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 به نام خدا

 

 :هااستانو توسعه ریزی شورای برنامه  -الف

نامه شورا به دفعات، دستخوش اصالح و تغییر گردیده و بعضا بدون منطق قابل دفاع بر های اخیر آییندر سال -1

اند. در این میان آخرین های تخصصی حذف شدههای تخصصی افزوده شده یا برخی از کارگروهتعداد کارگروه

ها و نیز نتوانست در جهت حل مشکالت موجود موثر واقع شود. این امر بر ابهام نقش 1398سال  اصالحیه

های اجرایی دامن زد به طوری که اصالحیه مذکور با ها و دستگاهریزی استانجایگاه سازمان مدیریت و برنامه

ریزی و توسعه استان شورای برنامه بنابراین نامه را دشوار نمود.اشکاالتی مواجه بود و عمال اجرای کامل آیین

ریزی و بودجه استان گیری، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامهبه عنوان مهمترین شورا در امر تصمیم

ای جامع، شفاف و منسجم است که ضمن تحکیم شورا و تصریح تعامل با سایر شوراها و نامهنیازمند آیین

در سطح استان، شرح وظابف، اختیارات وترکیب اعضای شورا و  ای ملی و محلی موثرنهادهای توسعه

 های تخصصی را در هماهنگی و سازگاری، تعریف و تبیین نماید. کارگروه

-ای نیز از دیگر عوامل موثر بر عملکرد شورای برنامههایی میان مالحظات بخشی و منطقهوجود ناهماهنگی -2

با در نظر گرفتن این مسئله که ساختار اجرایی کشور، قانون باشد. به بیان دیگر ریزی و توسعه استان می

ریزی و توسعه ریزی استانی و شورای برنامهاساسی، مجلس، دولت و ... بخشی است، جایگاه استان، برنامه

 استان در ساختار سیاسی اداره کشور مشخص نیست.

اهری نظیر تشکیل جلسات، تعداد از سوی دیگر به دلیل ضعف در نظارت، نهادهای ناظر تنها به وجوه ظ  -3

اند و عمال مسایل محتوایی و بررسی میزان حاضرین، عدم مغایرت مصوبات با قانون و ... توجه داشته

ریزی وتوسعه استان مغفول باقی مانده است. در این ارتباط یکی از دالیل اثربخشی اقدامات شورای برنامه

توسعه استان را می توان ابهام در قوانین مربوطه و مشخص  ریزی وناکارآمدی نظارت بر شوراهای برنامه

نبودن شرح وظایف کامل برای نهادهای ناظر دانست. جهت رفع این مشکالت نیاز است که عالوه بر تاکید بر 

 نظارت محتوایی، جایگاه قانونی نهادهای ناظر نیز از طریق تدوین آیین نامه های نظارتی شفاف گردد. 
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های غیر قابل انکار در ریزی و توسعه استان، علیرغم تفاوتهای متعدد در زمینه شورای برنامهن نامهبا توجه به آیی -4

های کشور، در خصوص مسایل و امکانات اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص و ... در استان

نامه اجرایی این ت. به نظر می رسد آیینریزی استانی تعریف گردیده اسقانون یک ساختار واحد برای نهاد برنامه

 های خاص هر استان تهیه گردد، دارای کارایی بهتری باشد.  ها و محدودیتموضوع اگر با توجه به ظرفیت

با توجه به وظایف و اختیارات شورا، موارد مندرج در شرح وظایف، بیانگر تمامی وظایف شورا نمی باشد و بیشتر در  -5

ایف هر کارگروه می باشد و نیاز به اصالح دارد. در شرح وظایف شورا به اجرای اختیارات چارچوب یک بند از وظ

قانون  31ذیل ماده  2تفویضی رییس محترم جمهور در امور بودجه اشاره گردیده است و بر اساس مفاد تبصره 

رد بسیار ناقص بیان شده های توسعه کشور در خصوص توزیع اعتبارات، وظایف شورا در این موااحکام دایمی برنامه

و... نگردیده است. از سوی دیگر مفاد همین  12،ماده  10ای، اعتبارات ماده است و هیچ اشاره ای به اعتبارات هزینه

 تبصره با مفاد قانونی موجود نیز مغایرت دارد. 

ورای برنامه ریزی و ها توجه الزم نشده و در واقع شهای تخصصی ذیل شورا، به برخی از بخشدر ترکیب کارگروه -6

ریزی و هدایت آن امور ندارد از قبیل: ساختمان و مسکن، بخش خدمات و بانک توسعه استان، نقشی در جهت برنامه

  ها.

به استناد اسناد و قوانین باالدست تعداد زیادی شورا، کارگروه، کمیته ، ستاد، کمیسیون، انجمن و ... در سطوح ملی و  -7

های اخیر روند تشکیل جلسات موارد مذکور در سطوح ملی و استانی دستخوش طی سالاستانی فعال می باشند. 

