ه یپا سال

۱۳۹۵ 
۱۳۹6 ۱4۰۰ 

 برنامه در متوسط

 )درصد(  ششم

9/۱6 

 ۱7( ساالنه  رشد)متوسط   ۲8508 ۱5604 ۱۳00۳ ال ی ر ارد یلیم هزار ی نگینقد  8

 8/8( برنامه)متوسط   9/7 ۳/8 9/7 درصد  تورم  نرخ 9

 ۲/۱0( برنامه)متوسط   6/8 ۱۲ 6/۱۲ درصد  ی کاریب   نرخ ۱0

 قانون برنامه ششم توسعه.   مأخذ:

 

 )درصد(   ششم برنامه  دوره  در  یاقتصاد   یها بخش یاقتصاد یرهایمتغ ری تصو(: ۲)  شماره جدول

ص
شاخ

 
ها 

 

شاورز
ک

 ی 

ت
نف

ن  
معد

ت  
صنع

 

ق
ب وبر

آ
 

و گاز
 

ن
ساختما

 

ل و انباردار
ل و نق

حم
 ی 

ت
ارتباطا

 

سایر
 

ت 
خدما

 

جمع
 

  رشد متوسط
  ارزش ساالنه
 )درصد( افزوده

0/8 0/7 8/8 ۳/9 0/9 5/7 ۳/8 4/۱9 8/5 0/8 

 متوسط
 اشتغال رشدساالنه

 )درصد(

9/۳ ۱/۲ 6/4 4/۳ 6/6 7/۳ 0/5 5/9 ۳/4 9/۳ 

متوسط 
 ساالنهرشد
  یگذارهی سرما

 )درصد(

۳/۲0 5/۳9 
 معدن  و صنعت

۱/۲6 
۲/۳0 5/۲6 6/۲۲ 8/5۱ ۱/۱8 5/۲۱ 

  رشد متوسط
  یوربهره ساالنه

 دیعوامل تول کل
 )درصد(

۲/۳ 8/۱ 4/۲ 0/۲ 0/۲ 8/۲ ۱/۲ 5/6 8/0 8/۲ 

 قانون برنامه ششم توسعه.   مأخذ:

 

 عملکرد حکم/ماده  ی ابیارز −

قانون برنامه ششم توسعه، ابتدائا وضعیت  (  ۳ماده ) ۲و   ۱به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد اهداف مندرج در جداول 

 گیرد.  مورد بررسی قرار می ها شاخص تحقق هر یک از 
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 توسعه   ششم برنامه    قانون(  ۳)   ماده   ۲  و   ۱  جداول  در  مندرج اهداف تحقق  زانیم  .۱۰  جدول

 شرح
 حکم   هدف

 ( درصد به)
 )درصد( تحقق  زانیم

 بوده است.   درصد 5/0 یمنف با برابر ۱400سال   تا  ساالنه  رشد متوسط 8 ی داخل ناخالص د یتول ساالنه  رشد متوسط

 . است بوده  درصد 8/۱ یبرابر با منف ۱400رشد ساالنه  تا  سال متوسط 7/6 سرانه  د یتول ساالنه  رشد متوسط

 .است بوده  درصد  5 یبرابر با  منف  ۱400رشد ساالنه تا سال  متوسط 4/۲۱ ناخالص ثابت  هی سرما لیتشک ساالنه  رشد متوسط

 .است بوده درصد   6برابر با   ۱400رشد ساالنه تا سال  متوسط 5 کل یمصرف ی هانهیهز  ساالنه  رشد متوسط

 . است بوده  درصد 5/0 یبرابر با منف ۱400رشد ساالنه  تا  سال متوسط 8 )درصد(  افزودهارزش ساالنه  رشد متوسط

 . است بوده  درصد ۲/۳برابر با  ۱400رشد ساالنه  تا  سال متوسط 8 یکشاورز  افزودهارزش ساالنه  رشد متوسط

 .است بوده  درصد   9 یبرابر با منف  ۱400رشد ساالنه تا سال  متوسط 7 نفت   افزودهارزش ساالنه  رشد متوسط

 . است  بوده  درصد  4/۲برابر با    ۱400رشد ساالنه تا سال  متوسط 8/8 معدن  افزودهارزش ساالنه  رشد متوسط

 . است  بوده  درصد  ۲/۱برابر با    ۱400رشد ساالنه تا سال  متوسط ۳/9 صنعت   افزودهارزش ساالنه  رشد متوسط

 . است بوده درصد 4/0برابر با    ۱400رشد ساالنه تا سال  متوسط 9 گاز  و وبرق آب افزودهارزش ساالنه  رشد متوسط

 .است بوده  درصد  ۲ یبرابر با  منف  ۱400رشد ساالنه تا سال  متوسط 5/7 ساختمان افزودهارزش ساالنه  رشد متوسط

  ۱400و ارتباطات تا سال  یرشد ساالنه  حمل و نقل و انباردار متوسط ۳/8 ی انباردار و نقل  و حمل

 4/۱9 ارتباطات افزودهارزش ساالنه  رشد متوسط .است بوده درصد  4برابر با 

 .است  بوده  درصد 8/0 حدود ۱400 سال تا  کشور اشتغال رشد  نیانگیم 9/۳ اشتغال  رشدساالنه  متوسط

 .است  بوده  درصد ۲ حدود ۱۳98 سال تا بخش  نیا  اشتغال رشد  9/۳ یکشاورز بخش  اشتغال ساالنه  رشد متوسط

 .است بودهدرصد  4/0 حدود ۱۳98 سال تا بخش  نیا  اشتغال رشد  ۱/۲ نفت   بخش  اشتغال ساالنه  رشد متوسط

 . است بوده درصد  6/5 حدود ۱۳98 سال تا بخش  نیا  اشتغال رشد  6/4 معدن  بخش  اشتغال ساالنه  رشد متوسط

 .است بوده درصد  5/۳ حدود ۱۳98 سال تا بخش  نیا  اشتغال رشد  4/۳ صنعت   بخش  اشتغال ساالنه  رشد متوسط

 . است بوده درصد  9/6 حدود ۱۳98 سال تا بخش  نیا  اشتغال رشد  6/6 گاز  و وبرق آب  بخش  اشتغال ساالنه  رشد متوسط

 . است بوده درصد  ۱/0 یمنف حدود ۱۳98 سال تا بخش  نیا  اشتغال رشد  7/۳ ساختمان   بخش  اشتغال ساالنه  رشد متوسط

  و نقل و  حمل بخش  اشتغال ساالنه  رشد متوسط

 ی انباردار
 . است بوده  درصد   ۱/۲ حدود ۱۳98 سال تا بخش  نیا  اشتغال رشد  5

 .است بوده درصد  ۳/0 حدود ۱۳98 سال تا بخش  نیا  اشتغال رشد  5/9 ارتباطات بخش  اشتغال ساالنه  رشد متوسط

 8/8 تورم  متوسط
  و درصد  5/۳5 مرکزی بانک اعالم  اساس  بر   ۱400 سال تا  تورم نرخ متوسط

 . است بوده درصد 6/۲6 ایران امار   مرکز اعالم اساس بر

 . است بوده  درصد ۳0 حدود ۱400 سال تا نقدینگی  رشد متوسط ۱7 ی نگینقد   ساالنه  رشد متوسط

متوسط رشد ساالنه صادرات غیرنفتی کاال و  

 خدمات 
 است.  درصد بوده 4، ۱400متوسط رشد ساالنه تا سال  7/۲۱

 درصد بوده است. 6، ۱400متوسط رشد ساالنه تا سال  9/۱6 متوسط ساالنه رشد واردات کل 

 . است ودهدرصد  8/0  ی منف، ۱۳99 سال  تا  ساالنه  رشد متوسط 8/۲ د یتول عوامل  کل یوربهره  ساالنه  رشد متوسط

