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  چكيده 
ساله،  انداز بيستسال از ابالغ سند چشم 15و سپري شدن  كشوردر  توسعه يزريسال سابقه برنامه 60از  شيرغم ببه

 ارزيابي ،مشخص آنكه مثالبوده است.  هابرنامهزمان تهيه و تصويب  يزي كمتر از حد مورد انتظار درربرنامهدستاوردهاي 
هاي مياني تنها نسبت به سال، نهشمسي 90ها دهه طي سالآن  بر حاكم اندازهايچشم و اقتصادي مهم متغيرهاي روند
شود، بلكه در مقايسه با كشورهاي حوزه ارزيابي مي نامطلوبساله ابالغ گرديد، انداز بيستكه سند چشمشمسي  80دهه 

 يدرصد 0,1بدون نفت و  يرشد اقتصاد يدرصد 1,4 ميانگين. كندميانداز، از عملكرد ضعيف كشور حكايت سند چشم
داز انو نامتناسب با اهداف سند چشمگرفتار شدن كشور در تله رشد محدود  از ، حكايت90 دهه دربا نفت  يرشد اقتصاد

در تلفيق با  90 دهه  يهاي انتهايسال طيتورم دو رقمي سطح باال تجربه . است) يدرصد 8نرخ رشد ساالنه  يانگين(م
 يكود تورمر يدهپد تعميق بر هاي آتي عالوهكشور در سال اقتصاد اندازوضعيت ركودي اقتصاد، گوياي آن است كه چشم

، اي ديگراز زاويه هاي ناشي از آن در جامعه است.ناهنجاري ، گسترش احتمالي پديده فقر واقتصاد حقيقي بخش در
ر سال د اندازبا كشورهاي سند چشمهاي اقتصادي، بهداشتي، آموزشي و رفاه اجتماعي كشور در شاخصمقايسه وضعيت 

ام 16 جايگاه ام در نرخ تورم،23جايگاه در  انداز،كشور حوزه سند چشم 24 مياندر  گوياي آن است كه كشور ايران، 2019
در نرخ رشد توليد ام 9نه توليد ناخالص داخلي، جايگاه ام در سرا12جايگاه ام در نرخ بيكاري، 18جايگاه در ضريب جيني، 
درصد مشاركت زنان در نيروي  ام در20 جايگاه ام در نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي و17جايگاه ناخالص داخلي، 

همچنين،  .انداز داردچشم سند اهداف تحقق از عملكرد ضعيف و نامتناسب كشور در نشان هك قرار گرفته است ،كار
و ناكامي انداز كشور حوزه سند چشم 24در ميان كشور ام 16 الذكر از جايگاههاي فوقميانگين رتبه كشور در شاخص

  .كندحكايت ميرتبه اول منطقه دستيابي به هدف  بخشي بهكشور در تحقق
 ويژهبه تصاد،اق ساختاري مشكالت تداوم ناشي از وضعيت نابسامان اقتصادي كشورشايان توجه است كه اگرچه بخشي از 

 گسترده ادياقتص هايتحريم به بخشي ديگر نيز كالن است و سطح در اقتصادي گذاريسياست در ناكارايي و ناهماهنگي
 تداوم و بروز از است نتوانسته نيز هاي توسعهبرنامه بايد در نظر داشت كه اجراي ، اماگرددمي باز كشور سابقهبي و

  سوي توسعه را هموار سازد. كند و حركت به پيشگيري هاتحريم ازجمله فوق مشكالت
مشورتي بخش خصوصي  ويعنوان بازبه ايران، هاي اتاقمركز پژوهش، در آستانه تدوين برنامه هفتم توسعه ،بر اين اساس

 هفتم ههاي كلي برنامتدوين سياست راهبردي هايبايسته"اقدام به تهيه گزارش هاي تخصصي، با همكاري كميسيون
  كرده است.  ")كشور اقتصاد ويژه شرايط و قبلي توسعه هايبرنامه شناسيآسيب به نگاهي باتوسعه 

هاي جربهبازخواني ت ،پرداخته شده است توسعه بعد از انقالب عملكرد شش برنامهشناسي آسيب در بخش اول گزارش، به
 ييو توانا يستگياز شا "نظارت -اجرا-يريگميتصم-يطراح" يزيربرنامه ندياست كه فرآ تيواقع نيا يايگو ،گذشته

نفعان در ذيها و نقطه نظرات تمامي به درخواست عدم توجهنيست. برخوردار  پايدار توسعه و پيشرفت ايجاد براي يكاف
ها گذاري در همه بخشاي، تالش براي هدفتوجهي به توازن منطقه، بيهايي باال در برنامهتمركزگرا، ريزيفرايند برنامه
بعضي منتقدان  كهنحويبهبيني شده افزوده است، ها در تحقق اهداف پيشهاي برنامهبر نارساييبندي)، (عدم اولويت
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ريزي بدون اينكه تناسبي با مشكالت برنامه به اين معنا كه. گويندميتكراري سخن  آيين مثابهبهريزي حتي از تداوم برنامه
ي تنزل يافته و  در حد يك مسئوليت ادار صرفاً هاو مسائل اقتصاد ايران و راهكارهاي آن داشته باشد، در طول اين سال

  .است زده دامن توسعه مسير از شدن دور و سوزيفرصت به عمل در وادامه يافته است 
 با عنايت به آنكه، برنامه هفتم توسعه آخرين فرصتپرداخته است.  كشور اقتصاد ويژه شرايطدر بخش دوم گزارش، به 

 جامعه دارد كه اقتصاد وست و فرآيند تدوين اين برنامه در دوره زماني قرار ساله اانداز بيستبراي تحقق اهداف سند چشم
كند است. اين وضعيت ايجاب مي سابقهكمكه در تاريخ معاصر اين مرز و بوم برند ضعيتي بسيار حساس به سر ميدر و

د هاي موجوهاي آينده كشور با هوشمندي و به دور از آزمون و خطاي مكرر، برگزيده شوند تا فرصتگذاريكه سياست
  . تا حد زيادي جبران گردد باد داده شده گذشته، هاي بربه تهديد مبدل نگردد و فرصت

يد شده است كه ، تأككشور اقتصاد ويژه شرايط و قبلي توسعه هايبرنامه شناسيآسيبش، با استناد به گزار سومدر بخش 
حوالت اساسي  در ر و تياساس كار كارشناسي، با تغي فرآيند تهيه و تصويب برنامه هفتم توسعه به دور از شتابزدگي و بر

هاي برنامه و انتظارات از آن، محتواي برنامه و نحوه تهيه و تصويب  آن متحول شود. اتاق نحوه فكر درباره مأموريت
رفتن گ در نظرشناسي انجام شده و با آسيب بر اساس، گانهو مشاور قواي سهعنوان نماينده بخش خصوصي ايران به

براي دستيابي به الگوي مطلوب و توسعه محور،  ريزيجهت ساماندهي الگوي برنامه درشرايط كنوني اقتصاد كشور و 
هايي در ها و بايستهالزام در برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن مجموعه "تحولاعمال مديريت "خواستار 
 هايبرنامه هاي ناموفقتجربه تكرار به كشور اقتصاد گذر آيندهاين از تاهاي كلي برنامه هفتم به شرح زير است سياست
  نشود: گرفتار توسعه قبلي
 ريزي كشور، از طريق: اصالح نظام تدبير و برنامه -1

  اي) مشاركت همه ذينفعان (بخش خصوصي، نخبگان دانشگاهي، جامعه مدني و تمام سطوح استاني و منطقه -
 در قوه مجريه قدرت اجرايي كشور متمركز كردن -
  حدود دخالت مجلس در فرآيند تصويب برنامهنحوه مشاركت و  تعيين  -

  الملل برقراري تعامل سازنده با نظام بين -2
 وري عوامل توليد در اقتصادارتقاي بهره -3

  هاي ايرانيان خارج از كشور مندي از ظرفيتبهره -4
  سرزميناي و آمايش در نظر گرفتن مالحظات منطقه -5

وسعه و در برنامه هفتم ت "تحولاعمال مديريت "نقطه شروع بازسازي اقتصاد كشور با پيگيري  رويكرد روداميد مي
حاكميت بايد حقوق  هاي كلي برنامه نمود يابد.سياستهاي اشاره شده در ها و بايستهالزام با در نظر گرفتن مجموعه

هاي ساماندهي كند و مسير زندگي اقتصادي را به سمت و سويي بكشاند كه تحقق آرمان روشنيبهحاكميتي خود را 
بازگاني، صنايع و معادن و كشاورزي  ايران، آمادگي خود را براي ارائه هرگونه  در اين راستا اتاقدرازمدت را ممكن سازد. 

   .كنديمنظر مشورتي و كارشناسي اعالم  
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  مقدمه 
، يافتهتوسعهكشورهاي  مروري بر تجربه، تا بدانجا كه كنندميهاي توسعه نقش مهمي در پيشرفت جوامع ايفا برنامه

ارغ از مشكالت ف تاباشد ريزي منسجم، هدفمند و پايدار ميتوسعه، برنامه به دستيابي هايالزام از گوياي آن است كه يكي
 ساختارهاي رد تغيير ايجاد گردد و مجالنيل به توسعه  براي مناسب بستر، هار دولتياي و همچنين تغيسياسي و حاشيه

در ريزي دقيق و تالش براي تحقق آن سال با اتكا به برنامه 30در مدت كشور چين  ،مثالعنوانبه .آيد فراهم اقتصادي
هاي علمي، حمايت ويژه دولت از هفت صنعت نوظهور و راهبردي و ايجاد زيرساختهاي ظرفيتسه حوزه توسعه 

  . دومين قدرت اقتصادي دنيا تبديل شوبه د مانده و ضعيفيك كشور فقير، عقب از ونقل و انرژي توانستحمل
ر زمره كشورهاي ، همچنان دريزي توسعهسال سابقه برنامه 60رغم بيش از كشورمان ايران، به كهاين در حالي است 

ار هاي سرشگيري و اجرايي و تأمين هزينهسازي، تصميماهتمام مراجع مختلف تصميم باوجودقرار دارد و  توسعهدرحال
ه تاريخي كشور و فاصلتناسبي ندارد  هانامهبيني شده در بره و با اهداف پيشنبود بخشرضايتها، نتايج حاصله اين برنامه

در آستانه تدوين برنامه هفتم  حالهاي ملي چندان كاهش نيافته است. تي اهداف و آرمانبا كشورهاي پيشرفته و ح
 در اوانفر ملي منابع صرف و ريزيبرنامه امر در طوالني سابقه باوجودگيرد كه چرا در ذهن شكل مي سؤالاين  توسعه،
  ايم؟بوده مواجه آنها نبودن اثربخش و هابرنامه نشدن اجرا معضل با همواره توسعه، هايبرنامه تدوين

محور، الهو با توجه به اينكه تدوين يك برنامه مس قرارداديمدر آستانه تدوين برنامه هفتم توسعه  اكنونهمبا عنايت به آنكه 
يت بر سر مفهوم، نقش و اهم گذارانسياستريزان و محور نيازمند وفاق ملي و اجماع نخبگان، برنامهبينانه و اولويتواقع

كاش ريزي كشور مورد كنضرورت دارد رويكرد حاكم بر نظام برنامه رو است،مسائل و مشكالت پيش وفصلحلبرنامه در 
برنامه  هاي كليهاي حاصل شده، سياستتا بر اساس درسي شود شناسدي قرار گيرد و آسيبو بررسي تحليل و انتقا

ي تدوين و تعيين گردد كه با ايجاد تحوالت اساس ايگونهبهراه تدوين اليحه و احكام برنامه عنوان نقشه هفتم توسعه به
در ساختارها و سازوكارهاي تدوين و اجراي برنامه، بسترساز تحقق اهداف مهمي نظير جهش آفريني در توليد، بهبود 

نيل به  ايگذر الزامات پايهدد و از اينچشمگير در وضعيت رفاه و معيشت خانوارها و ثبات بخشي به اقتصاد كشور گر
  توسعه فراهم آيد.