ها و ... به ها، کمیتهاست و علیرغم این که از نظر مستندات قانونی وضعیت فعالیت کارگروهتغییرات زیادی بوده

 . اندعال و یا راکد و غیر فعال بودهصورت فعال بوده است ولی در عمل بعضا به صورت نیمه ف

تا زمان  ودرصد( به استناد قوانین باالدست ایجاد شده  30های مذکور) حدود تعدادی از شوراها ، ستادها و کارگروه -8

ها وجود ندارد. از سوی دیگر تعداد زیادی از تغییر و اصالح قوانین مرتبط، امکان تغییر در شوراها، ستادها و کارگروه

به موجب مقررات مراجع و مقامات دولتی در حدود  و یاقانون اساسی  138درصد( به موجب اصل  70موارد ) حدود 

صالحیت در امور معین و مشخص در اموری غیر از امور مورد نظر قانونگذار در چارچوب تصویب نامه و برخی هم 

های فعال در سطح استان ها ایجاد شده اند. الزم به ذکر است که شوراها، ستادها و کارگروهدر چارچوب بخشنامه

چه به استناد قوانین و چه به استناد آیین نامه و دستورالعمل، می بایست عمدتا به ریاست استاندار ) به جز تعداد 

  بسیار معدود( تشکیل گردد.
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ها که عمدتا با عنایت به تعدد شوراها، ستادها و کارگروه ها و ... در استانبا توجه به مشغله های زیاد استانداران و  -9

ریزی و توسعه استان به عنوان به ریاست استاندار فعالیت می نمایند و به منظور تعامل این موارد با شورای برنامه

در جهت افزایش اثربخشی و  یک ساختار باالدست و بر اساس آیین نامه اجرایی شورا ، نیاز به ساماندهی این موارد

کارایی انجام امور و حل مسایل و ایرادات موجود، بسیار ضروری است و الزم است این موضوع با قید ضرورت 

  تعیین تکلیف گردد.

 آنهابا عنایت به تعیین استانداران به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها، به نظر می رسد حضور  -10

های تخصصی ذیل شورا مناسب نباشد. این موضوع با تفکیک کارگروه فرابخشی  در کارگروه به عنوان رئیس

آمایش با توجه به شأن مباحث تخصصی از کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری ، شهری و آمایش 

، اصالح نداراستاسرزمین به ریاست رییس سازمان استان و در سایر کارگروه های تخصصی ذیل شورا به معاونین 

 گردد. 

کارگروه  4کارگروه از  2هر چند که هدف اولیه از ارایه پیشنهاد ریاست استاندار و دبیری رییس سازمان استانی در 

های استانی می باشد ولی بر اساس تجارب عملی استان ها به خصوص استان های موجود، ارتقاء جایگاه سازمان

داشت. مصداق عملی  خالف انتظاریای ر این ارتباط، این پیشنهاد نتیجهبزرگ به دلیل حجم بسیار باالی امور د

نامه مبنی بر ریاست استاندار و دبیری رییس این موضوع، شورای فنی استان می باشد. علیرغم تصریح در آیین

تان ها سازمان استان و عضویت معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار درشورای فنی، ولی عمال در بسیاری از اس

ریاست شورای  مذکور به معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تفویض و رییس سازمان استانی می بایست به 

 گردد.عنوان دبیر عمل نماید. طبیعی است در ارتباط با کارگروه، این موضوع با شدت و حدت بیشتری عملیاتی می

های سازمان در سطح  معاونت استانداری، فعالیت های استانی باشایان ذکر است حتی در زمان ادغام سازمان

گردید که از نظر جایگاه ها انجام میها به عنوان مهمترین معاونت استانداریریزی و اشتغال استانداریبرنامه

های استانی و تشکیالتی نیز به عنوان هم سطح سایر معاونین استانداری بود. طبیعی است پس از احیاء سازمان

  .استآن تحقق عملیاتی موضوع،  بسیار جدی تر مورد درخواست و مطالبه  این انتظار و  مهم تر ازکشور،  

پیشبرد  به تبع آن،کارگروه،  2ها به عنوان دبیر ریزی استانبا عنایت به تعیین روسای سازمان مدیریت و برنامه

اهداف و انجام وظایف کارگروه، اشراف کامل بر موضوعات تخصصی در حیطه شرح وظایف، تطبیق با قوانین، 

های واصله جهت طرح در کارگروه و استقرار دبیرخانه از سازی درخواستمقررات و اسناد باالدستی مرتبط، آماده
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ریزی چارت و تشکیالت سازمان مدیریت و برنامهکارگروه می باشد. با توجه به شرح وظایف، جمله وظایف دبیر

تخصصی ذیل شورا امکانپذیر نمی باشد بلکه با شرح  کارگروه 2ای استان ها، نه تنها انجام امور دبیری و دبیرخانه

 نیز ریزی کشور ریزی استان در چارچوب نظام برنامه هماهنگی و راهبری نظام برنامه وظایف سازمانی یعنی

 .   سویی ندارد همخوانی و هم

 فرابخشی

 دولت موظف است موضوعات مرتبط با اقتصاد مقاومتی را تامین اعتبار نماید.ششم قانون برنامه  2در ماده -2ماده 

اشکال: در این ماده هیچ ضمانت اجرایی برای انجام این تکلیف در نظر گرفته نشده است و اولویت خاصی برای اجرای 