 . است بوده درصد 7/۲  ی منف، ۱۳99 سال  تا  ساالنه  رشد متوسط ۲/۳ ی کشاورز بخش  یوربهره  ساالنه  رشد متوسط

 . است بودهدرصد  7/7  ی منف، ۱۳99 سال  تا  ساالنه  رشد متوسط 8/۱ نفت  بخش  یوربهره  ساالنه  رشد متوسط

 .است بوده درصد    5/ 7، ۱۳99 سال  تا  ساالنه  رشد متوسط 4/۲ معدن بخش  یوربهره  ساالنه  رشد متوسط

 .است بوده درصد   ۲/ ۲، ۱۳99 سال  تا  ساالنه  رشد متوسط ۲ صنعت بخش  یوربهره  ساالنه  رشد متوسط

  و وبرق آب بخش  یوربهره  ساالنه  رشد متوسط

 گاز 
 .است بوده  درصد   ۱/ 5 ،۱۳99 سال  تا  ساالنه  رشد متوسط ۲

 . است بودهدرصد   ۲/ 4 ،۱۳99 سال  تا  ساالنه  رشد متوسط 8/۲ ساختمان  بخش  یوربهره  ساالنه  رشد متوسط

  نقل  و حمل  بخش  یوربهره  ساالنه  رشد متوسط

 ی انباردار و
 .است بوده  درصد   صفر ،  ۱۳99 سال  تا  ساالنه  رشد متوسط ۱/۲

 .است بودهدرصد  ۳4، ۱۳99 سال  تا  ساالنه  رشد متوسط 5/6 ارتباطات  بخش  یوربهره  ساالنه  رشد متوسط

 . رانی ا  آمار مرکز و یمرکز بانک  درگاه مأخذ:
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ی برنامه های پنجم و ششم توسعه بوده است که در هیچ یک از  درصدی یکی از اهداف کمّ  8رشد اقتصادی  

و آن هم به دلیل رشد قابل توجه صادرات نفت( محقق نشده است. ضمن    ۱۳95های این دو برنامه )به جز سال  سال

منفی   ، های برنامه ششمرشد اقتصادی ایران طی سالها، متوسط اینکه به دلیل رشدهای اقتصادی منفی در اکثر سال

درصدی نادیده گرفت با    8تحقق هدف رشد را در عدمالمللی شرایط بینتوان نقش است. هر چند نمیدرصد بوده 5/0

درصدی در شرایط موجود تا حدی نیز برای اقتصاد ایران    8دهد که هدف رشد اقتصادی  ها نشان میاین حال بررسی

درصدی تا چه حد    8گذاری رشد اقتصادی  هدفکه  . در چنین شرایطی سوال اینست  رسیدبه نظر میغیرواقع بینانه  

نهادهای ناظر نیز    ،ایرانهای اقتصاد  هدف رشد اقتصادی با واقعیتپایین  واقع بینانه بوده است. با توجه به سنخیت  

  ، ترین عوامل این ناکامیها در خصوص چرایی عدم تحقق اهداف برنیامدند. یکی از مهمگاه در مقام بازخواست دولتهیچ

های  درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده است. در واقع طی سال  4/۲۱عدم دستیابی به هدف متوسط رشد  

ها این هدف محقق نشد بلکه بر اساس اعالم مرکز آمار ایران رشد تشکیل  سال  برنامه ششم نه تنها در هیچ یک از

درصد بوده است. البته سوال    4/۱7و منفی    ۱8به ترتیب منفی    ۱۳98و    ۱۳97های  ناخالص طی سال ثابت  سرمایه  

بیمبنایی وجود  با  که  آنست  نامناسب کسبثباتیتر  محیط  و  اقتصاد کالن  توجه  قابل  در  های  مداخالت  وکار  کنار 

 یا خیر؟ شتوجود دا ایگذاریتحقق چنین رشد سرمایه امکان دولت در اقتصاد آیا اساسا  هقاعدبی

  8/۲وری کل عوامل تولید  تحقق متوسط رشد بهرهدرصدی عدم   8از دیگر موارد ناکامی در دستیابی به هدف رشد  

در    در طول  درصدی واقع  بوده است. در  تبربرنامه ششم  از محل رشد  نامه ششم  اقتصادی  از رشد  وسعه یک سوم 

وری  بهره  درصدی  8/0از تحقق متوسط رشد منفی    ۱۳99شده تا سال  گذاری شد که آمارهای محققوری هدفبهره

 ها حکایت دارد. طی این سال کل

در برنامه  که  در خصوص وضعیت بازار کار آمارها از عدم تحقق اهداف برنامه ششم حکایت دارد در واقع در حالی 

های برنامه اشتغال کل به  با این حال طی سال  ،گذاری شده بوددرصدی ساالنه اشتغال هدف  9/۳ششم توسعه رشد  

توان نقش شیوع ویروس کرونا در عدم تحقق هدف برنامه طی  درصد رشد داشته است. هر چند نمی 8/0طور متوسط 

های  ( با این حال بررسی۱۳99رصدی اشتغال در سال  د  ۱/4)رشد منفی    را نادیده گرفت  ۱400و    ۱۳99های  سال

)متوسط رشد    نیز  ۱۳98تا    ۱۳96دهد حتی اشتغال ایجاد شده طی سال های  های مجلس نشان میمرکز پژوهش

 . 1کیفیت و ناپایدار رخ داده است درصد( در مشاغل بی  5/۲ساله 

  درصدی  ۱0رغم تحقق تورم نزدیک به علی نیز،  های برنامه درصدی طی سال   8در خصوص تحقق نرخ تورم متوسط 

های ارزی طی  با رخ دادن جهش و    ۱۳9۳- ۱۳96های  های پولی اتخاذ شده سال ، به دلیل ناپایداری سیاست ۱۳96سال    در 

 عمال هیچ یک از اهداف تورمی محقق نگردید.   ، های بعد سال 

  

 

 . « 17477، شماره مسلسل:  1393- 1398تحوالت بازار کار ایران طی دوره  ها با عنوان »بررسي  پژوهش   مرکز   گزارش   به   د ی کن   رجوع   شتر ی ت مطالعه ب جه .  1
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 اشتغال .  ۵- ۲

 توسعه  ششم برنامه قانون( ۲)  ماده »ت« بند −

ها و همچنین مصوبات های( مرتبط با آنهای )پروژهموضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرح  -۲»ماده  

 ر را در بودجه ساالنه اعمال نماید. کالذهای ذیلستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه

وری تأمین منابع مالی  اشتغال، فضای مجازی، بهره  موضوعات خاص کالن فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار،  -ت

خانوار(،  سرپرست  زنان  اولویت  )با  فقرا  و  محرومان  توانمندسازی  تبعیض،  رفع  و  پرداخت  عادالنه  نظام  کشور،  اقتصاد  برای 

اجتماعی و اجرای ی  هابیآساهش  کای و بازنشستگی و پیشگیری و  های بیمههای اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق بیمه 

 « اسالمی -زندگی ایرانی کسند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سب

 

 ه عملکرد حکم/ماد  ی ابیارز −

های اجرای برنامه ششم توسعه  رد دولت در حوزه اشتغال در طی سالکعمل بررسی آمارهای رسمی نشانگر آن است که  

  80  حدود هزار شغل ایجاد شدۀ متوسط ساالنه در طول برنامه ششم،    600ه از  کاست؛ به نحوی  بسیار ضعیف بوده

ه تحت تاثیر سیاست حمایتی خاصی از  کاند  ن مستقل با مشاغلی ناپایدار و غیررسمی بودهکار کافراد  مربوط به  درصد  