ي، هاي تخصصكميسيونبا همكاري بخش خصوصي  مشورتي ويبازعنوان به ايران، اتاقهاي ژوهشمركز پ بر اين اساس
 اقتصاد ويژه ايطشر و قبلي توسعه هايبرنامه شناسيآسيب به با نگاهي دارد تالش ،در آستانه تدوين برنامه هفتم توسعه

رود اميد مي .ريزي پيشنهاد دهدبرنامه نظامبه را توسعه هفتم برنامههاي كلي سياستتدوين  راهبردي هايبايستهكشور، 
ه شده گرفت نظر در هايآرمان تحقق و اقتصادي توسعه بهبود مسيردر راستاي  مؤثراين گزارش گامي هرچند كوچك اما 

  .در برنامه هفتم توسعه باشد
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  هاي توسعه كشورشناسي برنامهآسيب -1
 وانعبه اهم م جانبههمهبا نگاهي  وسعه محدود به يك يا چند حوزه نگردد وهاي تشناسي برنامهاينكه آسيب منظوربه

ده انجام شهاي دهي مجموعه پژوهشدر ادامه سعي شده است با تركيب و نظم، توسعه پرداخته شود يهابرنامه رويپيش
روي تحقق ها و موانع پيشچالش ، اهم)1(در قالب مدل ارائه شده در شكل هاي توسعه، برنامه شناسيدر زمينه آسيب

  :1ارائه شده استدر چهار سطح به شرح زير  ،هاي توسعه كشوربرنامه بيني شده دراهداف پيش
 ريزي)(مرحله ماقبل برنامههاي توسعه كشور ايرادات مربوط به شرايط محيطي حاكم بر برنامه .1
 ريزيمربوط به فرايند برنامهايرادات  .2
 مربوط به محتواي برنامهايرادات  .3
 ايرادات مربوط به اجراي برنامه .4

  

  هاي توسعه كشورشناسي برنامهمدل آسيب -1شكل 
  

  
  
 
  
  
  
  
  
  

 

  ريزي)ماقبل برنامه (مرحله هاي توسعه كشورطي حاكم بر برنامهايرادات مربوط به شرايط محي -الف

  فقدان فهم مشترك در سطح مفاهيم توسعه  -
اينكه يكي از ملزومات اساسي در ابتداي حركت به سمت توسعه، تعريف مفهوم يا ارائه الگوي مشتركي از توسعه  باوجود

 طورهبهاي توسعه كشور آن است، اما اين موضوع تاكنون در برنامه خصوص درو متخصصان  نظرانصاحبو اتفاق نظر 
برنامه" و "توسعه"هاي پنج ساله توسعه، تعريف روشني از مفاهيم جدي مورد توجه قرار نگرفته و در هيچ از يك برنامه

                                                            
) و 1393)، تهراني (1393)، برمكي (1398پور ()، رجب1397توسط مردوخي ( هاي انجام شدههاي توسعه، از پژوهششناسي برنامهاست كه بخش آسيب ذكرشايان 1 

  ، اقتباس شده است. )1397( بهرامي  و سليمي و مكنون، )1393( متقي و ، سجادي)1391( زالي )، 1388شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران (
  

محتواي برنامه اجراريزيه فرآيند برنام

ه كشور هاي توسعشرايط محيطي حاكم بر برنامه  

 نظارت

1

2 34 
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خصيص ت مثابهبهريزي را در دهه اخير مفهوم برنامه مثالعنوانبههاي آنها ارائه نشده است. ، ابعاد و ويژگي"ريزي توسعه
 صورتهببرنامه  سويكاند كه پيرو اين امر، از گرفته نظر درها براي اخذ منابع بيشتر له و رقابت بخشبودجه پنج سا

انبوهي از ارقام و اعداد درآمده و از سوي ديگر حفظ سازگاري بين اجزا و انبوه اطالعات، بسيار دشوار و حتي غيرممكن 
  بوده است.

  ترسهنگام و در دسعدم وجود آمار و اطالعات به -

تدوين يك برنامه مطلوب، مستلزم شناخت و آگاهي كافي نسبت به وضع و شرايط موجود است كه اين مهم از طريق 
گردد. اين در حاليست كه موضوع با اهميت وجود اطالعات جامع و قابل اعتماد در نظام بررسي آمار و ارقام حاصل مي

قدان اطالعات و آمارهاي دقيق و به هنگام، گاهي با اطالعات و ريزي كشور مغفول مانده و كشور ما عالوه بر فبرنامه
  هاي متناقض مواجه است كه برخي از مصاديق آن به شرح ذيل است:آمار
 از يك سو به دليل ناقص بودن و از سوي  هاي توسعههاي برنامهگزارش رسمي عملكرد اقتصادي دولت در سال

گزارش عملكرد  لمثاعنوانبهريزي قرار گيرد. (تواند مبناي برنامه، نميريتأخديگر به دليل انتشار با بيش از يك سال 
 منتشر شد). 1386كه در سال  1384اقتصادي سال 

 بعضاًتعارض و  آمارهاي منتشر شده توسط دو مرجع آمار رسمي كشور (بانك مركزي و مركز آمار ايران) داراي 
به  1383درصد در سال  12بخش صنعت از  افزودهارزشمركزي،  آمار بانك بر اساس مثالعنوانبهتناقض هستند. (

به كمتر  1383درصد در سال  2، اما مطابق آمار مركز آمار ايران، متغير مذكور از افتهيكاهش 1384درصد در سال  7
 است). افتهيشيافزا 1384درصد در سال  7از 

  كشوراجتماعي  ساختار سياسي و -

هاي توسعه حاكم هستند و ها، ابزارها و راهكارهاي عقالني برنامهبر سياست معموالًها و رهنمودهاي سياسي گيريجهت
ا هآنچه در بسياري از برنامه رو هميناند. از قرار داده الشعاعتحتهاي توسعه را برنامه شدتبهاتفاقات خارج از برنامه 

از انقالب) و اول، دوم و سوم توسعه (بعد از انقالب) در عمل اتفاق افتاده، برنامه اول، سوم و پنجم عمراني (پيش  ازجمله
ي در اين المثعنوانبه ها همخواني نداشته است.و يا با اهداف در نظر گرفته شده در برنامه بيني نشدهها پيشيا در برنامه

 هاشمي، ولتد در ساختاري تعديل طرحنظير  توسعه هايبرنامه با بعد هم هايبرنامه برخي گرفتن قرار كار دستور در زمينه
 هايبرنامه چارچوب از خارج نژاداحمدي دولت در اقتصادي تحول طرح و خاتمي دولت در اقتصادي ساماندهي طرح
اشاره كرد كه در عمل موجب شده، بخش مهمي از توان بدنه كارشناسي دولت  دليل مالحظات سياسيبه  ،توسعه سالهپنج

  گيرند.  قرار حاشيه در ساله پنج هايد اجراي برنامهنفرآيهاي جانبي شود و در عمل ها و برنامهصرف تهيه طرح

  ريزيبرنامه خصوص درهاي قانوني ناهماهنگي -

اني، پوشتوسعه در ايران فاقد انطباق و انسجام الزم است كه گاه با همريزي حاكم بر برنامهقوانين و مقررات  مجموعه
 ريزي توسعه در كشور عبارتند از: هاي قانوني برنامهكاستي ازجمله. خألهاي قانوني روبرو استو گاه با  تناقض
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 مواردي  در(هاي توسعه مشخص نبودن محدوده عمل قانوني مجلس شوراي اسالمي در مورد تغيير لوايح برنامه
تغييرات اعمال شده توسط مجلس فراتر از تغييرات جزئي بوده و درواقع نوعي دخالت در وظايف قوه مجريه محسوب 

 شود)مي
 هاي توسعهها و مناطق در تدوين برنامهمشخص بودن سازوكار قانوني جلب مشاركت بخشنا 
 لحت در مجمع تشخيص مص گذارانسياستزي با ريفقدان سازوكار قانوني براي نحوه تعامل كارشناسان نظام برنامه

 اي توسعه ههاي كلي  و لوايح برنامهنظام، مجلس شوراي اسالمي و شوراي عالي امنيت ملي در مسير تدوين سياست
 هاد ريزي و ننهاد عالي نظام برنامه عنوانبههاي جدي در تركيب اعضا و شرح وظايف شوراي اقتصاد وجود نارسايي

  هاي توسعهند اجراي برنامهناظر بر فرآي

  ريزيمربوط به فرايند برنامهايرادات  -ب

 براي را خصوصيب فرايند شود،) مالحظه مي2همانطور كه در شكل شماره ( هاي توسعهفرايند تدوين و تنظيم برنامه
 مشورت از پس رهبري معظم مقام سوي از توسعه هايبرنامه كلي هايسياست ما كشور در. كندمي طي تكميل و تدوين

 ديگر سوي از. شودمي ابالغ توسعه هايبرنامه مجري عنوانبه دولت به و تهيه نظام مصلحت تشخيص مجمع با
 منظوربه و كرده تدوين سالهپنج دوره يك براي را خود پيشنهادهاي و هابرنامه نيازها، نيز دولتي هايدستگاه و هاوزارتخانه