 های اقتصاد مقاومتی منظور نشده است پروژه

مومی و خصوصی اقتصاد مقاومتی را عهای بخش ها و طرحهتا این بار تکلیفی اجرای پروژ گردد مکلفپیشنهاد: دولت 

 تر نماید.پر رنگ

 اقتصاد کالن -بخش اول

 اصالح به شرح زیر::  5ماده 

های اهوری دستگگیری کارایی و بهرهنسبت به اندازهوری، دولت مکلف است در راستای ارتقای شاخص بهره  -ب

و اجرایی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن را به مجلس شورای اسالمی 

 ارائه نماید.    باالترین مقام دستگاه اجرایی جهت پاسخگویی

 بودجه و مالیه عمومی -بخش دوم

 (3)در راستای بند قانون برنامه ششم  6ماده 

قانون مالیات بر ارزش  38( قانون برنامه ششم توسعه، عوارض موضوع ماده 6با عنایت به مفاد بند )ب( ماده ) الف(

( ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و 1افزوده و بندهای آن و نیز عوارض آالیندگی موضوع تبصره )

گردد که در راستای مالیاتی کشور توزیع می ( این ماده توسط سازمان امور2)( و 1های )عوارض شماره گذاری طبق جز
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ها و سهم روستاهای فاقد ها و دهیاریاجرای آن مبالغ تجمیع شده از محل منابع فوق الذکر به حساب شهرداری

گردد و استان یز میها از سوی سازمان امور مالیاتی به طور مستقیم  واردهیاری ومناطق عشایری به حساب فرمانداری

کرد و مبالغ واریزی در این خصوص اطالعاتی از مبالغ واریزی به تفکیک منابع  ندارد که به تبع آن نیز نظارتی بر هزینه

ها، موارد ذیل وری و اثربخشی هر چه بیشتر در استانها صورت نمی پذیرد. لذا در راستای هم افزایی، بهرهبه فرمانداری

 گردد : اد میبدین صورت پیشنه

  ( مالیات بر ارزش افزوده  و 38بند مذکور، عوارض وصولی بندهای )الف(، )ب(، )ج( و )د( ماده ) 2و  1در جزء

افزوده گاز طبیعی برای  سهم روستاهای فاقد دهیاری گذاری خودرو و همچنین عوارض ارزشعوارض شماره

ریزی شهرستان و برخی برخی در کمیته برنامه گردد)گیری میعشایری با شرایط متفاوت تصمیمو مناطق

گردد هر دو جزء در قالب یک بند عنوان و با شرایط ریزی شهرستان( پیشنهاد میبدون نیاز به کمیته برنامه

 یکسان تصمیم گیری شود.

 ،در  در بند مذکور به صورت شفاف عنوان گردد که سازمان امور مالیاتی هر استان مبالغ واریزی را به تفکیک

ریزی و توسعه استان قرار دهند تا امکان نظارت بر ریزی یا شورای برنامهاختیار سازمان مدیریت و برنامه

ها وجود داشته باشد و یا اینکه اگر از ها و فرمانداریها، دهیاریکرد مبالغ واریزی به حساب شهرداریهزینه

ریزی و توسعه امه و بودجه کشور به شورای برنامهباشد اعتبارات از سوی سازمان برنلحاظ قانونی مقدور می

) بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی(  نسبت به  گردد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استاناستان ابالغ

ریزی شهرستان اقدام نماید)بر اساس سهم شهرها و روستاهای مناطق عشایری( ابالغ اعتبار به کمیته برنامه

 های مربوطه اقدام نمایند.ریزی شهرستان نسبت به تصویب  پروژهامهوکمیته های برن

شود سهم ب( با توجه به سهم کالن شهرها در وصول عوارض موضوع این ماده و ایجاد انگیزه در این مورد پیشنهاد می

 درصد افزایش یابد.30درصد به 12ها از کالن شهر

است ، در صورتی که این  مالی گردیدهوزارت اقتصاد مکلف به انجام برخی مسائل ،قانون برنامه 8در ماده -8ماده 

های اجرایی در قانون برنامه وجود تکالیف جزو وظایف ذاتی وزارت یاد شده می باشد و ضرورتی به درج وظایف دستگاه

 ندارد
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 (3و  2قانون برنامه ششم)در راستای بند  26ماده  3بند  

سوم به  ترتیب یک آمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به%( از در3درصد ) سه

های عمرانی در  یافته جهت اجرای برنامه های کمتر توسعه خیز و گازخیز و دوسوم به مناطق و شهرستان های نفت استان

بند )الف(   (3ها اختصاص دهد. حکم جزء ) انریزی و توسعه این است های سنواتی با تصویب شورای برنامه قالب بودجه

( حاکم است. در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، حکم 7( بند )ب( ماده )1( این قانون بر حکم جزء )26ماده )

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 44( بند )ب( ماده )3مقرر درمورد افزایش درصد در این بند، بر جزء )

 .حاکم است 4/12/1393( مصوب 2ررات مالی دولت )مق

 پیشنهادات :