راه برای  دولت  نگرفتهجانب  قرار  )۱انداندازی شغل  ماده  به صدر حکم  باتوجه  مو  ،(۲.  است طرحدولت  بوده  ها ظف 

 اعمال نماید.   ه های( مرتبط با حوزه اشتغال را در بودجه ساالن)پروژه

به  با این هدف    ۱۳95از سال    هایی بوده است کهیکی از تبصره« قوانین بودجه سنواتی  ۱8بند »الف« تبصره »

چرخش های سیاستی مختلف  دهنده نشان ۱400تا  ۱۳96 یهاسال ی بند ط نیتحول ا ریساست. رسیده تصویب می

 و ... است.  منابع  زان یو م ب یترکدر رویکرد کلی، متولی اجرا، ساختار اجرایی، 

های سیاستی  چرخش   دلیل ه  ب که  دهد  های اخیر نشان می « قوانین بودجه طی سال ۱8بند الف تبصره »   ی اجرا شناسی  آسیب 

 .  عملکرد این تبصره در سالهای گذشته چندان قابل دفاع نیست   ،    کشور   و نظام اداری   یی بدنه اجرا و همچنین ضعف    فوق 

 های مختلف نشان داده شده است.در جدول زیر تصویر کلی روند تحوالت این تبصره و عملکرد سال

 

 ۱4۰۰ تا ۱۳۹6  ی هاسال  یط  قوانین بودجه  «۱۸»  تبصره   »الف«  بند  تحوالت   روند  خالصه.  ۱۱  جدول

 عنوان 
 بودجه قوانین  « در ۱۸» بند »الف« تبصره 

 ۱4۰۰ سال ۱۳۹7-۱۳۹۹ سال ۱۳۹6 سال

 رویکرد 
  گذاری سیاست   و   ریزی برنامه 

  های فرصت  ایجاد   برای  مناسب 

 پایدار   و   جدید   شغلی 

  بر  تأکید  با  مولد  و  گسترده  اشتغال  برنامه  اجرای

  و   زنان  دانشگاهی،  آموختگان  دانش  جوانان،  اشتغال

 حمایتی،   اشتغال

  و   اشتغال  تولید،  توسعه،  و  ایجاد

 کارآفرینی

 ریال  میلیارد هزار  ۱0 منابع 

 ریال   میلیارد  4۲۳50-۱۳97  سال

 ریال   میلیارد  5۱۱60-۱۳98  سال

 ریال   میلیارد  ۱0۲000-۱۳99  سال

 ریال   میلیارد  هزار  ۳۲0

 . است  نداشته  عملکرد  تخصیص  عملکرد
  « در ۱8» بند »الف« تبصره    منابع   تحقق   عدم   به   توجه   با 

  عالی   شورای   مصوبه   براساس   ، ۱۳99  تا  ۱۳97 های سال 

  صرفا   سال،  از  ماه  ۱0  گذشت  با

  به  منابع  از  ریال   میلیارد  ۱0۱600

 

 . همان. 1



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش   _________________________________________________  
 

26 

 عنوان 
 بودجه قوانین  « در ۱۸» بند »الف« تبصره 

 ۱4۰۰ سال ۱۳۹7-۱۳۹۹ سال ۱۳۹6 سال

  میلیارد   یک   برداشت   ریالی   معادل   اقتصادی   هماهنگی  منابع 

  تأیید   با   مهم   این   برای   ملی   توسعه   صندوق   منابع   از   دالر 

بند    عملکرد   از   آنچه .  یافت   اختصاص   رهبری   معظم   مقام 

  عملکرد   حقیقت   در   شود می   « بیان ۱8»الف« تبصره » 

(  ای   بودجه   منابع   نه )    ملی   توسعه   صندوق   منابع   تخصیص 

 . باشد می   ۱۳99  تا   ۱۳97های  سال   مجموع   برای   و 

  در (  ۱جدول)مشمول    هایدستگاه 

  ۱4/9/۱400  مورخ  تا  مذکور  بند

 . است  شده  پرداخت

 دارایی  و  امور اقتصادی  وزارت بودجه   و  برنامه  سازمان اشتغال   عالی  شورای  متولی

 ندارد  بودجه   و  برنامه  سازمان بودجه   و  برنامه  سازمان ناظر 

 استانی  -  ملی استانی  -  ملی استانی  -  ملی برنامه 

 ملی ملی ملی توزیع 

 .  تحقیق مأخذ:

 

به نظر    .گرددیم  ل یتحم  بند  نیبرامهمی    ی استی س   یهاچرخشتقریباً هر ساله    گرددیم   مشاهده  که  همانگونه

  صورت   خطا  و  آزمون  اساس  بر  شتری ب  و  ستی ن  واحد  و  منسجم   یفکر  یالگو  کی   از  گرفته  نشات  راتییتغ  نیارسد  می

  یهماهنگ  عدم   ، ییاجرا  ی ها دستگاه  ی هاطرح  یاجرا  و   ی بررس  در   ارآمد موثر و ک   ینظارت تخصص  مبود . کاست  گرفته 

  و   یگسستگ  الت،یتسه  پرداخت  جهت  هاک بان  لیتما  عدم  کار،  بازار  اطالعات   نظام   لیتکم  عدم   و  ضعف  ها،دستگاه  نیب

  الن برونزا و عدم ثبات در اقتصاد ک یهاکشو  و شده   ین یبشیپ  ی مال  منابع  تحقق عدم   زا، اشتغال ی هابرنامه ی ندگکپرا

 .استبوده ششم برنامه قانون در  اشتغال  جادیا به مربوط مفاد تحقق در دولت ستک ش  لیدال  نیترمهم از

 

 ارکسب و کط ی . مح۳-۵

 توسعه ششم برنامه قانون( ۲۲) ماده −

ای امن، گونه ار را به کسب و  کها، محیط  لف است با اقدام قانونی در جهت اصالح قوانین، مقررات و رویه کدولت م  -» الف -

قانون   اجرای  پایان سال چهارم  تا در  رقابتسالم، سهل و شفاف سازد  ایران در دو شاخص  رتبه  المللی و  پذیری بینبرنامه، 

درصد انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیستشورهای منطقه سند چشمکیت در میان  ک المللی حقوق مالهای بینشاخص

در پایان اجرای قانون    متر از هفتادکار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به  کسب و  ک( از این هدف محقق شود. در شاخص  ۲0%)

م این بند  کلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکبرنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی م

 را همراه مستندات به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. 

اقتصاد  وزارت  -ب - دارا  یامور  تضم  ییو  هدف  با  است  کارآفر  یگذاریهسرما  یتامن  ینموظف  کشور  ینیو  جذب    ،در 

 یط در مح  یاجتماع   یسک(رخطرپذیری )ها و کاهش  اشخاص و بنگاه  یتحفاظت و مقابله با اخالل در امن  یانت،متخصصان، ص

های تعاون،  ، وزارتخانه جمهورئیسر  یو فناور  یمعاونت علمشور،  کسازمان اداری و استخدامی  سازمان،   یکسب و کار، با همکار

 یب و به تصو  یهکسب و کار را ته  یفضا  یتامن  یو کشور الزامات ارتقا  یدادگستر  اطالعات،  اجتماعی، امور خارجه،ار و رفاه  ک

 «برساند.  یمل یتامن ی عال یشورا 
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 عملکرد حکم/ماده  ی ابیارز −

( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت مکلف به ارتقای رتبه ایران به جایگاه سوم در میان کشورهای  ۲۲طبق ماده )

در شاخص رقابت پذیری جهانی، تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه شده است. روند تغییر رتبه   اندازچشمسند    نطقه م