 اختيار در يينها تصويب براي را آن تلفيق، از پس نيز نهاد اين. دكنمي ارسال ريزيبرنامه و مديريت سازمان به تلفيق
 هايونكميسي در ابتدا برنامه مختلف هايبخش نيز اسالمي شوراي مجلس در البته. دهدمي قرار اسالمي شوراي مجلس

  . گيردمي قرار بازبيني و بررسي مورد تلفيق كميسيون در سپس و تخصصي

  هاي توسعه فرايندهاي تدوين و تنظيم برنامه -2شكل 

  
 داراي شود،مي انجام مجلس و دولت مصلحت، تشخيص مجمع رهبري، شامل عظيمي چرخه طي كه فرايند اين

 رداختهپ هاآسيب اين بررسي به ادامه در .شد خواهد مشكالت از برخي بروز سبب آنها رعايت عدم كه باشدمي ضرورياتي
  .است شده



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان 10

 

10 
 

  يريزذينفعان در فرآيند برنامه تمامي مشاركت نگرفتنبهريزي و گرايي در برنامهتمركز -
ز ريزي در كشور با درجه بسيار بااليي از تمركها و تاكيدات بسيار بر ضرورت امر تمركززدايي، نظام برنامهرغم تالشعلي

ها شها، از بخمناطق به مراكز و بخشهاي توسعه كشور از تمركزگرايي در برنامهتعريف شده و همواره شاهد هستيم كه 
و از اين سازمان به مقامات عالي سياسي گرايش دارد و نظام سياسي و قانوني و  ريزي كشوربه سازمان مديريت و برنامه

  كنند. طور جدي اين تمركز را پشتيباني ميها نيز بهنحوه تأمين مالي برنامه
نظيم و ها در تهيه و تليت استانح ملي و كالن، بدون مشاركت و مسئوريزي توسعه در سطستمرار شيوه متمركز برنامها

هاي استان كشور از چالش 31اجتماعي  -هاي اقتصاديهاي پنج ساله توسعه يا حتي بدون توجه به اولويتاجراي برنامه
اي با توجه به اينكه بازيگران مختلفي در عرصه اقتصاد كشور به ايفد. شوريزي محسوب مياساسي مربوط به فرآيند برنامه

ها، وجود توافقي كلي است، لذا الزمه اجراي موفق برنامه مؤثرهاي توسعه بر عملكرد هر يك پردازند و برنامهنقش مي
و  و نخبگان دانشگاهي نظرانصاحبهاي استاني، هاي اجرايي، سازمانميان بازيگران مختلف (بخش خصوصي، دستگاه

 ها است. اين در حاليست كه اين امرها و احكام برنامهنمايندگان جريانات فكري) در عرصه اقتصاد كشور بر سر اولويت
به نقش  توجهيبي هاي صنفيهاي بخش خصوصي و تشكلهمواره يكي از گله كهنحويبهمهم در كشور تحقق نيافته؛ 

بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون و اتاق اصناف) عموم  وصي (اتاقنهادي، مدني و سياسي بخش خص
هاي اجرايي نيز به دليل دخيل نبودن بوده است و دستگاهها مردم در طراحي، اجرا، نظارت، ارزشيابي و تأمين مالي برنامه

  آورند. ها بدست نميدرك درست و صحيحي از برنامه اصوالًاي براي اجرا ندارند و يا ريزي، يا انگيزهدر روند برنامه

  يكارشناس ريغهاي مداخله قانوني ديدگاه -
 ادايج هابرنامه در را كارشناسي غير نظرات ورود امكان عمالً كه است خألهايي دچار توسعه هايبرنامه تدوين فرايند
  توان به موارد زير اشاره نمود:در اين راستا مي. كندمي
 ايمنطقه اتمالحظ گرفتن نظر در با نماينده يك پيشنهاد مجلس، در سالهپنج هايبرنامه قانون بررسي هنگام به گاه 

 . شودمي قانوني ماده يك شدن تعديل يا اضافه سبب ملي، نه و
 گيريرأي شيوه به مجلس، در برنامه كمي جداول بر كه تغييراتي كارشناسانه، غير مداخالت اين نمونه بارزترين 

 هايروش كمك به شده انجام محاسبات حاصل و نبوده انتخابي ارقام و اعداد اين آنكه حال شود؛مي اعمال
 باشند.مي دسترس در امكانات و موجود شرايط بر اساس و اقتصادسنجي

  ريزيبندي فرايند برنامهمالحظات مرتبط با زمان -

 :از عبارتند برخي از اين داليل مواجه است،مالحظات زماني  ها وتدوين برنامه در كشور با محدوديت به داليل مختلف
 يرو اين باشد كه پهاي توسعه ميمالحظات ناشي از تغيير دولت يا مجلس، يكي از داليل تسريع در تدوين برنامه

نظرات و منويات خود، تدوين و به  بر اساسبا را  يمدتانيمامر، دولت و مجلس تمايل دارند در مدت تصدي، برنامه 
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توان به تدوين برنامه چهارم توسعه در مجلس ششم و نهايي كردن هاي بارز اين امر ميمرحله اجرا درآورند. از مثال
 آن توسط مجلس هفتم اشاره نمود.

 ا رهاي توسعه از منظر زماني در قالب مواد و احكام برنامه قابليت پيگيري و اجرا هاي كلي برنامهبسياري از سياست
 هاي كلي برنامه در ظرف زماني پنج ساله قابل تحقق و اجرا نيستند.برخي سياست ديگرعبارتبهندارند. 

  زماني در فرآيند تدوين برنامه تأخرعدم رعايت تقدم و  -

هاي اساسي برنامه مشخص و سپس احكام برنامه در راستاي مشيكلي و خط رغم اينكه در قدم اول بايد خطوطعلي
ت، دولو محتواي (احكام) برنامه در  هاي كلي در مجمع تشخيص مصلحتتحقق آنها تدوين گردد، اما تدوين سياست

كه  وجود نداردهاي كلي زمان با هم جلو رفته و فرصت مناسب براي اطالع از محتواي برنامه و تطبيق آن با سياستهم
زمان ارائه اليحه برنامه به  معموالًهاي كلي ندارد. همچنين اي جز عدم همسويي احكام برنامه با سياستاين امر نتيجه
دوديت ها از اين محاي است كه فرصت كافي براي بررسي و اصالح اليحه وجود ندارد و حتي گاه دولتگونهمجلس نيز به

  .نماينداستفاده كرده و با ارائه ديرهنگام برنامه به مجلس، اين فرصت را محدودتر مي

  ها ها و بخشاي به برنامه در دستگاهنگاه بودجه -

ها هاي برنامه، راهبردها و سياستهاي توسعه كشور هماهنگي وجود ندارد، اهدافهاي ساليانه و برنامهميان بودجه
بر نظام  ريزيهاي بودجهادبيات، ابزارها و شيوه اي قرار گرفته والشعاع تخصيص منابع و تصميمات موقت و بودجهتحت
ا، هاي به برنامه، اجراي برنامه در دستگاهين به دليل حاكم بودن نگاه بودجههمچن. ريزي حاكم و مسلط شده استبرنامه
 ها نيز بدون اشاره به ميزان دستيابي به اهداف،رو در گزارش عملكرد برنامهشود و از همينبه صرف هزينه تعبير مي عمدتاً

ر برنامه بودجه ب سايه انداختنت كه به دليل شود. الزم به ذكر اسگزارش داده مي) اعتبارات هزينه شدهاز اختصاص پول (
 توسعه در كشور به تعدادي طرح عمراني تقليل يافته است.  و تابعيت برنامه از بودجه در عمل، جايگاه برنامه

  ريزيو عدم استمرار برنامه ايدورهنگاه  -

نامه، گيرد و پس از تصويب برانجام مي هايي هر پنج سال يك باراي و در قالب كميتهورت دورهصريزي بهفرايند برنامه
لذا براي گيرد. يمنقرار  فصلي بودن گسسته شده و تجربيات آن در اختيار دستگاه اجرايي دليل بهطور كامل اين اليحه به
ظارت هايي جهت نريزي از حالت فصلي خارج شود و به يك امر مستمر و دائمي تبديل گردد، وجود كميتهاينكه برنامه

 ي و اصالح برنامه ضرورتي انكارناپذير است.دائم

  ريزي كشورفقدان راهبردهاي بلندمدت براي نظام برنامه -

ه نوع ريزي سبب شده كريزي در كشور، حاكم نبودن راهبرد مشخصي بر فرآيند برنامهرغم سابقه طوالني امر برنامهعلي
تفصيل، مشخص نباشد. اين در حاليست كه موارد  بخشي، عمق و حد-ايهاي منطقهها از نظر جامعيت، نگرشبرنامه

يزان ريك الزام قانوني در دستور كار برنامه عنوانبهريزي مشخص باشد و در نظام بلندمدت برنامه روشنيبهمذكور بايد 
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سياسي  هايهاي شخصي و تغيير در مديريتنگرش تبعبهريزي قرار گيرد تا برنامه و مجريان برنامه در هر مقطع برنامه
  و اقتصادي كشور، از مسير اصلي خود منحرف نشود.

  مربوط به محتواي برنامهايرادات  -ج

  مدتهاي ميانابهام در نحوه ارتباط اسناد باالدستي و برنامه -

هاي با برنامههاي كلي نظام) سياست ساله،انداز بيستسند چشم اساسي، (قانوننحوه ارتباط ميان اسناد باالدستي 
باشد و مدت كشور حاكم نهاي ميانساله مبهم است و موجب شده كه يك چتر سياستي بلندمدت بر برنامهمدت پنجميان

 نمونه: عنوانبه .ريزي مواجه شودبعضاً كشور با افراط و تفريط در برنامه

 صورتبههاي تعديل، استدر برنامه دوم رويكرد ارشادي و سي بارهكيبهبا رويكرد تفصيلي تدوين شد و  برنامه اول 
 الزم براي كنترل آثار جانبي منفي آن، مورد پيگيري قرار گرفت. سازيزده و بدون بسترشتاب
  ياري از هاي كلي متعدد توسط بسدر كشور است و سياست يزيربرنامهتعدد اسناد باالدستي نظام از ديگر نقاط ابهام

 ه است.منطقي خوانده شدضروري و غيرنظران غيرصاحب

  گذاري صحيح در اهداف برنامهو عدم اولويتتعدد اهداف  -
ها ششماري از بخبراي تعداد بي منعطف غيرهاي متعدد و هاي توسعه در كشور همواره دربرگيرنده اهداف و سياستبرنامه

مه در سند برنا مثالعنوانبهها را به دنبال داشته است. كه اين رويه كاهش ضمانت اجرايي برنامه بوده هابخش زيرو 
 ر اساسبششم توسعه براي يك دوره پنج ساله، بيشمار هدف كلي، راهبرد و سياست مطرح گرديد. اين در حاليست كه 