  خالص صادرات گاز با توجه به اینکه در بند مذکور  درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی

باشد که تولید کننده گاز طبیعی برای مصارف هایی میعنوان گردیده که در این صورت به ضرر استان طبیعی

درامد حاصل  "حذف و "درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی"گردد در متن فوق ،پیشنهاد می داخلی است لذا

 را جایگزین نمایند."از تولید آن 

 بین ماسوم فی گردد که بخش یکسوم تقسیم می اعتبارات سه درصد نفت و گاز به دو بخش یک سوم و دو

)بر اساس مصوبه توزیع می گردد مناطق نفت و گاز خیز توزیع و دو سوم بر اساس جمعیت مناطق محروم 

 (.10/4/1388مورخ ـ  ه36095/ت76254شماره

 شاخص های دیگری )نظیر عالوه بر محرومیت، سوم نفت و گاز  توزیع اعتبارات بخش دوگردد در پیشنهاد می

مد نظر قرارگیرد. )با عنایت به اینکه مصوبه هیات وزیران راجع به نقاط ( … و ،جمعیت روستایی ،نرخ بیکاری

 گردد(های طوالنی به روز نمیبا گذشت سال محروم معموال

 (3و  2و  1()در راستای بند 2قانون الحاق) 44بند )و( ماده  1تبصره  

ریزی استان  کمیته تخصیص استانی و سازمان مدیریت و برنامه"(  : 2قانون الحاق) 44بند )و( ماده  1براساس تبصره 

گانه موضوع بند )ب( این ماده، سهم تخصیص طرحهای عمرانی  مکلفند در هر مقطع از ابالغ تخصیص برای موارد سه
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تبارات موضوع اعتبار شهرستان در سرجمع تخصیص، هر شهرستان را در سرجمع تخصیص هر موضوع، معادل سهم اع

 "رعایت کنند.

 پیشنهاد:

به منظور مدیریت هر چه بیشتر تخصیص اعتبارات برای اتمام پروژه های دولت و جهت به بهره برداری رسیدن پروژه 

ط سازمان مدیریت و ای توس سرمایههای داراییگردد در ابالغ تخصیص اعتبارات تملکیافتنی، پیشنهاد میهای خاتمه

ها مستثنی شود و همچنین در های با پیشرفت فیزیکی باال در رعایت سهم شهرستانریزی استان، اتمام پروژه برنامه

گردد و بر به استان ابالغ ایتملک دارایی سرمایهای و راستای تمرکززدایی، تخصیص اعتبارات استان در قالب هزینه

سوی سازمان برنامه بودجه کشور، کمیته تخصیص استانی و سازمان مدیریت و  های کلی ابالغی ازاساس سیاست

 ای را تعیین و ابالغ نمایند.و هزینه ایتملک دارایی سرمایهبرنامه ریزی سهم تخصیص اعتبارات 

 (2قانون برنامه ششم توسعه)در راستای بند  27(ماده 5بند )

تامین منابع مورد نیاز برای رشد ساالنه حداقل "توسعه که عنوان گردیده قانون برنامه ششم  27( ماده 5با توجه به بند )

  "% شاخص های برخورداری تعیین شده در ساماندهی عشایر5

 پیشنهاد:

 ردیف خاصی بدین منظور در لوایح بودجه سنواتی براساس جمعیت عشایری در هراستان منظور گردد.

 

 (3ی بند ( )در راستا2قانون الحاق ) 44بند )ج( ماده 

کمیته برنامه ریزی شهرستان پروژه های تصویب شده را حداکثر ظرف  "( 2قانون الحاق ) 44براساس  بند )ج( ماده 

 "ها ارسال نمایندروز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 15مدت 
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 پیشنهاد:

ها و یا اهمال در تائید پروژه ها ازسوی پروژهبه منظور ایجاد انضباط مالی در اعتبارات استان، در صورت تاخیر در ارسال 

های نیمه تمام موضوعی شهرستان اقدام کمیته برنامه ریزی شهرستان، سازمان راسا نسبت به تعیین و ابالغ پروژه

 نماید.

 (1قانون برنامه ششم )در راستای بند  37ماده 

عنوان مالیات سالمت به نرخ  واحد درصد در هر سال بهعالوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک  

مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در 

یی هایا ردیفـ  ( منابع دریافتی از طریق ردیف%100صددرصد ) گردد. شود، واریز می بینی می قوانین بودجه سنواتی پیش

شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در  بینی می که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش

تر و جامعه عشایری )در چهارچوب نظام ارجاع(، اختصاص  روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین

ین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با یابد و پـس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأم می

العالج و افراد  امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب    های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت  اولویت بیمارستان

 تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای باالی بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.