اخیر نسبت به گذشته    یها سالوضعیت کشور در این گزارش در    دهد یمکشور در گزارش رقابت پذیری جهانی نشان  

تنزل رتبه  .  است  تنزل یافته  ۲0۱9در سال    99به    ۲0۱5  در سال  74که با وجود نوسانات اندک، از رتبه  است  به نحوی  

اقدام مؤثری توسط دولت در این زمینه صورت نگرفته    دهدیم اخیر نشان    یهاسالکشور در این شاخص در طول  

، روند تنزل رتبه ایران را تشدید  ۲0۱8شناسی گزارش رقابت پذیری جهانی در سال  ت. در این میان تغییر روش اس

، مبنای ساخت شاخص را انقالب صنعتی چهارم  ۲0۱8مجمع جهانی اقتصاد با تغییر رویکرد اساسی در سال    .استکرده

، بیشترین افت و نوسان رتبه ایران، به ترتیب  ۲0۱8پس از تغییر رویکرد مجمع جهانی اقتصاد در سال    .قرار داده است

و پویایی کسب وکار بوده است. رتبه کشور در رکن ثبات اقتصاد کالن    هامهارتدر ارکان ثبات اقتصاد کالن، نهادها،  

وج از  نشان  که  شده  محاسبه  قبلی  رویکرد  در  رتبه  از  بدتر  پیشبسیار  عدم  و  نااطمینانی  فضای  پذیری  بینیود 

دهنده بستری است  های اقتصادی است. نامناسب بودن رتبه ایران در رکن نهادها نیز نشانها و فعالیتگذاریسرمایه

گذاری را به دلیل بار مقررات اضافی، آمادگی پایین دولت برای پاسخگویی به  که انگیزه فعاالن اقتصادی برای سرمایه

. از تحلیل نتایج گزارش رقابت پذیری جهانی برای  دهدیم رات آینده و حمایت اندک از حقوق مالکیت کاهش  تغیی

که برمبنای رویکرد جدید، اقتصاد ایران انعطاف پذیری و چابکی الزم برای مواجهه و    شودیم ایران چنین برداشت  

 تطبیق با تغییرات ناشی از انقالب صنعتی چهارم را ندارد.  

  76به رتبه    ۲0۱5در سال    74از رتبه    پذیری جهانی ش رقابترتبه ایران در گزار  ۲0۱9تا    ۲0۱5های  الطی س 

  ۲0۱8در سال  قرار گرفت.    88و سپس در رتبه    69ابتدائا در رتبه    ۲0۱7افزایش یافت و سپس در سال    ۲0۱6در سال  

رات و  ییاز تغ  یاریه بسک از آن است    یک ها حایاب یارزبود.    99و    89نیز رتبه ایران در این گزارش به ترتیب    ۲0۱9و  

و موثر دولت    یجه اقدام عمل ینت  ،۲0۱9تا    ۲0۱5های  طی سال  ارک وسبکران در گزارش انجام یاز و رتبه ایامت  نوسانات 

  ک بان  ی شناسرات روشییگذشته، تغ  ی هااشتباه سال  یها در داده  یچون بازنگر  یاز عوامل  یقت ناش ی نبوده و در حق 

 .۱استشورها بودهکر یت سایر وضعییز تغین شاخص و نیدر تدو یجهان

 

 . آمایش سرزمین ۵- 4

 قانون برنامه ششم توسعه (۲6) ماده »الف« بند« ۱» جزء −

ند و پس  ک»دولت موظف اسمت در طول سمال اول اجرای قانون برنامه سمند آمایش سمرزمین ملی و اسمتانی را تهیه  -

 از تصویب شورای عالی آمایش سرزمین از سال دوم اجرای قانون برنامه به اجراء در آورد.«

 

 

شناسي يا  جهاني: تغییر روش ها با عنوان »عامل سقوط رتبه ايران در گزارش رقابت پذيري  جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به گزارش مرکز پژوهش   . 1

( قانون برنامه  22« و »گزارش نظارتي ماده ) 17596( قانون برنامه ششم توسعه، به شماره مسلسل:  22عملكرد ضعیف دولت )گزارش نظارتي ماده ) 
 « 17448وكار بانك جهاني، شماره مسلسل:  ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران، ارتقاي رتبه ايران در گزارش انجام كسب 
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 عملکرد حکم/ماده  ی ابیارز −

( قانون برنامه ششم  ۲6( بند »الف« ماده ) ۱)  ء، بر اساس جز۱۳99رد دولت در سال  کن گزارش عملیمطابق با آخر

ش  یآما  ی عال   ی استان( در شورا  ۳۱ها )ش استانی ش به همراه اسناد آمایآما  ی سند مل   ۱۱/۱۲/۱۳99خ  یتوسعه، در تار 

حسب  همچنین  شده است.    جهت اجرا ابالغ  ی استان  یها ها و سازمانها، وزارتخانهب و به همه سازمانین تصویسرزم

ن،  یش سرزم ینه آمایدر مورد اقدامات انجام شده در زم ۱۳97گزارش دولت در سال  های صورت گرفته بر رویبررسی

  ی ار شوراکجاد سازو یه شامل موارد »اکاست  رد دولت عمالً انجام نشدهکاقدام ارائه شده در گزارش عمل  ۱۱سه اقدام از  

بلندمدت    ی اندازهاه اسناد چشمیس اول ینوشیشور« و »پکانداز توسعه مناطق  س چشمینوشی«، »پی اتوسعه منطقه

 باشند. یشور« مکگانه  ۳۱ ی هاتوسعه استان

  ن«، یسرزم  شیآما  یمل   یهایریگجهت  سند  هی»ته  لین از قبیش سرزمیرامون آمایر اقدامات دولت پیدرباره سا

  ن ی»تدو  آن«،  استقرار  و  ن یسرزم  توسعه  تیریو مد  یزی ربرنامه  پارچهک ینظام    نی»تدو  شور«،ک   ی شی آما  یبند»منطقه

  تابخانه ک  لیم ک»ت   استان(«،  ۱5  یبرا  نیسرزم   شیبودن مطالعات آما  یی)نها  شور ک  یها استان  شیآما  مطالعات   اسناد

و    شور« کوضع موجود و افق   یی سازمان فضا  یهاآلبوم  و »اطلس   شور«،کدانشنامه توسعه    نی»تدو  توسعه«،  کیترونکال

ارز   یابی ارز  ی هاشاخص  ی مل  »نظام سامانه  استقرار  و  آما  یابیتوسعه  رصد  و    و   ها یبررس  ج ینتا  .ساترا«  - ش یتوسعه 

 : حاکی از وجود نقاط ضعف به شرح زیر می باشد ها یابیارز

 ن؛ یش سرزمینه آمای در زمشناختی  ی جد یوجود خألها -

 ن؛ یش سرزمیآما یمل  یها یریگتوسعه« در جهت ی»استراتژمشخص نبودن   -

 ن؛ یش سرزم یآما یمل ی هایریگ « در جهتیتوسعه صنعت ینامشخص بودن »استراتژ -

 شور؛ ک  ی الت و مسائل اساسکن با مشیش سرزمیآما ینداشتن ضوابط مل  یافکارتباط  -

نگر بودن« آن و ورود آن  لکمورد » ژه در  یون بهیش سرزمیآما  یف از ضوابط مل یوجود تناقض در ارائه تعر -

 ها؛ تیفعال   ییر انتخاب و جانماین مسائل نظیتریدر جزئ

مبنا - و  منطق  بودن  اولویبندطبقه  ی نظر  ینامشخص  انتخابیبندتیها،  منطقهها،  و    ی ها یبندها 

 گرفته؛ صورت

 ؛ یاو اسناد توسعه منطقه ی ، اسناد توسعه بخشباالدستیش با اسناد ی آما ین ارتباط سندمل ییعدم تب -