ريزي، در نظر گرفتن بيش از چند هدف محدود در سند برنامه، حاكي از غالب بودن وجه نمايشي اهداف ادبيات برنامه
  بيني شده وجود ندارد. راي تحقق اهداف پيشضمانتي ب كهدرحالياست، 

  هاتفصيلي بودن افراطي برخي مواد برنامه و ريرپذيتفس كلي، -

يزي به طرح رها و عمليات اجرايي و مشخص نشده است، بلكه برنامهمنجر به تدوين برنامه تنهانهريزي كشور نظام برنامه
هاي اجرايي برنامه نيز توسط دولت نامهو حتي مقررات و آيين هاي كلي در قوانين بودجه محدود گرديدهحلبرخي راه

سازي هاي توسعه، سبب ايجاد ابهام در پيادهكلي در برنامه صورتبهتهيه نشده است. از وجهي ديگر، ارائه مواد و قوانين 
ز از ديگر تفصيلي و با جزئيات فراوان ني صورتبهها ها شده است. تدوين برخي برنامهو تفسير مواد و توجيه عملكرد برنامه

  توان به برنامه اول توسعه اشاره نمود.مي مثالعنوانبهريزي ايران است كه نقاط ضعف نظام برنامه

  عدم وجود الگوي روشن و رابطه علي و معلولي صحيح ميان اجزاي برنامه -

 رزي(ها بين اجزاي داخلي بخشياسي و...) و حتي (اقتصادي، اجتماعي، سها هاي توسعه، بين بخشمعموالً در برنامه
ل زير را شود كه داليكننده ديده نميارتباط منطقي و تكميلاقتصادي مثل صنعت، بازرگاني، كشاورزي و...)  هايبخش

  توان برشمرد:براي اين امر مي
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  رغم اينكه احكام و قوانين مرتبط با حوزه علي مثالعنوانبهنفعان اصلي، انوني بدون حضور ذييك ماده قتدوين
، اما احكام و قوانين مذكور، ارتباط تنظيم شودبايد در جهت تأمين نيازهاي داخلي آموزش، پژوهش و فناوري 

رهنگ صنعت، اقتصاد، ف هايبخشاست كه  جهتنيبدامر مشخصي با توسعه اقتصادي، صنعتي و غيره ندارند. اين 
ريزي هيچ كننده نيروي كار، در طول فرآيند برنامهعنوان عرضهي و نظام آموزشي كشور بهمتقاض عنوانبهو غيره 

 كنند.كجا يكديگر را مالقات نمي
 به ها استوزن سيلذا  ،داراي نفوذ و اعتبار بيشتري بوده يكي از طرفين نيز اندداشته حضور ذينفعان كه مواردي در

 وردهخو بدين ترتيب با ايجاد گسستگي در برنامه، ارتباط منطقي ميان مواد برنامه برهم  آن سنگيني كرده سمت
اني و هاي بازرگهاي صنعتي در تعامل با سياستتوان به در حاشيه قرار گرفتن سياستنمونه مي عنوانبه. است
 هايكامل جدا از برنامه طوربههاي تجاري ي ميان اين دو دسته سياست اشاره نمود. در حال حاضر سياستگگسست
 .شوندتدوين مي يصنعت

  عدم توجه به سناريوهاي احتمالي در آينده -

. با توجه ها استپژوهي در نظام تدوين برنامهريزي كشور عدم استقرار رويكرد آيندههاي اصلي نظام برنامهيكي از ضعف
 هاي طبيعي،نيز قرار گرفتن ايران در معرض آسيبو  به شرايط خاص اقتصادي و سياسي كشور ما در منطقه و جهان

نگري كمترين خاصيت آيندهويژه در حوزه اقتصاد كشور بسيار زياد است. احتمال بروز اتفاقات و رخدادهاي غيرمنتظره به
مدت توسعه و كوتاه مدتميانهاي هاي توسعه كشور، جبران كمبود و نقيصه نظام تدبير در تهيه و تنظيم برنامهدر برنامه

و تنظيم و ترتيب اولويت امور و مسائل در دستور كار آينده در هر دو بخش دولتي و خصوصي در سطوح ملي، استاني، 
بيني گذشته حاكي از آن است كه هرگاه شوك پيش هاي توسعه سنواتبخشي و بنگاهي است. تجربه اجراي برنامه

پيش  هاي ساالنههاي توسعه و يا بودجههرگاه كمبودي در تأمين منابع برنامه شود يااي به اقتصاد كشور وارد مينشده
و لذا ضروري است ابعاد  شوند.گرفته مي ن شده در برنامه براي هميشه عوض شده و يا ناديدهيهاي تعيآيند، اولويتمي

تي و وسانات شديد درآمدهاي نفمنابع مالي، ن تأمينهاي هاي اقتصادي، محدوديتچگونگي تأثير مسائلي نظير تحريم
دوين نگاري در تهاي آيندهقرار گيرد. در برخي از اين موارد حتي الزم است از تكنيك موردتوجههاي توسعه غيره در برنامه

  ها و برخورد با سناريوهاي مختلف استفاده شود.برنامه

  بلندپروازانه بودن اهداف برنامه -

ت، اما در ناپذير استوان اجرايي كشور و امكانات واقعي آن ضرورتي اجتناب بر اساسهر برنامه  تعيين هدف باوجوداينكه
 هاي آتيهاي جامعه به شكل اصولي مورد توجه قرار نگرفته و يا محدوديتها و محدوديتهاي توسعه، تواناييبرنامه

گرش بسيار اند. درواقع اين يك ناحي شدههاي توسعه بيش از حد بلندپروازانه طربيني نشده است. لذا برنامهپيش درستيبه
گرايانه و غيرواقع بينانه است كه مثالً ظرف مدت پنج سال يا حتي بيشتر بتوان معضالت كشوري را كه با ساختارهاي آرمان

داد  ، تغييررو استهاي مختلف اقتصادي، تكنولوژيك، سياسي، اجتماعي و... روبهيافتگي در زمينهاي از لحاظ توسعهژهوي
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يافته قرار گيرد. شايان ذكر است كه در برنامه چهارم و پنجم توسعه، الزام دستيابي به اهداف تا در رديف كشورهاي توسعه
 اصل پذيرفته شد كه اين امر تعيين اهداف بلندپروازانه را در پي داشت. عنوانبهانداز سند چشم

  هاي توسعه قبليعدم همخواني با برنامه -

وسعه كشور هاي مختلف تپيدا كرد و برنامه ساختاريو  هاي مختلف ارتباط روشن محتواييتوان بين برنامهنمي طوركليبه
رنامه و برتوان برنامه چهارم را دنبالهنمي مثالعنوانبهشوند. هاي يك زنجير، در كنار همديگر ديده نميحلقه عنوانبه

هاي توسعه، اهداف برنامه و شيوه تعيين ن دانست. همچنين در برنامههاي آكننده ضعفسوم و مكمل اقدامات و برطرف
دمدت ماهيت بلن ،گرفته و عمده مضامينقرار مالك عمل  ،اقتصادي طرح ساماندهي برنامه دومدر  مثالًنيز متفاوت است. 

كه عدم همخواني  شايان ذكر است. امكان تحقق كامل اهداف آن وجود ندارد مدتميانهاي و در قالب برنامه دارند
توجهي يبريزي و اي بودن فرآيند برنامهاز دوره توجهيقابل، به ميزان ريزيهاي گذشته برنامهتجربههاي توسعه با برنامه
 گيرد.نشات ميها برنامهشناسي بيبه آس

  ايريزي فضايي و منطقهعدم توجه به برنامه -

اي منطقه كارتقسيمملي بين مناطق يا  كارتقسيمريزي فضايي برمبناي آمايش سرزمين و هاي توسعه، برنامهدر برنامه
ن و اجراي ها در تهيه، تدويبه عبارتي مكانيسم درگير شدن مناطق و استان .بين نواحي هرگز مورد توجه قرار نگرفته است

فضايي  ريزيباشد. لذا عدم توجه به امر برنامهريزي ملي مشخص نميدر برنامهاي ريزي منطقهبرنامه و نيز نقش برنامه
هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي محلي در بخش-ايها و نيازهاي منطقهها، ظرفيتاي، غفلت از امكانات، فرصتو منطقه

 و فرهنگي را در پي داشته است. 

  زدگي در برنامهدولتي -

ذاري، گهاي تخصيص منابع در بخش دولتي بوده و در بسياري موارد ضرورت سياستامهبرن هاي توسعه غالباًبرنامه
 حتي در غالب .در نظر گرفته نشده استعنوان يك عامل مهم اقتصادي به بخش خصوصي دهي و هدايت فعاليتعالمت

دي هاي اقتصادر فعاليتكشاورزي و مسكن كه بخش خصوصي هايي چون ريزي در بخشها و ابزارهاي برنامهموارد، روش
سان شوند، مشابه و يكهاي ديگري چون صنعت و بازرگاني كه عمدتاً توسط دولت اداره ميآنها نقش مسلط دارد، با بخش

  بوده است.