 پیشنهاد:

)جدول  10-1افزوده )به عنوان مالیات سالمت( در جدول شماره درصد از یک واحد درصد مالیات بر ارزش 20حداقل  

اعتبارات استانی ( لوایح بودجه سنواتی در ستونی جداگانه منظور و جهت اتمام طرح های تجهیزات بیمارستانی و مراکز 

 ها قرار گیرد.استانو توسعه ورای برنامه ریزی بهداشتی و درمانی مناطق توسعه نیافته دراختیار ش

 (2قانون برنامه ششم ) در راستای بند  57ماده 

 هایمنظور تکمیل و اجرای طرح دولت مکلف است به -قانون برنامه ششم توسعه  57ماده  الفبا توجه به بند 

 -های دولتی السیر، عالوه بر مشارکت کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع های( حمل ونقل ریلی، دوخطه )پروژه

%( منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را 1درصد) خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه ساالنه، یک
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ص دهد تا طرحهای حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق در قالب بودجه ساالنه به وزارت راه و شهرسازی اختصا

 .یافته اجراء گردد کمترتوسعه

 پیشنهاد:

 افزایش یابد. )و حتی بیشتر(درصد 2سهم یک درصد در بند فوق به -1

 گردد:بندی به شرح ذیل به ماده مذکور الحاق-2

-انجام طرح های ریلی به گونه ای برنامهاز محل سهم بند الف این ماده وزارت راه و شهرسازی ملزم است نسبت به 

های با وسعت باالتر و پراکندگی بیشتر و نیز داشتن ظرفیت های توریستی و گردشگری و ریزی و اقدام نماید که استان

 یابند.درصد حمل و نقل ریلی بار و مسافر دست 30ترانزیتی به حداقل 

 (2سیاست تشویقی) در راستای بند 

های تشویقی هر استان  با تعیین قابلیت و مزیت نسبی و بررسی قطب تاثیرگذار هر استان مثال ستبه منظور اعمال سیا

گردد احکام در حوزه گردشگری ) سالمت، تاریخی، طبیعی، مذهبی(؛ بخش صنعتی؛ معادن؛ کشاورزی و ...، پیشنهاد می

برداری جاد مشوق های عملی در راستای بهرهگردد تا با ایها تعریفمندرج در الیحه برنامه منحصرا برای آن استان

 ها نتایج مثبتی حاصل گردد.بهینه از ظرفیت استان

) حتی اطالق نمودن پایتختی به شهرها بر اساس ویژگی منحصر به فرد هرکدام امکان پذیر است. مثال شیراز پایتخت 

 و از این قبیل عناوین (شعر و ادب، اصفهان پایتخت ادیان اسالمی، کرمان پایتخت صنایع دستبافت 

 (4ستاد تجهیز درآمد ) در راستای بند 

ها داده گردد با تدوین ساز و کاری مناسب اختیاراتی به ستاد درآمد استاندر خصوص ستاد تجهیز درآمدها پیشنهاد می

 90ال بیش از ها در مقاطع سه ماهه درصد قابل قبولی داشته باشد)مثشود، مشروط به اینکه درآمد محقق شده استان

اختیار الزم از  -2کشور،همان استان مشمول افزایش تخصیص گردد با اعالم به سازمان برنامه وبودجه -1درصد( 

 -3ای داده شود طریق سازمان برنامه وبودجه کشور به کمیته تخصیص استان برای افزایش تخصیص عمرانی یا هزینه
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ها مربوط به درآمد مالیاتی است ،درصورت تحقق ده درآمدهای استاندر الیحه درج گردد: با توجه به اینکه بخش عم

 مازاد درآمدهای مالیاتی در مقاطع سه ماهه به طور منطقی افزایش تخصیص به استان مربوطه ابالغ گردد.

 (6نظام درآمد هزینه)در راستای بند 

پذیر نیستند و عمال درصد ست که برگشتاای ای از درآمدهای واریز شده به حساب استان به گونهماهیت بخش عمده 

 شود. های اجرائی برگشت داده می ها به دستگاه ها و وزارتخانهناچیزی از درآمدهای استانی از طریق سازمان

هائی وجود دارد که در صورت عدم پشتیبانی از آنها موجب کاهش درآمد در که برای کسب درآمد، زیرساختاز آنجایی

با توجه به عدم برگشت درآمدها به صورت مکفی به استان همه ساله باعث فرسودگی و از بین رفتن استان خواهد شد و 

است که پاسخگوی نیاز نوسازی و تجهیز این ای گردد. اعتبارات استانی هم به گونههای درآمدزا میاین زیر ساخت

هامی بایست امکان برگشت بخشی از درآمد انباشد. بنابراین با در نظر گرفتن میزان تحقق درآمد استها نمیزیرساخت

 ها جهت این امر میسرگردد.استان

های بومی مشکالتی را  ها و توانائی تصویب درآمدهای مصوب ساالنه بر اساس سال گذشته و بدون توجه به زیرساخت

ب و کار برای دریافت های اقتصادی و کس توان به فشار بیشتر به بنگاه کند. که از آن جمله می در استان ایجاد می

مالیات بیشتر با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی، عدم وصول درآمدهای مصوب شده و از بین رفتن امتیازات استان 

 ها توجه به این موارد ضروری است.اشاره کرد. بنابراین در تعیین ردیف های درآمدی استان

 آزاد مناطق و سازی خصوصی کار، و کسب محیط -چهارم بخش

قوانین بودجه سنواتی با هدف ایجاد بستر مناسب برای اجرای مشارکت  19شده در تبصره های لحاظکه مشوقاز آنجایی