 ز؛یآبر یهار حوضهینظ یط یمح ستیگرفته با مالحظات زصورت  یبند عدم تطابق منطقه -

 و توسعه استان«؛  یزیربرنامه ی« با »شورای اتوسعه منطقه یار شوراکنامشخص بودن ارتباط »سازو -

 «؛ یش استانیها« با »اسناد آمابلندمدت توسعه استان یاندازهان ارتباط »چشمییعدم تب -

گانه دولت با مطالعات    9  یبنده شده و نامشخص بودن ارتباط طبقهیته  یروشمند نبودن اسناد توسعه استان -

 ؛ یش استانیآما

بخش   یوضع موجود و نامشخص بودن خروج  یبه بررس  یش استانیاز مطالعات آما  یاختصاص بخش بزرگ  -

 ؛ یزیربرنامه 
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ش از سطح  ینه آمای اربرگ از مطالعات انجام شده در زمک  ۱00.000  یآورت مطالعات و جمعیمّکتوجه به   -

 ست؛یقابل قبول ن  هات آنیفیک محتوا و  ی ه در موارد متعددکها  استان

 مربوطه ی هاساترا در دستگاه  سامانه ی نه استفاده و بروزرسانیالت متعدد در زمکوجود مش -

 

 ت و مبارزه با فساد ی ، شفاف ی . نظام ادار ۵- ۵

 توسعه ششم برنامه قانون( ۲۹) ماده −

  امکان  و  کند  اقدام  ا یمزا  و  حقوق   ثبت  سامانه  یاندازراه  به  نسبت  برنامه  قانون  یاجرا  اول   سال   یط   است  مکلف  دولت» -

 از   اعم  رانیا  یاسالم  یجمهور   گانهسه  یقوا  شامل  یاجرائ  یدستگاهها  هیکل  رانیمد  رؤسا،  مقامات،  به  هاپرداخت   هیکل  عیتجم

  ی اعتبار  مؤسسات  وو   بانکها  دولت،   به  وابسته  ی انتفاع   مؤسسات  ، یدولت  یشرکتها  دانشگاهها،   و  مؤسسات  و   ها سازمان  ها، وزارتخانه 

  کشور   کل  بودجه  از  نهادها  و  ادهایبن  آن  که  یموارد)در    یردولت یغ   یعموم  ینهادها  و  مؤسسات  ،یدولت  مهیب  یشرکتها  ،یدولت

  ، یاساس  قانون  نگهبان  یشورا   ،یاسالم  یشورا  مجلس ،یاسالم  انقالب  ینهادها  و  ادهایبن ،یعموم  مؤسسات(، ندینما یم  استفاده

  ذکر  مستلزم  آنها  بر  قانون  شمول  که  ییواحدها  و  هادستگاه نیهمچن  و  شوندیم  اداره  هیفقیول  نظر  ریز  که  یمؤسسات  و  ادها یبن

 ، یکشاورز  جهاد  وزارت  ری نظ  ندینما  تیتبع  عام  مقررات  و  نی قوان  از  ای  و  داشته  را  خود  خاص  قانون  نکهیا  از  اعم  است  نام  حیتصر  ای

  بانک   ران،یا  عیصنا  ینوساز  گسترش  سازمان  ران،یا  یمیپتروش  عیصنا  یمل  شرکت  ران،یا  گاز  یمل  شرکت  ران،یا  نفت  یمل  شرکت

  ع یصنا  و   معادن   ینوساز  و  توسعه  سازمان   ران،یا  ی اسالم  یجمهور  یرانیکشت  و   بنادر  سازمان  ران،یا  یاسالم  یجمهور  یمرکز

  و   یسازندگ  یقرارگاهها  و  یاجرائ  ستاد  آنها،  تابعه  یشرکتها  و  رانیا  یاسالم  یجمهور   یمایس  و  صدا  سازمان  ران،یا  ی معدن

  و  شود  مشخص  فوق   افراد  از  کی  هر  به  یپرداخت  ناخالص  زانیم  که  ینحو  به  د، ینما   فراهم  را  آنها  به  وابسته  یحقوق  اشخاص

  از  رانیا یاتم یانرژ سازمان و مسلح  یروهاین اطالعات، وزارت. شود فراهم مردم عموم و ینظارت ینهادها یبرا یدسترس امکان

  و   دفاع   وزارت  اطالعات،   وزارت  به  متعلق   ی اقتصاد  یبنگاهها  درخصوص  حکم  نیا  یاجرا.  هستند  یمستثن  حکم  نیا  شمول

 «.بود خواهد مجاز ی مل تیامن یعال یشورا مصوبه با  تنها  مسلح یروهاین یبانیپشت

 

 عملکرد حکم/ماده  ی ابیارز −

  نیمشمول ا ییاجرا یهااز دستگاه یاریاقدام نموده و بس ا یسامانه ثبت حقوق و مزا یانداز هر چند دولت نسبت به راه

حقوق و    تیاند، اما شفافسامانه ثبت کرده  ن یو کارکنان خود را در ا  ران یمد  ی ایماده اطالعات مربوط به حقوق و مزا

قانون مدنظر    بیاز پنج سال از تصو  ش یگذشت ب  رغمیعل   ادشدهی  ییااجر  ی هادستگاه  ران یمقامات، روسا و مد  یایمزا

  ی دولت برا  یفو عدم اراده کا ینظر کارشناس اختالف رسدیاست که به نظر م  ی در حال  ن یکماکان محقق نشده است. ا

اقدامات    تیدر ارائه اطالعات الزم، عدم کفا  یی اجرا  یهااز دستگاه  یقانون، تعارض منافع و مقاومت برخ  نیا  یاجرا

عدم تحقق مناسب ماده    لیدال  نیاز جمله مهمتر  یاو رسانه  یاجتماع   ی اسیمالحظات س  ن یمجلس و همچن  ی نظارت

 .شوندی( قانون برنامه ششم توسعه محسوب م ۲9)
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 ی . توسعه گردشگر ۵- 6

 توسعه ششم برنامه قانون( ۱۰۰) ماده  »الف« بند −

لف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه،  کسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری م  - الف  -۱00ماده  » -

ثری از بخش خصوصی جهت تصویب کرد استفاده حداکگردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویسند راهبردی توسعه  

 هیأت وزیران ارائه نماید.«

 

 عملکرد حکم/ماده  ی ابیارز −

بخش    9ن سند شامل  یده است. ایران رس یئت وزیب هی به تصو  ۱۳99ر ماه  یدر ت  یتوسعه گردشگر   ی سند راهبرد

  ی هادستگاه  یارکالن، حوزه همکها، اهداف  ت، ارزشیه ماموریانی ، باندازچشمف اصطالحات،  یاست؛ مقدمه، تعر  یدیلک

ته  ک. نیو اقدامات اساس  ی توسعه گردشگر  ی هااستیالن و سک  ی سند و راهبردها  یسازادهیمرتبط، الزامات تحقق و پ

گران و  یان بازیم  یرده و اجماع کرا حل    یحوزه گردشگر  یهاچالشه سند ارائه شده نتوانسته  ک  آن استر  کقابل ذ

 رقابل اجرا است. یهمواره درست غ  یهاگزاره ی ن سند حاوی، اید. به عبارت یجاد نماین حوزه اینفعان ایذ

نوین پیه و تدویاما ته با هماهنگک  یگردشگر  ی پلماسی س بسته دیش  امور خارجه، تدو  یشور  ن طرح  یوزارت 

  گردشگری و صنایع دستی ،میراث فرهنگیان وزارت  ینامه م ن تفاهمی، تدویبادبان  یهایکشته  یبر پا  یرتوسعه گردشگ