  هاي اجرايي و عملياتيعدم وجود برنامه -

عنصر  هاي اجرايي، فاقدبرنامه برنامه توسعه بدونهاي اجرايي است، گويي هاي توسعه منوط به برنامهاجرايي شدن برنامه
ه هاي اجرايي به معناي دقيق كلمهاي توسعه، برنامهدرواقع هرجا كه در برنامه باشند.ميقابل حسابرسي  مهم تعهد و غير

هاي هاي توسعه كشور فاقد برنامهست كه تاكنون برنامها آميز بوده است. اين در حاليوجود داشته، اجراي برنامه موفقيت
اند و در كنار متن قانون برنامه توسعه، متوني تحت عنوان اسناد پشتيبان شامل رويكردهاي كلي حاكم بر يي بودهاجرا

ر آور و اجرايي ندارند. شايان ذكگردد كه نه تنها قانون نبوده، بلكه جنبه الزامهاي مختلف آن منتشر ميبرنامه و بخش
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اسناد توسعه ملي و استاني  بر اساسهاي اجرايي سعه بر لزوم تهيه برنامه) برنامه چهارم تو155است كه هرچند در ماده (
نيامد و در دو برنامه پنجم و ششم توسعه اين ماده  به اجرا در برنامه چهارم اين ماده درشده، اما  تأكيدها از سوي دستگاه

  مورد غفلت قرار گرفته است.  از نظر گروه تدوين برنامه

  هابين جداول كمي و محتواي برنامهفقدان ارتباط منطقي  -

كند جداول كمي، ترجمه مواد برنامه به اعداد و ارقام باشند تا از طرفي تكليف مجريان شفاف ريزي حكم ميمنطق برنامه
حاضر مواد برنامه و  شود و از طرف ديگر امكان ارزيابي و نظارت بر عملكرد ايشان نيز فراهم آيد. با اين وجود در حال

رنامه است كه در ب ذكرشايانشوند. روند و با طي فرآيندهاي منفك از يكديگر تهيه ميجداول كمي هريك به راه خود مي
چهارم توسعه، جداول كمي در انتهاي احكام برنامه ذكر شده بود، اما برنامه پنجم توسعه بنا به داليل مبهم بدون جداول 

 رف مجلس تصويب گرديد.كمي، هم از طرف دولت ارائه شد و هم از ط

رنامه رغم داشتن بار مالي، در جداول كمي بشود كه عليهمچنين در فرآيند تصويب گاها تغييراتي در مفاد برنامه ايجاد مي
سيون تلفيق در كمي آمدهعملبهتغييرات  رغمبهدر فرآيند تصويب برنامه چهارم توسعه كشور  مثالعنوانبهشود. منظور نمي
، 18، 17تغييرات مربوط به مواد  ازجملهبه همراه داشت ( ايمالحظهقابلس كه برخي از اين تغييرات بار مالي برنامه مجل

   تغييري به تصويب رسيد.  گونههيچهاي كمي برنامه بدون اعمال )،  اما جدول121، 97، 96، 91، 52، 46، 27

  ايرادات مربوط به اجراي برنامه -د

  اقتصادي در كشور -سياسيسرعت و گستردگي تحوالت  -

هاي واحد در اداره كشور، تحوالت سياسي ها و سياستعدم وجود برنامه ازجملههاي وجود مشكالت بسيار و يكي از ريشه
چند سال صرف از بين بردن برخي از مباني اقتصادي  الزاماًباشد. با توجه به اينكه در هر حادثه مهم سياسي، مداوم مي
ل شود، لذا بديهي است كه هر تحونندگان سياسي و چند سال نيز براي ايجاد مباني تازه صرف ميگردا قبولغيرقابل

  طوالني احتياج دارد. نسبتاًسياسي مهم براي به وجود آوردن يك ساختار اقتصادي تازه، به زماني 

  هاي گستردههاي اداري ضعيف دولت جهت اجراي برنامهقابليت -

حدوديت م دليل بههاي مختلف به آن، حتي با فرض درست بودن اين رويه، رويه سند برنامه و افزودن اليهگسترش بي
ده دهنهاست و اين خود نشانمديريت و نظارت بر آن در بدنه اداري كشور يكي از داليل عدم توفيق در اجراي برنامه

هاي امهدر قوانين برن بخشي فرابه تعداد انبوه سندهاي بخشي و توان ضعف و محدوديت آن دولت است. در اين راستا مي
 سنواتي كه خود حجم زيادي از توان كارشناسي دولت را مشغول كرده، اشاره نمود.

  ضعف سازوكارهاي نظارتي  -

هنگام امروزي و معطوف به نتيجه در سطوح مختلف هرم نظارتي، در ضعف و يا فقدان نظارت كارآمد، جدي، سريع، به
روي اجراي هاي اصلي پيشهاي غير قابل مؤثر قبل و بعد از اجراي برنامه از چالشعين تعدد مراجع نظارتي و نظارت



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان 16

 

16 
 

هاي توسعه از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، اما ت بر برنامهامر نظار باوجوداينكه مچنين،ه. شودبرنامه محسوب مي
اشد. بوظايف نظارتي نهادهاي مختلف در كشور يا فاقد تعريف و تعيين محدوده و يا ابزار نظارتي است يا داراي تداخل مي

  به موارد زير اشاره نمود: تواندر اين راستا مي
 مجلس شوراي وبودجهبرنامهدارايي، سازمان  وديوان محاسبات، وزارت امور اقتصادي  رغم وظايف نظارتيعلي ،

اي و اعمال اسالمي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و...، سازوكار نظارتي دائمي براي نظارت معنادار و توسعه
 ندارد. وجود  اصالحات

 ميمجلس شوراي اسالهاي توسعه)، مجري برنامهعنوان (به ترين نهاد ناظر بر عملكرد دولتطبق قانون اساسي، مهم 
ربه است. لكن تج ديوان محاسباتنيز براي حسابرسي مالي دقيق عملكرد دولت،  بازوي مجلسترين است و مهم
دگان توجهي نماين، با بيباشدها ميكه گزارشي از نحوه عملكرد ساالنه برنامه هاي تفريغ بودجهگزارشنشان داده 

 .شودرو ميروبه
 توسعه  هايدرگير بودن روندهاي نظارتي مجلس با مشكالت ساختاري متعدد، كارايي مجلس در امر نظارت بر برنامه

 را كاهش داده است.
 د و يا شونها به دليل موانع مختلف، در بسياري موارد يا فعال نميها و وزارتخانهسازوكارهاي نظارتي درون دستگاه

 گردند.مانند و به مواخذه، برخورد با مشكالت و رفع آنها منتهي نميميدر حد شناسايي مشكالت باقي

  هاي توسعه هاي عملكرد برنامهابهامات در گزارش -

وسعه است، هاي تجمهور، تهيه و ارائه گزارش ساليانه نظارت و ارزيابي پيشرفت برنامهيكي از وظايف رئيس باوجوداينكه
امكان بررسي كامل آن وجود ندارد. از  عمالً(ناشي از حجم باالي برنامه)، مذكورهاي اما به دليل حجم باالي گزارش

داراي ايرادات فراواني است.  شناختي و هم به لحاظ محتواها نيز هم به لحاظ روشوجهي ديگر، نحوه تنظيم گزارش
  باشند:ها ميعملكرد برنامه موارد زير بيانگر مشكل وجود ابهامات در گزارش

 استفاده شده و در برخي » ثمربخش بوده است«از عبارت  صرفاًهاي اجرا شده، ميزان توفيق سياست در خصوص
هاي مهمي از گزارش عملكرد، نسبتي با مفاد برنامه موارد نيز آمارهاي دقيقي براي ارائه وجود ندارد. همچنين بخش

 ندارند.
  منظور كاهش احتمال است. اين در حاليست كه بهتنها مركز آمارگيري مهم در كشور (مركز آمار ايران) دولتي

 ها برخوردار باشند. تأثيرپذيري آمارها، بايد نهادهاي نظارتي از استقالل كافي نسبت به مجريان برنامه
 هاي عملكرد، اساساً در خدمت اهداف نظارت نيست و بيان كلياتي از وظايف روزمره هاي مهمي از گزارشبخش

 ت. هاي اجرايي اسدستگاه
  كه بجاي  ياگونهبهقرار گرفته  ريتأثهاي عملكرد نيز تحت ، گزارش"برنامهه اي بنگاه بودجه"به دليل حاكم بودن

 بيان ميزان دستيابي به اهداف، در گزارش به بيان ميزان تخصيص منابع و جذب آنها پرداخته شده است.
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   ها با تقويم سياسي كشورتداخل تقويم زماني برنامه -
هاي توسعه نيز هر پنج شوند و برنامهچهار سال يك بار عوض ميهر  دولتو  توجه به اينكه مجلس شوراي اسالميبا 

الزاماً دو دولت و دو مجلس را مالقات خواهد كرد. اين مسئله با  شوند، لذا هر برنامهسال يك بار تدوين و تصويب مي
 ها،لس مختلف با هم، معموالً موجب تغييرات گسترده در برنامهها و مجاهاي احتمالي دولتتوجه به اختالف ديدگاه

 نوسانات زياد در اجرا يا برخورد گزينشي با مفاد برنامه شده است.

  عدم توجه به بسترهاي اجتماعي الزم براي اجراي قوانين -

فراهم آوردن بسترهاي  طوركليبهسازي، توجيه و مشاركت فعال افكار عمومي و در اغلب موارد بدون آنكه به فرهنگ
رخي ها به انجام بمردم و دستگاه الزم براي اجراي يك سياست يا قانون توجه شود، از ابزارهاي قانوني براي مجبور كردن

كه اين امر با توجه به عدم اقبال و اجماع مردم و مجريان قانون، از يك طرف به اجراي بد قانون و  شودامور استفاده مي
 مثالعنوانبههاي نظارت بر اجراي قانون و برخورد با متخلفين منتهي شده است. افزايش هزينه از طرف ديگر به

گاه ابزار و وسايل دستيابي به بوده، اما هيچ "محورتوسعه دانش"هاي توسعه در ايران، يكي از اهداف برنامه باوجودآنكه
طور هوري كل عوامل توليد ساليانه بشفاف تعيين نشده است. همچنين، در برنامه چهارم توسعه رشد بهره طوربهاين هدف 

هاي آموزش ازجملهدرصد ديده شده است. اين درحالي است كه براي اين منظور الزم است تمهيدات مقتضي  5/2متوسط 
 ها و... ديده شود كه متأسفانه توجه كافيو رسانه وسيماصداهاي متناسب در ها و برنامهالزم به نيروي كار، توليد فيلم

 نشده است.
 از پس و حين كشور (قبل، در ريزيبرنامه روالشود كه، الذكر اين نتيجه حاصل ميمجموع موارد فوق بر اساس

طور عمده و هتوان بها را ميبيني شده در برنامهاهداف پيش عدم تحقق .است اساسي هايچالش داراي ريزي)،برنامه
ي گذاري و در ساختار مديريت و نظام اجرايريزي و قانوندر فرآيندهاي برنامه ازجملهاساسي ناشي از كيفيت نظام تدبير 

-طراحي"ريزي كه فرآيند برنامهاست  ها دانست. عملكرد شش برنامه توسعه بعد از انقالب گوياي اين واقعيت برنامه
  شايستگي و توانايي كافي برخوردار نيست.  از  "نظارت -اجرا-گيريتصميم

دي و قبل از اي جگونههاي توسعه، قادر به ايجاد پيشرفت و توسعه پايدار نيست و بايد بهفرايند تدوين تا اجراي برنامه
ها و راهبردها، مورد بازبيني و بازسازي قرار گيرد و اجزا و عناصر انساني و سازماني اين تهيه و تنظيم و تصويب برنامه

 هاي فردي و جمعي، در قبال الزاماترايي، از نظر صالحيت درك شرايط و مسئوليتفرايند در سطوح مختلف ديواني و اج
 هاي جديدي را كسب كنند. و شناخت راهبردها و راهكارها حل مسائل و مشكالت، آموزش تحول

  