باشد ولی محدودیت ( می2قانون الحاق) 27گذاران در قالب ماده عمومی و خصوصی و افزایش جذابیت برای سرمایه

ها از طریق شود به منظور بهبود کارایی مشوقد. پیشنهاد میگردزمانی یکساله باعث کاهش کارایی این ظرفیت می

 های توسعه یا قانون برنامه هفتم توسعه لحاظ گردد.ها در احکام دائمی برنامهافزایش پایداری آنها، این مشوق

  24ماده 

      "اشد.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به پیگیری و پاسخگویی می ب"  به آخر ماده اضافه شود :
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 ایهای حرفهفرهنگ کارآفرینی و مهارت

آفرینی، کارآفرینی و اشتغال توجه شده سازی در مهارتبه نقش فرهنگ( 21و  20)بند های اقتصاد مقاومتی در سیاست

های کلی برنامه ششم، قانون برنامه و احکام برنامه هیچ ماده و بندی در خصوص توجه به فرهنگ است ولی در سیاست

 وجود ندارد.  های اجتماعی و فرهنگی کار و کارآفرینیکارآفرینی، فرهنگ کار و اشتغال و به طور کلی جنبه

  :در « سند فرهنگ کار و کارآفرینی»پیشنهاد می گردد ماده و حکمی به این مضمون اضافه گردد

جامعه و تقویت فرهنگ کار  ها و اعتقادات اجتماعی اعضایراستای ارتقای جایگاه کارآفرینی در باورها، ارزش

های استانی در بودجه دستگاهنیازهای استقرار آن در بطن جامعه، تدوین گردد. جهت تأمین منابع مالی، و پیش

استانی( تجمیع شده و بر اساس سهم هر دستگاه در  –های مربوطه )ملیهای مرتبط و سایر بودجهردیف

ها از سال دوم به بعد بر صاص بودجه جهت این امور به استانتحقق اهداف برنامه، بودجه اختصاص یابد. اخت

 اساس نتایج ارزیابی برنامه در سال گذشته و میزان تحقق اهداف انجام گیرد.

 توازن منطقه ای، توسعه روستایی و توانمند سازی اقشار آسیب پذیر -بخش پنجم

درصد اعتبارات را برای اجرای طرح  5-8در این ماده شورا و کمیته برنامه ریزی ملزم شده است که  –بندب  26ماده 

این ماده با روح تمرکز زدایی منافات دارد زیرا برخی از استانها تعداد روستای کمتری  –هادی روستایی منظور نمایند 

 اعتبار کمتری نیاز دارند و برعکس. دارند و 

 درصد شود منطقی تر است 1-5عتبار اگر پیشنهاد : درصد ا

 :گردد   موارد ذیل پیشنهاد می 27و  26در ارتباط با مواد  

 اجرایی نمودن و پیاده سازی اسناد آمایش -1

یکی از موارد بسیار مهمی که باید در مباحث مربوط به برنامه هفتم توسعه کشور مطرح و به خوبی دیده شود، مباحث 

و خصوصاً اجرایی نمودن و پایش آن است. چرا که پرداختن به این مسأله اساسی و محوری،  مربوط به آمایش سرزمین

موجبات هموار شدن مسیر توسعه کشور را فراهم خواهد ساخت. از آنجایی که طرح آمایش سرزمین در سطوح ملی و 

ن ها تهیه می گردد، دستگاه های استانی به وسیله سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استا
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اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه ملزم به پیروی از آن می باشند. اما به دلیل عدم وجود یک سازمان اجرایی مدون و 

منسجم که از پشتوانه اجرایی باالیی هم برخوردار باشد، دستگاه های یاد شده توجه و اهتمام الزم را به اجرای نتایج 

رزمین ندارند. این معضل در مورد نهادهای وابسته به قوای مققنه، قضاییه و سایر دستگاه هایی که مطالعات آمایش س

مجریه نیستند با شدت بیشتری وجود داشته و در مجموع بی اعتنایی نسبت به اجرای طرح آمایش  زیر مجموعه قوه

ها شده و آرمان گری در تصمیم گیریسرزمین در نظام برنامه ریزی کشور مانند گذشته منجر به حاکم شدن بخشی ن

 ای همچنان دور از دسترس خواهد بود.رسیدن به تعادل و توازن استانی و منطقه

ای ذیل آن و هرچند تشکیل شورای عالی آمایش سرزمین و کمیسیون تخصصی و شورای هماهنگی توسعه منطقه

های توسعه کشور در مورد ساختار اجرایی آن دایمی برنامهقانون احکام  32نامه اجرایی بند الف ماده اخیراً تصویب آیین

است گام مهمی در جهت رسیدن شورا همانطور که در نامه رییس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مصرح شده

وجه به اهداف گفته شده در باال می باشد، اما بدون داشتن پشتوانه های قانونی الزم ممکن است آن گونه که شایسته ت

و اهتمام به اجرای مبانی و نتایج مطالعات امایش سرزمین باشد محقق نشود. لذا گنجاندن بند قانونی در الیحه برنامه 