شهرساز و  راه  وزارت  تهیبا  تدوی ،  و  تقویه  روین  استان   یدادهایم  داخلیرو  6۳)  یشاخص  شاخص  تدویداد  و  ن  ی( 

د  یین و تایین ضوابط تعی ه و تدوین تهیو همچن  یی ایو در  یساحل   ی ز گردشگرکوه نامه صدور مجوز مرایس ش ینوشیپ

  است یاز جمله موارد یدر حوزه گردشگر  یو حقوق یقی ت مشاوران حق یصدور مجوز فعال یبرا ی و فن یت علم یصالح

 . ۱باشد یم در راستای تحقق برخی از اهداف تعیین شده در این سند  برنامه ششم توسعه،  رد که در گزارش عملک

 

 ن ک و مس   ونقل حمل .  ۵- 7

 توسعه  ششم برنامه قانون از( ۵7) ماده −

ردن مسیرها و احداث  کهای( حمل ونقل ریلی، دوخطهپروژه)   یهاطرحمیل و اجرای  کمنظور تلف است بهکدولت م  -»الف -

  درصد خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه ساالنه، یک  - های دولتیالسیر، عالوه بر مشارکتسریعخطوط برقی و  

ی  هاطرح( منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا  ۱%)

 جراء گردد.یافته امترتوسعه کونقل ریلی با اولویت مناطق  حمل 

ریزی شود  ای برنامهگونهبه   ۱8/9/۱۳86ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب  با توجه به قانون توسعه حمل   -ب -

ونقل ریلی مسافر حداقل به  و سهم حمل   (%۳0)  درصدونقل ریلی بار حداقل به سیه درطول اجرای قانون برنامه سهم حملک

 ( برسد.« %۲0) درصدبیست 

 

پژوهش  .1 گزارش مرکز  به  کنید  بیشتر رجوع  پنج جهت مطالعه  برنامه  قانون  عنوان »بررسي عملكرد  با  اقتصادي،  ها  ساله ششم توسعه 

هاي توسعه كشور در حوزه گردشگري، میراث فرهنگي و صنايع  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و قانون احكام دائمي برنامه 
 «18090دستي، شماره مسلسل: 
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 عملکرد حکم/ماده  ی ابیارز −

عدم امکان ایجاد  »آهن در این خصوص این حکم فاقد عملکرد است و پاسخ مسئوالن شرکت راه ارزیابی بند »الف«:

 .۱ردیف اعتباری و ابالغ اعتبار از محل یک درصد منابع حاصل از نفت و گاز سهم دولت« بوده است

در جهت تحقق سمهم حمل ونقل  ۱۳99پایان سمال  تا  توسمعه عملکرد دولت از ابتدای برنامه شمشمم   ارزیابی بند »ب«:

ریلی بار در این قانون نزدیک به صمفر اسمت و در صمورت ادامه یافتن روند حاضمر، بسمیار بعید اسمت که تا پایان برنامه  

 .۲ششم، هدف مورد نظر محقق شود

 

 توسعه  ششم برنامه قانون ۵۹ ماده  »الف« بند −

 :۲5/۲/۱۳87ن مصوب کدر چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس –59ماده » -

ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و  های راه و شهرسازی و کشور و شهرداریوزارتخانه  -الف -

سازی و بازآفرینی ساالنه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر  مقاوم

ای( و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود ی غیررسمی و حاشیههاسکونتگاه  - یتاریخ  -های مختلف )شامل ناکارآمدحسب گونه 

اعتبارات مورد نیاز سهم  محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذیها با رویکرد محلهزیرساخت  ربط اقدام نمایند. تسهیالت و 

رسد  ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار میها به تصویب  ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداریدولت همه

گیرد. برنامه عملیاتی  ها قرار میربط و شهرداری ی اجرائی ذی هادستگاهشود و در اختیار  بینی میو در قالب بودجه سنواتی پیش

زیرساخت و  تأمین خدمات  و  نوسازی مسکن  بخش  دو  سه  ،در  وزارتخانه در  توسط  برنامه  قانون  اجرای  اول  و  های  ماهه  راه 

ی عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت  ها دستگاهها و کلیه عالی استانشهرسازی و کشور، سازمان، شورای

 های بازآفرینی شهری خواهند داشت. ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامه

محدوده  -تبصره - عملیاتی  برنامه  تهیه  شهدر  تاریخی  به  های  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رها، 

 شود.«ی موصوف اضافه میهادستگاه

 

 عملکرد حکم/ماده  ی ابیارز -

الی دو د  ساالنه  میزان عملکرد  بر اساس بررسی های صورت گرفته، به  دص ردر حد یک  برنامه  نسبت  قانون   تکلیف 

و بسیار کمتر از اهداف تعیین شده است.    های برنامه ششم توسعه( درصد تحقق در طول سال  ۲0الی    ۱0)معادل  

در حوزه بازآفرینی شهری با اهداف برنامه ششم وجود دارد به نحوی    صورت گرفته ای بین اقدامات  تفاوت قابل مالحظه

های فرسوده و ناکارآمد و حاشیه نشینی و اسکان حدود  ت هزار واحد مسکونی در باف   800میلیون و    ۲که وجود بیش از  

 .۳میلیون نفر در این مناطق حاکی از این شکاف است  ۱۲

 

 

 «17451. بخش حمل و نقل، شماره مسلسل  2ها با عنوان » بررسی عملکرد دولت  جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به گزارش مرکز پژوهش  .1

 . همان .2

،  مسکن و شهرسازی و عمران شهری. بخش  1ها با عنوان » بررسی عملکرد دولت  جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به گزارش مرکز پژوهش   .3

 .«17452ره مسلسل شما
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   ی اجتماع   ی ها ب ی و آس   ی ت ی . امور حما ۵- ۸

 توسعه ششم برنامه قانون( ۸۰) ماده  »الف«  بند« ۲» جز −

  ، یاجتماع   یهابیآسم  کاهش  و  یریشمگیپ  منظور به یاجتماع   یشمورا مصموبات  و  مربوطه نیقوان طبق  اسمت  مکلف دولت» -

  مفاسمدکودکان کار و   ،ینینشمهیطالق، حاشم  اد،یاعت تیبا اولو  یاجتماع  یهابیطرح جامع کنترل و کاهش آسم هینسمبت به ته

((  %۲5) درصد  پنج و ستیب به  برنامه یانتها در  یاجتماع  یهابیآس که  یاگونهبه  کند  اقدام  لیذ یمحورها بر مشمتمل  یاخالق

 :ابدی  کاهش یکنون زانیم

 یریشگیپ   - الف  -

 یطیبا توجه به آثار مح  یو بوم  یمل  ،یاتوسمعه  النک  یهابرنامه هیلک یدر طراح  یاجتماع  یهاوسمتیپ   نیو تدو  هیته  -۲ -

 .شورک یاجتماع  یشورا بیبا تصو یاجتماع   یهابیو آس  هایاز ناهنجار یریشگیو پ   ادشدهیآثار  نترلمنظور کها و بهآن

 رسد.«شور )سازمان امور اجتماعی( به تصویب هیأت وزیران میکبند به پیشنهاد وزارت نامه اجرائی اینآیین -

 

 عملکرد حکم/ماده  ی ابیارز −

های اجرایی مختلف  قانون، کارگروهی متشکل از دستگاه  حکمنابر گزارش سازمان امور اجتماعی کشور برای اجرای این  ب

تخصصی، درنهایت آیین نامه اجرایی این ماده با تأخیر چهارساله تدوین   ی هانشستتشکیل و طی برگزاری جلسات و 