  هفتم توسعه	و برنامه شرايط ويژه اقتصاد كشور -2
 برند. مي در وضعيتي بسيار حساس به سر كه اقتصاد و جامعه توسعه در زماني قرار گرفته است هفتم فرآيند تدوين برنامه

ساله،  انداز بيستسال از ابالغ سند چشم 15در كشور و سپري شدن  توسعه يزريسال سابقه برنامه 60از  شيرغم ببه
 يابيخص آنكه، ارزبوده است. مثال مش هابرنامهيزي كمتر از حد مورد انتظار در زمان تهيه و تصويب ربرنامهدستاوردهاي 

هاي مياني تنها نسبت به سالشمسي، نه 90ها دهه آن طي سال بر حاكم اندازهايچشم و اقتصادي مهم متغيرهاي روند
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شود، بلكه در مقايسه با كشورهاي حوزه ارزيابي مي نامطلوبساله ابالغ گرديد، انداز بيستكه سند چشمشمسي  80دهه 
  كند. انداز، از عملكرد ضعيف كشور حكايت ميسند چشم
گرفتار شدن  از ، حكايت90 دهه دربا نفت  يرشد اقتصاد يدرصد 0,1بدون نفت و  يرشد اقتصاد يدرصد 1,4 ميانگين

هاي ثبت تورمدارد. ) يدرصد 8نرخ رشد ساالنه  يانگين(مانداز و نامتناسب با اهداف سند چشمكشور در تله رشد محدود 
 پرتالطم از روند 1399ماهه و هفت 1398، 1397، 1392، 1391هاي درصدي در سال 27,3و  33,4، 26,6، 32,1، 28,6
 اراتانتظ گرفتن شدتتحريمي به اقتصاد كشور و  شرايطزمان با بازگشت ، هم90 هاي دههسال طي ها در اقتصادقيمت
ر دتورم دو رقمي سطح باال  تر آنكه كند. مهمحكايت مي ...و مسكن طال، ارز، بازارهاي در بازيسفته رونق و تورمي

 يدهپد قتعمي بر هاي آتي عالوهكشور در سال اقتصاد اندازتلفيق با وضعيت ركودي اقتصاد، گوياي آن است كه چشم
  هاي ناشي از آن در جامعه است.احتمالي پديده فقر و ناهنجاري ، گسترشاقتصاد حقيقي بخش در يركود تورم

 درصدي در تشكيل 5,9و منفي  12,3و ثبت رشد منفي 90هاي دهه گذاري در سالهمچنين، تداوم روند نزولي سرمايه
 هب يازهيانگدر فضاي پر التهاب كشور معناست كه  اينبه  1398و  1397داخلي طي دو سال  ناخالص ثابت سرمايه
ذاري گهمچنين، تداوم روند كاهنده سرمايه هاي مولد اقتصادي در اولويت قرار ندارند.و فعاليت نداردوجود  يگذارهيسرما

براي اولين در تاريخ اقتصاد  1398، نهايتاً موجب شد كه در سال 90هاي دهه و روند فزاينده نرخ استهالك طي سال
پيشي بگيرد و رقم موجودي سرمايه در اين سال نسبت به سال قبل كاهش  كشور، استهالك سرمايه از تشكيل سرمايه

رشد  ظرفيت كنندهترين عامل تعيينيابد. در شرايط حاضر اقتصاد كشور با محدوديت جدي و تنگناي اساسي در كليدي
  اقتصادي كشور در دهه آينده، مواجه است.

تصادي، بهداشتي، آموزشي و رفاه اجتماعي با كشورهاي سند هاي اقاي ديگر، مقايسه وضعيت كشور در شاخصاز زاويه
ام در نرخ 23انداز، در جايگاه كشور حوزه سند چشم 24، گوياي آن است كه كشور ايران در ميان 2019انداز در سال چشم

ام 9ص داخلي، جايگاه ام در سرانه توليد ناخال12جايگاه  ام در نرخ بيكاري،18ام در ضريب جيني، جايگاه 16تورم، جايگاه 
ام در درصد 20ام در نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي و جايگاه 17جايگاه  در نرخ رشد توليد ناخالص داخلي،

 سند اهداف تحقق از عملكرد ضعيف و نامتناسب كشور در نشان كه مشاركت زنان در نيروي كار، قرار گرفته است
كشور حوزه  24ام كشور در ميان 16 الذكر از جايگاههاي فوقهمچنين، ميانگين رتبه كشور در شاخص .انداز داردچشم

  . 2كندحكايت ميمنطقه  بخشي به هدف دستيابي به رتبه اولو ناكامي كشور در تحققانداز سند چشم
هوشمندي آينده كشور با  هايگذاريسياستكند كه ايجاب ميهاي كنوني تنگناها و محدوديت با توجه به مراتب ياد شده،

هاي برباد داده شده د و فرصتهاي موجود به تهديد مبدل نگردد تا فرصتنبرگزيده شو مكرر وخطايآزمونو به دور از 
ه هفتم برنام ريزي در آستانه تدوينهايي كه نظام برنامهچالشتنگناها و  ترينمهم گذشته، تا حد زيادي جبران گردد.

  عبارتند از: توسعه با آن مواجه است 

                                                            
  . 19ص  اجتماعي، دفتر مطالعات رفاه معاونت رفاه اجتماعي، ،وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هاي اقتصادي،، شاخص)1399( محمدي طرزي، تقي و عليرضا نور 2 
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  وضعيت نامساعد محيط داخلي اقتصاد كشور -لفا

سر راه  برمانعي  عنوانبهكه  است مواجه هااطميناني نا و هاچالش انواع با داخلي سطح در حاضر شرايط در كشور اقتصاد
  عبارتند از: هاي داخلي اقتصاد كشور چالش اهم. اندقرار گرفتهتوسعه كشور 
 ن، هاي سوداگري در بازارهاي مسكفعاليتهاي توليدي در اقتصاد كشور و سودآوري باالي عدم جذابيت فعاليت

 طال، ارز و...،
 بيني نشده ييرات پيشبيني نشده (شيوع گسترده بيماري كرونا و تغهاي پيشمواجه شدن كشور با انواع شوك

 محيطي)،زيست 
 جويي  رانت و فساد ازپيشبيش گسترش 
 آبي منابع مانندكشور  حياتي منابع محدودشدن  
 در جهان،كشور  اقتصادي جايگاه و نقش شدن كوچك  
 افزايش نقش و سهم دولت در اقتصاد، 
  شامل:هاي گوناگون اقتصاديه در عرصهدهاي گسترعدم تعادلتشديد ،  

 غير نفتيهاي عدم تعادل در تراز پرداخت -
 هاي جاري و محدوديت درآمدها)عدم تعادل در بودجه دولت (رشد هزينه -
 عدم تعادل در بودجه خانوار (رشد مخارج و كاهش قدرت خريد) -
 عدم تعادل در نظام پولي و بانكي (فشار تقاضاي تسهيالت و رشد حجم معوقات) -
 ايه)گرايي شديد و قلّت تشكيل سرمعدم تعادل بين حال و آينده (مصرف -
 )و تقاضاي ناچيز بازار كار آموختهدانشعدم تعادل در بازار كار (عرضه انبوه نيروي بيكار و  -
 هاي كشور خطرناك كرده است.نيافتگي را در تعدادي از استاناي كه پديده توسعهعدم توازن منطقه -
 :تنزل وضعيت اجتماعي در ابعاد گوناگون، شامل 

 تنزل شديد سرمايه اجتماعي -
 طبقه متوسط تضعيف  -
 كشور) 111در ميان  80سطح نازل شاخص كيفيت زندگي (مرتبه  -
درصد) و باالترين (مقدونيه  2,5درصد) در مقايسه با كمترين (قطر  30,6سطح باالي شاخص فالكت ( -

 درصد) 35
 قليابه يارانه براي حفظ سطح زندگي حد نا برخوردارطبقه نابرابري درآمدها و اتكاي طبقه متوسط به وام و  -
 نسبت به آينده  ينانينا اطم -
 هزينه سنگين و قيمت تمام شده خدمات دولتي به مردم  -
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  تسلط شرايط تحريمي بر اقتصاد كشور -ب
عنوان هها بتحريماست.  روروبه متعددي هايمحدوديت با المللبين فضاي در تحريمي، شرايط واسطهاقتصاد كشور به
 ي را بر بدنههاي تجاري، مالي و بانكپذيري اقتصاد ايران، محدوديتقرار دادن مجراهاي آسيب باهدفعاملي بيروني 

 االهاي مبادله از طريق بباال بردن هزينهكاهش صادرات نفت، ، هاترين اثر تحريم. مهماقتصاد كشور تحميل كرده است
تقال پول، ممنوعيت ورود برخي كاالها به كشور، وانهاي خارجي در نقلونقل، عدم همكاري بانكهاي حملرفتن هزينه

 ضمناز دست دادن شركاي خارجي و بازارهاي صادراتي، افزايش ريسك اعتباري معامله با ايران و ... است كه خود 
ويژه از ناحيه صادرات بيني شده دولت بهكاهش جدي درآمدهاي پيش و سخت شدن صادرات،هاي توليد افزايش هزينه

امه برناجراي تدوين و روي مانع اصلي پيش يك عنوانبهمحدوديت مالي دولت  رو،ازاين .همراه داشته استنفت را به 
اي همانعي جدي براي توليد است، فشارها و محدوديتنيز وكار داخلي در شرايطي كه فضاي كسب. قرار داردهفتم توسعه 

امه ، تدوين برناست كرده مواجه ايهاي درآمدي گستردهمحدوديت، دولت را هاالمللي ناشي از بازگشت مجدد تحريمبين
 ر نگردد. اموفق قبلي مجدد تكر چنداننههاي هايي است كه تجربهگرفتن مجموعه بايسته نظر درتوسعه نيازمند هفتم 

  مكرر در متغير كليدي نرخ ارز يهاجهشو  يت منابع ارزيمحدود اندازچشم -ج
 نيمه طي ارز نرخ در گسترده نوسانات هاي خود قرار دارد.ترين وضعيتدر يكي از حساس ارزي كشورمنابع مديريت 
 افزايش را ادياقتص هايفعاليت ريسك و اطميناني نا و كرده تشديد را كالن اقتصاد ثباتيبي ،تاكنون 1397 سال نخست

ه درمولد اقتصاد وارد ساخته و گست يهابخشهاي رخ داده در نرخ ارز ضمن آنكه ضربات سنگيني را به . آشفتگياست داده
در اقتصاد كشور موجب شده، به علت عدم مديريت كاراي دولت، بانك مركزي و  بازي راهاي داللي و سفتهفعاليتشدن 