هفتم توسعه در راستای پای بندی همه نهاد های اجرایی کشور به رعایت اصول آمایش سرزمین در قالب یک سازمان 

لعات یاد شده به عنوان یک قانون الزم االجرا، یکی از راهکارهای مند در جهت اجرای تمامی اجزای مطااجرایی نظام

 باشد.  اساسی در جهت پیاده سازی اسناد آمایش می

 ی ساتراسامانه -2

)ساترا( یکی از ابزارهای کاربردی برای تدوین، تصویب، و نظارت  سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایشنظر به این که 

ترسیم فضای توسعه هر  بوده وریزی و مدیریت توسعه سرزمینی  نظام یکپارچه برنامه ها و استقرار ها و برنامه طرح

می و عالوه بر این یکی از ابزارهای اصلی پایش و اجرای نتایج آمایش سرزمین  منطقه از جمله اهداف این سامانه است

 لذا پیشنهاد می شود موارد مرتبط با موضوع یاد شده در الیحه برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد.  باشد

 و اجزای آن( 27طرح منظومه های روستایی)موضوع ماده  -3

( مطرح شده و هدف 27بند ب ماده  3( و ششم )جزء 194طرح منظومه های روستایی در برنامه های دوم، پنجم )ماده 

هره برداری پایدار از منابع طبیعی، تقویت شبکه تعامالت اجتماعی، تقویت اقتصاد محلی و مدیریت کارآمد از تهیه آن، ب

روستایی عنوان شده است. در این راستا، بهره گیری از برنامه ریزی مشارکتی و استفاده از داده های محلی و برداشت 
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د که این مباحث در شرح خدمات تدوین برنامه توسعه باششده میهای میدانی، از الزامات تهیه و تدوین طرح یاد

قانون برنامه ششم توسعه( نیز به تفصیل ارایه شده  27بند الف ماده  1زایی روستایی )موضوع جز اقتصادی و اشتغال

است. از آنجا که طرح منظومه های روستایی هم از لحاظ اهداف و هم از لحاظ شرح خدمات، اشتراکاتی با طرح تدوین 

زایی روستایی داشته و از طرفی با توجه به محدودیت اعتباری و مشخص نبودن اهداف رنامه توسعه اقتصادی و اشتغالب

طرح های ساماندهی منظومه های روستایی و هم پوشانی با برخی از عناوین تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال 

سال های آتی، اگر قرار باشد طرح یاد شده در برنامه هفتم  زایی روستایی و مشکالت مربوط به  تأمین اعتبار آن در

توسعه نیز لحاظ گردد، الزم است ضمن به کار بستن یک سازمان اجرایی قوی، پیش بینی منابع اعتباری نیز جهت 

ت رسیدن به نتایج روشن از این طرح در دستورکار قرار گرفته تا بتوان به اهداف از پیش تعیین شده این طرح در جه

 توسعه مناطق روستایی رسید.

قانون برنامه ششم توسعه نیز به مواردی مانند  27بند الف ماده  4در ادامه مطالب گفته شده در باال، گفتنی است در جزء 

برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی روستایی و  توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب وکار روستایی، بهره

از طریق بخش های خصوصی و  نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایریایجاد یک میلیون و 

تعاونی اشاره شده که می توان انتظار داشت در صورت تحقق اهداف طرح منظومه های روستایی و طرح تدوین برنامه 

 یابی به موارد مورد نظر در این بند قانونی نیز هموارتر خواهد شد.  توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی، مسیر دست

 و اجزای آن( 27آموزش تسهیل گران روستایی)موضوع ماده  -4

قانون  27بند الف ماده  7گری و نقش آن در راهبری برنامه های توسعه روستایی، جزء با توجه به اهمیت مبحث تسهیل

ریزی ها و توسعه فعالیت گر در برنامهروستاییان پیشرو به عنوان عناصر تسهیلبرنامه ششم توسعه به بحث آموزش 

های اقتصادی در مناطق روستایی پرداخته است که البته با توجه به عدم وجود سازمان اجرایی مدون در این زمینه با 

بنابراین الزم است وزارت جهاد  وجود اهمیت موضوع، احتماالً نتایج اثر بخشی از این بند قانونی نیز حاصل نشده است.

گری روستایی، آیین نامه اجرایی این بند را تدوین نموده و سازوکارهای کشاورزی به عنوان متولی اصلی مباحث تسهیل

 الزم در جهت اجرای آن را فراهم آورد. 
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 های محرومتوانمندسازی گروه -

قانون برنامه  52های محروم اشاره شده است ولی ماده گروههای کلی برنامه، به توانمندسازی و خوداتکائی در سیاست

احکام دائمی برنامه نیز به  57تنها به توانمندسازی اقتصادی آن هم در حد اعطای تسهیالت پرداخته است. در ماده 

د آموزی اشاره شده نموده که بعد اقتصادی آن مشهودتر است و عمأل بعتوانمندسازی در کنار کارگستری و مهارت

های محروم در برنامه ششم و احکام آن مورد توجه جدی قرار نگرفته روانی گروه –اجتماعی -توانمندسازی فرهنگی

 است. 