 در این رابطه چند نکته به شرح زیر قابل ذکر است:  .شده است

 شتریمسئله است که اکثر اقدامات صورت گرفته، ب   نی ا   دیحوزه، مؤ   نی ا   یمتول  یها دستگاه چندساله    یرها ی تأخ  -

 یط به قانون   انیمجر  زمان   همه،  از شتر یکه ب   ی شود. به طوری م فی تعر  «یی اجرا  -   ینظام ادار  ی »روزمرگ ی در قالب نوع

 .در دستور کار بوده است   یا طرح و برنامه خالقانه و نوآورانه   ،کمتر   و  بوده  معطوف   نی شی پ  یبوروکراس   یندها یها و فرا ه ی رو 

  ی حکم در مجلس شورا  نیاما ا  نشده  لحاظ  دولت(  ی اماده  ۳5)  حهی ال  در  یاجتماع   وستیاگرچه موضوع پ -

( به احکام قانون برنامه ششم توسعه اضافه شده است. عدم توجه دولت به موضوع  80از ماده )  یدر قالب جزئ  یاسالم

برنامه  ی اجتماع  وستیپ توسعه  یهادر  تدو  یاکالن    مالحظات   اتخاذ  شدن  ی تلق  تیاهم  کم  دیمؤ  زین  حهی ال  نیدر 

 .دارد  تیها کفابرنامه یاجرا یبرا ی اقتصاد هیرف توجص   ییاست و گو یاتوسعه یهابرنامه ی اجرا در  یاجتماع 

  مطالعات   انجام  یبرا  نمونه  خدمات  شرح  نیو همچن   یینامه اجرانییآ  نیتدو  یبرا  یاهیرو  یند یهرچند فرا -

رفته است. درواقع انتظار    شیکُند پ   اری قانون برنامه ششم توسعه بس  ی نسبت به زمانبند  یول   شده  یط   یاجتماع   وستیپ

  وستیپ   یدارا  ۱۳99  سال  یبرا  شده   بیتصو  یعمران  ی هاپروژه  حداقل  و  شده  ییاجرا  زودتر  مهم،   قانون  نیرفت ایم

  ی هابیآس  کاهش   یبرا  رانهیشگیو پ   ی اقدام جبران  یهاها، برنامهپروژه  نیا  رات یتأث  ییشدند تا با شناسایم  ی اجتماع 

  ممکن  نانهی دهد در حالت خوشبی اقدامات صورت گرفته نشان م ی شود اما بررس نیتدو اقدامات  ن یاز ا ی ناش  یاجتماع 

 .شود ییاجرا توسعه ششم برنامه قانون  انیپا  یعنی ۱40۱سال  ینامه برانییآ نیا است

اشاره کرد:   ریبه موارد ز توانینظران مصاحب و کارشناسان نظر از  خاص حکم  نی ا تحقق عدم   لیدال  نیترمهم از

  ن ییآ  انگاشتن  ت یاهمکم  ،یعمران  -   یی اجرا  ی هادستگاه  مقاومت   ،یبخش   یزیربرنامه  ساختار   شدن   نه ینهاد  و  ی ریگشکل

تغنامه   بودن  نوپا  کشور،   یزیربرنامه  نظام   در   زمان   بودن  تیاهم کم  ،یی اجرا  یهادستگاه  ندگانی نما  و  رانیمد  رییها، 
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  نظارت   ضعف دولت،  ئتی نامه مصوب هنییآ  در  یاجتماع   وستیپ  یی اجرا  ساختار  بودن  مبهم   ،یاجتماع   وستیپ  موضوع

 .۱ی ها و عدم هماهنگدستگاه  منافع تعارض ،یمردم  و ی تیحاکم 

 

 ی ن منابع مال ی و تأم   ی ک و بان   ی . نظام پول ۵- ۹

 توسعه  ششم برنامه قانون ۱4 ماده  »الف« بند −

پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و  برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات    - ۱4»ماده   −

 بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سالمت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت:

رسد،  تصویب شورای پول و اعتبار میبانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به  -الف −

یا چند مورد از اقدامات   کحسب مورد ی ۱۳5۱/ ۱8/4نی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب عالوه بر اختیارات قانو

 و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:  ها بانکنظارتی و انتظامی زیر را در قبال  

طور موقت و سلب  ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها بهاعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته -۱ −

 حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر 

 تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت -۲ −

 مدیران اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای -۳ −

 ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیرهسلب صالحیت حرفه -4 −

 خواهد بود.  ها بانک موضوع این بند هیأت انتظامی  مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی -۱تبصره −

زی  کمر  ک ند و یا به تشخیص بانکمدیره را انتخاب مییا چند عضو هیأت  که یکسهامدار مؤثر، سهامداری است    -۲تبصره −

 مدیره نقش دارد.«در انتخاب عضو هیأت

 

 عملکرد حکم/ماده  ی ابیارز −

  ،سازی این مادهبه منظور اجرایبه بانک مرکزی به منظور نظارت فراگیر اختیاراتی اعطا شده است. ماده مطابق با این  

بود، الزم بود مطابق با  شده نتنبیهات به اندازه مکفی در نظر گرفته    ، نامه هیئت انتظامی«»آیینبا توجه به اینکه در  

این ماده انتظامی«  ینامه هبانک مرکزی »آیین  ،مفاد  اصالح کرده و آن را در نظام تنبیه و پاداش خود لحاظ  را  أت 

بانک مرکزی نه تنها اقدامی برای استفاده از این    ،۱۳95در سال  توسعه    ششم  رغم تصویب قانون برنامهاما علی  .کردمی

است؛ این در  برداری از این ظرفیت را نیز فراهم ننمودهاست بلکه زمینه الزم برای استفاده و بهرهاختیار قانونی نکرده

از  تخلفین  اعتباری غیر بانکی و برخورد اثربخش و مقتدرانه با م سسات  ؤمها و  بخشی به رفتار بانک انتظام  حالیست که 

و از طرفی خود بانک مرکزی در بسیاری از مواقع نسبت به نبود    رسدسوی بانک مرکزی امری ضروری به نظر می

 است. اختیارات در این حوزه ابراز نارضایتی داشته

 

 

های اجتماعی: بررسی میزان تحقق  ها با عنوان » درباره تهیه و تدوین پیوستجهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به گزارش مرکز پژوهش  .1

   «17866( قانون برنامه ششم توسعه، شماره مسلسل  80« بند »الف« ماده )2جز»
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 . صنعت ۵- ۱۰

 توسعه  ششم برنامه قانون 46  ماده  »خ« بند −

لی اقتصاد مقاومتی  ک های  منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست به  -46»ماده   −

 نند: کشرح زیر اقدام میربط بهی اجرائی ذیهادستگاهو همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و  

و متوسط و دریایی    کوچکثر از فعالیت صنایع  لف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت مؤکدولت م  -خ −

ایران، صندوق ضمانت سرمایهشور و توسعه فعالیتک از صندوق ضمانت صادرات  را  گذاری صنایع  های معدنی، حمایت الزم 

های معدنی و صنایع دریایی در طی سالهای اجرای قانون برنامه ، بیمه فعالیت کترونیک، تحقیقات و توسعه صنایع الکوچک

 عمل آورد.«به

 

 عملکرد حکم/ماده  ی ابیارز −

گزارش ارائه  رغم  از سوی صندوق به  سرمایه   هایی  ضمانت  و  ضمانت صادرات، صندوق  ایران  کوچک  گذاری صنایع 

صندوق توسعه صنایع دریایی با موضوع نیاز به افزایش سرمایه جهت پوشش افزایش چندبرابری تقاضا نسبت به سرمایه  

ها و با لحاظ نقش  ها، اقدام موثری متناسب با افزایش حجم فعالیتوجود افزایش سرمایه برخی صندوقها، با  فعلی آن