 شدتبه ولتاي دهگذارياعتماد كنشگران عرصه اقتصاد به سياست بخشي به اين بازار، ثبات درهاي درگير ساير دستگاه
موجب  تنهانه ارزي هاينابسامانيشود، نريزي برنامه ارزي كشور منابع با درايت براي كهدرصورتيلذا،  است. شده كاسته
هاي افتادگيپسرود، بلكه اي از ابهام فرو هاي گذشته در هالهبرنامه هفتم توسعه نيز همانند برنامه شود كه اجرايمي

 خواهد گرديد.  تشديد هاي ارزي ايجاد شده در اقتصاد،از ناحيه آشفتگي اقتصاد كشور

  جايگاه نامساعد كشور در بخش انرژي -د
كه  كندميركودي را طي  ايدورههاي باال و رسيدن به اشباع، از قيمت ايچرخهكردن بازار نفت جهان پس از سپري 

نامحتمل در خود جاي داده  چنداننه هايگزينهيكي از  عنوانبههاي فسيلي را شدن كاربرد سوخت آن محدود اندازچشم
هاي فسيلي قرار دارد و ايران وابسته به نفت است. اين بدان معني است كه جهان در مرز دگرديسي از لحاظ جايگاه انرژي

كند. در اين تصميم، قطع وابستگي هاي انرژي خود اتخاذ اي رسيده است كه بايد تصميمي قاطع در مورد سياستبه نقطه
هاي پاك در شمار اجزاي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي، كارآمدسازي مصرف انرژي در كشور و افزايش سهم انرژي

هاي پاك و پايدار هاي برازنده انرژيسياست گزينشبهقرار دارد. ايران امروز حتي بيش از جهان امروز  ناپذيرتفكيك
در دو دهه اخير كه جهان اين تحوالت را تجربه كرده است، ايران از انجام اصالحات ضروري براي  نيازمند است زيرا
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نقش انرژي در توسعه ملي، سر باز زده است. تحوالت بازار نفت سبب شده است كه  رسيدن به جايگاه برتر در زمينه
 ذيرناپاجتنابن بازسازي بخش انرژي، محوري شود و امروز به باور عموم متخصصا ترروشنآينده براي ايران  اندازچشم

  براي پايداري زندگي اقتصادي ايران است.

  توسعه هفتم برنامه تدوين راهبردي هايبايسته -3
اي ريزي، دارريزي و پس از برنامهريزي، حين برنامهاز برنامهريزي در كشور، پيش كه مالحظه شد، روال برنامههمانطور 

ريزي توسعه در كشورمان، بيش از آنكه برآمده از دل مجموعه نقاط قوت و نامههمچنين، بر هاي اساسي است.چالش
جه به رو باشد، به شكلي بلندپروازانه و بدون توفرصت اقتصاد كشور در راستاي رفع تنگناها و مقابله با تهديدهاي پيش

ن شده شمار تعييدر دستيابي به اهداف بي ضمن ناكاميهاي موجود اقتصاد كشور انجام گرفته است و در عمل محدوديت
از سوي ديگر، برنامه هفتم توسعه آخرين فرصت  سوزي و دور شدن از مسير توسعه دامن زده است. ها، به فرصتدر برنامه

 جامعهو  دارد كه اقتصادزماني قرار ساله است و  فرآيند تدوين اين برنامه در  دوره انداز بيستبراي تحقق اهداف سند چشم
رآيند تهيه رو، ضروريست فازاين است. سابقهكم مرزوبومبرند  كه در تاريخ معاصر اين در وضعيتي بسيار حساس به سر مي

وه فكر ر و تحوالت اساسي  در نحغيياساس كار كارشناسي، با ت و تصويب برنامه هفتم توسعه به دور از شتابزدگي و بر
  ات از آن، محتواي برنامه و نحوه تهيه و تصويب  آن متحول شود.هاي برنامه و انتظاردرباره مأموريت

، دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان هر دوره برنامه، اليحه برنامه وبودجهبرنامه) قانون 8اي ديگر، طبق ماده (از زاويه
فرصت دارد تا اليحه برنامه  1400دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم كند. بنابراين دولت دوازدهم تا شهريور ماه 

هفتم را تهيه و به مجلس تقديم نمايد. نظر به اينكه در حال حاضر دولت با مسائل و مشكالت متعددي نظير تدوين قانون 
دولت  شود كهبيني ميها و غيره مواجه است، لذا پيش، رفع مشكالت به وجود آمده از ناحيه بازگشت تحريم1400بودجه 

تعيين شده، قادر به تهيه و تدوين برنامه هفتم توسعه نباشد و قانون برنامه هفتم توسعه نيز همانند برنامه در ظرف زماني 
  ششم توسعه با تأخير زماني بيش از يك سال تصويب شود.

ر دشناسي انجام شده و با آسيب بر اساس، گانهو مشاور قواي سهعنوان نماينده بخش خصوصي اتاق ايران به رو،ازاين 
 ريزي  براي دستيابي به الگوي مطلوب وگرفتن شرايط كنوني اقتصاد كشور و در جهت ساماندهي الگوي برنامه نظر

هايي ها و بايستهالزام در برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن مجموعه "تحولاعمال مديريت "توسعه محور، خواستار 
 هايبرنامه فقهاي ناموتجربه تكرار به كشور اقتصاد گذر آيندهاز اين تاهاي كلي برنامه هفتم به شرح زير است در سياست

  نشود: گرفتار توسعه قبلي

  ريزي كشوراصالح نظام تدبير و برنامه -الف
د ها و تنگناها قرار دارد و فقدان رويكردر شرايط حاضر، اقتصاد كشور در مسير نوعي روزمرگي، تسلسل و تراكم دشواري

رو، نبيني نشده مواجه كرده است. ازايها، اقتصاد كشور را همواره با مشكالت و موانع پيشگذاريشناسي در سياستآينده
در  ملهازج رينظام تدب تيفياز ك يناشي توسعه قبلي، هاشده در برنامه ينيبشياهداف پ عدم تحققاي از بخش عمده

  است. ها برنامه ييو نظام اجرا تيريو در ساختار مد يگذارقانون و يزيربرنامه يندهايفرآ
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 دارد قانون عنوان11000  تقريباً و مقررات توليد مرجع و دستگاه  160 كه كشوري در تدبير نظام اصالح و تغيير ايجاد
 و است زمانبر و مشكل بسيار) قانون عنوان 2800  داراي گذاريقانون سابقه سال  200  با فرانسه كشور با مقايسه در(

شود با ايجاد كارگروهي متشكل از كرد. پيشنهاد مي توجه حلراه آخرين عنوانبه بايد گذاريقانون هب گفت توانمي
ور الملل، نظام تدبير و مديريت امنظران و متخصصان حوزه اقتصاد سياسي، اقتصاد بخش عمومي، اقتصاد بينصاحب

سعه نگري توپژوهي و آيندهگانه، مطالعات آيندهصورت مستقل و بدون وابستگي به هيچ يك از قواي سهعمومي به
اجتماعي  زير نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شود و در اولين سناريوي برخاسته از مطالعات خويش، -اقتصادي

 نگري، نسبت به تهيه و تنظيم سناريوي ممكنهاي مرسوم آيندهسناريوي ادامه وضع موجود طراحي و سپس بر پايه روش
هاي كلي برنامه هفتم توسعه، نظام تدبير و ر سياستضروريست ددر ادامه و مطلوب در برنامه هفتم توسعه اقدام شود. 

 ريزي كشور در محورهاي زير اصالح شود: برنامه

مشاركت همه ذينفعان (بخش خصوصي، نخبگان دانشگاهي، جامعه مدني و مشاركت تمام  -
 اي در فرآيند تدوين برنامه) سطوح استاني و منطقه

 ايهاي درآمدي گستردهكه دولت با محدوديت استهاي قبلي  آن برنامهنقطه تمايز تدوين برنامه هفتم توسعه با 
 هايزيرساخت تأمين مالي، دولت درآمدهاي مالياتي واسطه تحققبه خصوصي بخشاي ديگر، مواجه است. از زاويه

. كنديفا مايكشور رشد اقتصادي اقتصاد و ي در حائز اهميتنقش ، و پيشبرد ديپلماسي اقتصادي و تجاري عمراني
ي برنامه كل هايدر سياست هاي توسعهيك ذينفع اصلي برنامه عنوانبهخصوصي  بخش نقش تعريف رو، بازازاين

ردد در گتدوين يك برنامه توسعه كاربردي، اجرايي و اثربخش ضرورت دارد. لذا پيشنهاد مي منظوربههفتم توسعه 
ند ريزي كشور ملزم شود در فرآيشود و نظام برنامه ديتأكنفعان هاي كلي برنامه هفتم به مشاركت همه ذيسياست

  تدوين برنامه از بخش خصوصي دعوت به عمل آورد.

 متمركز كردن  قدرت اجرايي كشور -
در شرايط حاضر قدرت اجرايي دولت در سطح كشور و در قالب شوراها و نهادهاي متعدد پخش شده است كه اين 

مند نگردد. بهينه بهره طوربه هاي خود در فرآيند تدوين برنامهنحوي موجب شده دولت از تمامي ظرفيتعدم تمركز به
مه هاي كلي برناشود در سياستي دولت، پيشنهاد ميي و  اجرايگذاراستيسرو  براي  متمركز كردن قدرت ازاين

 :هفتم توسعه به صراحت بندهاي زير قيد شود
  از ابتداي برنامه هفتم توسعه همه شوراهاي عالي در كشور منحل و همه اختيارات و وظايف آنها به وزير

  مربوطه منتقل شود. 
 ها و هاي دولتي، درمانگاه(اداره مدارس و آموزشگاهها در سه سال اول برنامه، كليه اختيارات اجرايي وزارتخانه

ها اداره موارد مذكور را بر عهده ها واگذار شود و شهرداريامور انتظامي) به شهرداري جزبهها و ... بيمارستان
 ني برخوردار...) در همان استاهااستان جزبههاي هر استان (هاي اين اقدام، مالياتهزينه نيتأمگيرند. براي 
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هاي داراي ها، از محل حمايت هدفمند از بخش خصوصي طرحصرف شود. براي رفع محروميت برخي استان
  توان مالياتي آنها افزايش يابد. جيتدربهبازده اقتصادي ايجاد و 

  كليه نهادهاي عمومي غيردولتي موظف شوند كه اقدامات اقتصادي و حمايتي خود را در چارچوب تحقق اهداف
  م تنظيم كنند.برنامه هفت

 تعيين حدود دخالت مجلس در فرآيند تصويب برنامه -
محدوده عمل قانوني اين نهاد در مورد تغيير لوايح ضروريست رغم اختيارات قانوني مجلس شوراي اسالمي، علي

جلوگيري به عمل آيد، مجلس شوراي اسالمي  توسط هاكلي در برنامه تغييراتاز و  شودهاي توسعه مشخص برنامه
 ينوعهبها از سوي مجلس، فراتر از تغييرات جزئي بوده و در واقع چراكه در برخي موارد تغييرات ايجاد شده در برنامه

دود ح هاي كلي برنامه هفتم توسعهرو، ضروريست در سياست. ازاينشوددخالت در وظايف قوه مجريه محسوب مي
  مشخص گردد.  امهبرن بيتصو نديدخالت مجلس در فرآ

  الملل برقراري تعامل سازنده با نظام بين -ب
عنوان هها باست. تحريم روروبه متعددي هايمحدوديت با المللبين فضاي در تحريمي، شرايط واسطهاقتصاد كشور به

حميل قتصاد كشور تاي را به اهاي گستردهپذيري اقتصاد ايران، محدوديتقرار دادن مجراهاي آسيب باهدفعاملي بيروني 
سترده گ نوساناتانداز اقتصاد، اطميناني در چشم هاي اخير سخت شدن شرايط تحريمي با ايجاد ناكرده است. طي سال

وجب م و مقررات نيمكرر قوان رييتغ متغيرهاي اقتصادي مانند نرخ تورم و نرخ ارز و غيره ايجاد كرده است و همزمان در 
خود در بلندمدت برخوردار باشند. بر اساس  يهاتيفعال يزريبرنامه يبرا نانينتوانند از حداقل اطم يفعاالن اقتصادشده 

و  نيقوان ها،استيعدم ثبات در س" 1399تا تابستان  1397 هاراز ب ران،يوكار اتاق اكسب طيمح يمل شيگزارش پا
 دو مانع اصلي عنوانبه "محصوالت و اوليه مواد تغييرات و بودن بينيپيشغيرقابلو  "يياجرا يهاهيمقررات و رو

بخش توليد  يافته ودر كشور كاهش آفريني رشدتر آنكه ظرفيت نكته مهم  كشور بوده است. يفعاالن اقتصاد رويپيش
آوري، اكنون مزيت بزرگ مانده است.با تغييرات سريع فنوري عقبآوري روز  دنيا كه عامل ارتقاي بهرهكشور از فن

ر در حوزه نفت و گاز در معرض تهديد قرار دارد و ممكن است در آينده نزديك بخش مهمي از اين ذخاير ارزش كشو
ماندگي تاريخي كشور ايجاد كند از دست توانست منابعي براي جبران عقباقتصادي خود را از دست بدهند و آنچه مي

به آن  ديبرنامه توسعه هفتم با هايسياست است كه در ييردهاكيرو ازجملهتعامل سازنده با جهان  يبرقراررو، برود. ازاين
 يهاكشور، از فرصت يو اجتماع ياقتصاد يزندگ يسازمتحول باهدفو  يالمللبين يهاتوجه شود تا در چارچوب همكاري

 يستيابد يضرورت دارد برا ن،ي. همچنبه عمل آيداستفاده  اين تعامل سازنده در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي كشور
از  يعار يكشور ايران بتواند برتر گذرنيمشخص گردد تا ازا يكل يهااستيس يهايريگبرتر در منطقه، جهت درتبه ق

   حفظ صلح و ثبات منطقه داشته باشد. يسلطه برا
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  وري عوامل توليد در اقتصادارتقاي بهره -ج

بنيان، شهاي توليد، سهم پايين اقتصاد دانها و روشن رويهها، بهينه نبودوري پايين، تخصصي نشدن فعاليتناواسطه فبه 
سهم  وري وگري،سطح بهرهكالم خلق ارزش بر مبناي رانت و واسطهكرده و در يكاستفاده اندك از نيروي كار تحصيل

بايد  لهاي كشور پايين است. بدون تعارفات معموتوسعه و ظرفيتآن در رشد اقتصادي به نسبت ساير كشورهاي درحال
هاي وري آسيايي در فاصله سالسازمان بهره 2019وري روبرو است. طبق گزارش گفت اقتصاد كشور با بحران بهره

مار و برونئي، ميان اقتصاد ايران با منفي يك درصد بعد از كشورهايوري كل عوامل توليد در رشد بهره 2017الي  1970
وري عوامل وري آسيايي قرار دارد. لذا ضروريست ارتقاي بهرهترين رتبه در بين كشورهاي عضو سازمان بهرهنپال در پايين

 گذار از  نظام اقتصادي فعلي به سمت نظامهاي كلي برنامه هفتم توسعه قرار گيرد. توليد در اولويت اصلي سياست
گذاري و حكمراني و اجرايي) و وري باال، مستلزم ايجاد هم تغييرات نهادي( ارتقاي كيفيت قانوناقتصادي كارا و با بهره

  هم اصالحات قيمتي( باهدف نشان دادن كميابي منابع آب و انرژي و غيره) است.  

  هاي ايرانيان خارج از كشور مندي از ظرفيتبهره -د
هاي آتي كامالً آشكار است. از سوي هاي اخير، محدوديت رشد سالگذاري در سالبا توجه به  منفي بودن رشد سرمايه 

وري انرژي نيازمند سرمايه است. وضعيت نظام بهرهان هم افزايش ظرفيت توليد و ارتقاي ديگر هم نوسازي اقتصاد اير
ا  مبهم كرده است. بودجه دولت نيز داراي كسري گسترده است و لذا انداز تأمين منابع از اين بخش ربانكي كشور چشم
خارجي  هايرو از استفاده از سرمايهها نيز منابع  در اختيار تنها كفاف مخارج ضروري را خواهد داد. ازاينحتي با رفع تحريم

شود يكي از  پيشنهاد مي  گريزي نيست، اگرچه همواره در نحوه استفاده از آن بايد شرط كارايي را در نظر گرفت.
ارج هاي مالي و فني ايرانيان خمندي از ظرفيتهاي كلي برنامه هفتم توسعه تمهيد سازوكارهاي الزم براي  بهرهسياست

  از كشور باشد. 

  سرزميناي و آمايش در نظر گرفتن مالحظات منطقه -ه
اي كار منطقهكار ملي بين مناطق يا تقسيمو تقسيم ريزي فضايي برمبناي آمايش سرزمينهاي توسعه، برنامهدر برنامه

اجراي  ها در تهيه، تدوين وبه عبارتي سازوكار درگير شدن مناطق و استان .بين نواحي هرگز مورد توجه قرار نگرفته است
ضايي و يزي فرريزي ملي مشخص  نيست. لذا عدم توجه به امر برنامهاي در برنامهريزي منطقهبرنامه و نيز نقش برنامه

، هاي سياسي، اجتماعيمحلي در بخش-ايها و نيازهاي منطقهها، ظرفيتاي، ضمن آنكه غفلت از امكانات، فرصتمنطقه
ي از نيافتگي را در تعداداي كه پديده توسعهاقتصادي و فرهنگي را در پي داشته، به گسترده شدن عدم توازن منطقه

 تدوين حال در نيز سرزمين آمايش سند حاضر شرايط در ده است. از آنجا كههاي كشور خطرناك كرده، دامن زاستان
 سند اين در شدهگرفته نظر در هاياولويت و اهداف با هماهنگ توسعه، هفتم برنامه كلي هايسياست دارد ضرورت است،
را در نظر سرزمين  و آمايش ايمنطقه ريزيهفتم توسعه مالحظات مربوط به برنامه و نظام تدبير در برنامه شود تدوين
  گيرد.  

  دو پيش نياز اصلي در اين مرحله بايد مورد توجه قرار گيرد:



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان25 

 

25 
 

  يكل يهاسياست گيو پراكند گيگستردعدم  -اول
هاي ساختاري و گيريهاي كلي بايد جهتسياست هفتم نبايد گسترده و پراكنده باشند. درواقع، هاي كلي برنامهسياست

د مقاومتي، هاي كلي اقتصاد. در سياستصورت شفاف  بيان كنآور را كه بقاء و تعالي كشور به آنها بستگي دارد، بهالزام
اي كلي ههاي كلي اصالح نظام اداري و سياستهاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، سياستسياست

ون، هفتم در بندهاي متعدد و گوناگ قانون اساسي و غيره راهبردهاي كلي وجود دارد. لذا ابالغ سياست كلي برنامه 44اصل 
رو براي اصالح وضعيت، نخستين گام اين است كه ها. ازايندادن فرصت نخواهد داشت جز تكرار تجربه از دستحاصلي 
 طور مشخص موضوعاتي از قبيل موضوعاتهاي كلي برنامه هفتم سندي با تعداد محدودي بند باشد كه در آن بهسياست

  فوق تعيين تكليف شود.

  اي كلي برنامه همحوري در سياست تأكيد بر چالش -دوم
اي مسئله رنامهب اي تفضيلي بههاي توسعه از برنامهرويكرد حاكم بر تدوين برنامه تحولدر شرايط حاضر پيش از گذشته 
امه هفتم توسعه تأكيد صريح داشته باشند كه برن هاي كلي برنامهرو، ضروريست سياستمحور اهميت يافته است. ازاين

حورهاي شود مرو، پيشنهاد ميمحور تدوين شود. ازاين اي موضوعصورت برنامهه كالن، بهجاي يك برنامهفتم توسعه به
 هاي كلي و احكام برنامه هفتم توسعه مد نظر قرار گيرد:اصلي زير در سياست

 در زنجيره ارزش  كشور اقتصادي جايگاه و نقش بازيابي 
  صادرات محورتقويت بنيه توليدي كشور با تأكيد بر توليدات  
 دولت جدي كارآمدشدن     
 كشور اجتماعي و اقتصادي زندگي مختلف شئون در فساد جدي با مبارزه. 

  
وسعه و در برنامه هفتم ت "تحولاعمال مديريت "رود، نقطه شروع بازسازي اقتصاد كشور با پيگيري  رويكرداميد مي

در برنامه هفتم توسعه اي كلي برنامه نمود يابد. ههاي اشاره شده در سياستها و بايستهالزام با در نظر گرفتن مجموعه
ساماندهي كند و مسير زندگي اقتصادي را به سمت و سويي بكشاند كه  روشنيبهحاكميت بايد حقوق حاكميتي خود را 

بازگاني، صنايع و معادن و كشاورزي  ايران، آمادگي خود را  در اين راستا اتاقهاي درازمدت را ممكن سازد. تحقق آرمان
   .كنديمبراي ارائه هرگونه نظر مشورتي و كارشناسي اعالم  
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