این صندوق و  مهم  موثر صادرات  توسعه  در  تولی  تأمین ها  مالی  پر کردن خالء د امنیت  و  و صادرکنندگان    کنندگان 

 های بانکی صورت نگرفته است. تحریم

 

 بندیجمع

  های توسعه در دو قانون احکام دائمی برنامههای اجرایی مرتبط  تالش شد با احصاء احکام و دستگاهدر این گزارش  

میزان   ،ها و فصولبندی احکام در قالب فرابخش/بخش، در چارچوب دسته ششم توسعه کشور و نیز قانون برنامه کشور

،  ۱۳96های  )مربوط به سال  نامه و بودجههای عملکرد منتشر شده توسط سازمان برموفقیت هر حکم مبتنی بر گزارش

. به  شود  رزیابی، اشورای اسالمی  و همچنین بر اساس نظرات تخصصی مرکز پژوهش های مجلس  (۱۳98  و  ۱۳97

 بعالوه گزینه غیرقابل ارزیابی استفاده شد.    ی امتیاز  9مقیاس لیکرت  امکان امتیازدهی به عملکرد احکام، از یک  منظور  

  78۲)  حکم   ۱044ماده به    ۱97مجموع  های توسعه  برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامهدو قانون  در بررسی  

برای   های توسعه کشور( حکم مستخرج از قانون احکام دائمی برنامه  ۲6۲حکم مستخرج از قانون برنامه ششم توسعه و  

 . تفکیک شدرایی دستگاه اج 44

حکم مربوط به قانون برنامه  54۳که از این میان  حکم مورد ارزیابی قرار گرفت  7۳۲در ویرایش اول این گزارش 

معیارهای تحقق احکام    به   با توجه.  اندهای توسعه کشور بودهمربوط به قانون احکام دائمی برنامه  ۱89ششم توسعه و  

حکم »محقق نشده« تشخیص داده    ۲6۳حکم »غیرقابل ارزیابی« و    ۱06حکم »محقق شده«،    ۳6۳در این گزارش،  

دائمی    ۵۰  باًیتقرنشانگر تحقق  ارزیابی  این    .اندشده احکام  و  توسعه ششم  برنامه  قوانین  احکام  درصدی 

  و   کامل  تیموفق  را  حکم  تحقق  از  مراد  اگر  که  داشت  نظر  در  ی ستیبا  البته  .های توسعه کشور استبرنامه
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شده  و درصد احکام محقق  حکم  6۳  به  مزبور  قانون  دو   مجموع  شده  محقق  احکام  م،یریگ  نظر  در  یدرصد  ۱۰۰

 . یابددرصد کاهش می  ۹نیز به 

های »بودجه و مالیه عمومی«،  بیشترین میزان تحقق احکام نسبت به تعداد احکام بررسی شده به ترتیب در بخش

پولی و تأمین مالی« اتفاق افتاده است. کمترین    نظامونقل و مسکن« و »ای و توسعه روستایی« »حمل»توازن منطقه

 .  است صورت پذیرفته  »آب« و های »اقتصاد کالن«ان تحقق احکام نیز در بخشمیز

برنامه  دائمی  احکام  و  توسعه  ششم  برنامه  قوانین  مجموع  احکام  تحقق  عدم  دالیل  بررسی  کشور،  در  توسعه  های 

اعتبارات پیش  ناکافی  از  شده«، »عدم همکاری دستگاه بینی »تخصیص  ناشی  نیز  قانون های مرتبط«، »ایرادات  و  گذاری« 

اند. دالیلی چون »عدم تناسب اهداف  ین سهم را در عدم تحقق احکام داشته و موانع خارجی« بیشتر   المللی شرایط بین » 

ها و یا  گذار«، »مغایرت با قوانین و مقررات دیگر« و »مشکالت در اخذ تسهیالت از بانک شده با حکم مورد نظر قانون تعیین 

اند. الزم به توضیح است که مجموع سایر دالیل دیگر  یز کمترین سهم را در عدم تحقق احکام داشته صندوق توسعه ملی« ن 

 است.  درصدی در عدم تحقق احکام این قانون داشته   ۱7/ 5این تحقیق، نیز سهم    5به غیر از دالیل اشاره شده در جدول  

ر ارتباط با عملکرد احکام مهم برخی از فصول  تر ددر بخش پایانی این گزارش نیز به منظور ارائه یک بررسی عمیق 

جمله کالن،  از  محیط کسب  اقتصاد  توسعه  اشتغال،  فساد،  با  مبارزه  و  شفافیت  اداری،  نظام  سرزمین،  آمایش  وکار، 

منابع مالی و صنعت،    تأمینهای اجتماعی، نظام پولی و بانکی و  و مسکن، امور حمایتی و آسیب  ونقلحملگردشگری،  

از    ، ترتر و تخصصیارائه ارزیابی دقیقدر این قسمت از گزارش به منظور    مواردی طرح و مورد بررسی قرار گرفتند. 

   نیز بهره جسته شد. ۱400های در دسترس تا سال ها و گزارشداده

 
 

 منابع و مآخذ 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در بودجه، گزارش عملکرد قانون برنامه ششم سازمان برنامه و  .1

 .۱۳97، تهران، سازمان برنامه و بودجه مرکز اسناد، مدارک و انتشارات، ۱۳96سال 

سازمان برنامه و بودجه، گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در  .2

 .۱۳98ازمان برنامه و بودجه مرکز اسناد، مدارک و انتشارات، ، تهران، س۱۳97سال 

سازمان برنامه و بودجه، گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در  .3

 .۱۳99، تهران، سازمان برنامه و بودجه مرکز اسناد، مدارک و انتشارات، ۱۳98سال 

های  مرکز پژوهشهای کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی«،  باق قانون برنامه ششم توسعه با سیاستگزارش »بررسی انط .4

 . ۱۳96، اردیبهشت ماه ۱5۳78شماره مسلسل مجلس شورای اسالمی، 

شماره مسلسل:    های مجلس شورای اسالمی، کز پژوهش«؛ مر۱۳9۳-۱۳98  دوره  یط  رانیا  کار  بازار  تحوالتگزارش »بررسی   .5

 .۱400ماه ، اردیبهشت۱7477

  های مجلس شورای اسالمی،مرکز پژوهش  ،«. بخش مسکن و شهرسازی و عمران شهری ۱گزارش »بررسی عملکرد دولت   .6

 . ۱400، فروردین ماه ۱745۲شماره مسلسل 

،  ۱745۱شماره مسلسل    های مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش   ،«ونقل. بخش حمل۲گزارش »بررسی عملکرد دولت   .7

 .۱400فروردین 
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های مجلس شورای اسالمی، شماره مسلسل:  «، مرکز پژوهش بررسی عملکرد دولت دوازدهم در بخش صنعت و معدن»گزارش   .8

 . ۱400، دی ماه ۱7949

قانون  ران و  یا  یاسالم  یجمهور  یو فرهنگ  ی، اجتماع یساله ششم توسعه اقتصادعملکرد قانون برنامه پنج  یگزارش »بررس .9

های مجلس شورای مرکز پژوهش  ، ی«ع دستیو صنا  یراث فرهنگی، میتوسعه کشور در حوزه گردشگر  یهابرنامه  ی احکام دائم

 . ۱400، اسفندماه ۱8090شماره مسلسل  اسالمی،

ششم  ( قانون برنامه  80« بند »الف« ماده )۲»  های اجتماعی: بررسی میزان تحقق جزدرباره تهیه و تدوین پیوستگزارش » .10

 .۱400، آذر ۱7866شماره مسلسل  های مجلس شورای اسالمی،«، مرکز پژوهشتوسعه
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