 -سند جامع توانمندسازی فرهنگی»گردد ماده و حکمی به این مضمون اضافه گردد: پیشنهاد می 

 -روانی–اجتماعی  -های فرهنگیتوانمندی، با هدف ارتقای «های محروم اجتماعیمهارتی گروه -روانی -اجتماعی

-های محروم، کاهش شکاف اجتماعی، کاهش احساس محرومیت و انزوای اجتماعی و برابری در بهرهمهارتی گروه

ای در راستای تحقق آن تدوین گردد. جهت تأمین منابع مالی، ها تهیه گردیده و در هر استان برنامهمندی از فرصت

استانی( تجمیع شده و بر اساس  –های مربوطه )ملی های مرتبط و سایر بودجهانی در ردیفهای استبودجه دستگاه

ها از سال دوم سهم هر دستگاه در تحقق اهداف برنامه، بودجه اختصاص یابد. اختصاص بودجه جهت این امور به استان

 ام گیرد.به بعد بر اساس نتایج ارزیابی برنامه در سال گذشته و میزان تحقق اهداف انج

 نشینیحاشیه -

های اجتماعی مواد و بندهایی ذکر شده است گیری از آسیبقانون برنامه در خصوص پیش و های کلی برنامهدر سیاست

نشینان به نشینی و حاشیهولی در احکام برنامه ششم هیچ حکمی به این امر اختصاص داده نشده و اصال نامی از حاشیه

دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر  »...آمده است  62 میان نیامده است. در ماده

های نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه نشین و برخورداری آنها از مزایای شهرنشینی و پیش ساکنان مناطق حاشیه

ولی در احکام برنامه حکمی به تدوین نماید  «های غیرمجازساماندهی سکونتگاه سند ملی توانمندسازی و... غیرمجاز 

 این امر اختصاص نیافته است.

 فرهنگی سند ملی توانمندسازی »گردد ماده و حکمی به این مضمون اضافه گردد: پیشنهاد می- 

روانی ساکنان، کاهش  -اجتماعی -، با هدف توانمندسازی فرهنگی«های غیرمجازسکونتگاه روانی -اجتماعی 
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-گیری از آسیباحساس انزوای اجتماعی، کنترل خرده فرهنگ بزهکار و پیشمحرومیت اجتماعی، احساس 

ای در راستای تحقق آن تدوین گردد. جهت تأمین منابع مالی، تهیه گردد و در هر استان برنامههای اجتماعی 

بر استانی( تجمیع شده و  –های مربوطه )ملی های مرتبط و سایر بودجههای استانی در ردیفبودجه دستگاه

اساس سهم هر دستگاه در تحقق اهداف برنامه اختصاص یابد و در پایان هر مرحله نیز ارزیابی صورت گیرد. 

ها از سال دوم به بعد بر اساس ارزیابی برنامه در سال گذشته و اختصاص بودجه جهت این امور به استان

 میزان تحقق اهداف به هر استان صورت گیرد.

 آب -بخش هشتم

 قانون برنامه ششم 35اصالح بند ح ماده 

برداری  های دارای پروانه بهرهچاهشده بر روی  نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیالت از وجوه اداره -ح

 تا پایان اجرای قانون برنامه

های با شرایط کم آبی و خشک سالی تا پایان برنامه هفتم بر اصالح شود به: دولت مکلف است با اولویت بندی استان

شده اقدام ادارهبرداری کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیالت از وجوه های دارای پروانه بهرهروی کلیه چاه

 نماید.

هکتار زمین 600000عنوان گردیده است دولت برای مقابله با بحران کم آبی مکلف گردیده است  35همچنین در ماده 

همچنین -تن ماهی را در قفس پرورش دهد200000دولت متعهد شده –را تحت سامانه های سطوح آبگیر قرار دهد 

 ماید.ه های کشاورزی را برقدار نمتعهد شده چا

 اشکال : تامین منابع برای اجرای تعهدات فوق روشن نیست 

 پیشنهاد : به طور شفاف و واضح منابع اعتباری را مشخص نماید

 حمل و نقل و مسکن -بخش یازدهم

  61ماده: 
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 به آخر ماده اضافه شود  

 وزارت راه و شهرسازی مکلف است ساالنه گزارش اقدام های وزارتخانه را به دولت و مجلس شورای  -ج

 اسالمی ارائه نماید.   

 سالمت، بیمه، سالمت و زنان -بخش چهاردهم

 بخش بهداشت و سالمت جامعه -

مواد و بندهایی وجود  های کلی برنامه، قانون و احکام برنامه ششمدر خصوص بهداشت و سالمت جامعه در سیاست

 دارد و تکالیفی برای کارگزاران تعیین شده است. از جمله:

های کلی سالمت با تصویب قوانین و مقررات الزم با تأکید  اجرای سیاست -43»های کلی برنامه ششم، سیاست

ختار نظام اصالح سا- 43-2، ای های کالن توسعه پیوست سالمت برای قوانین مرتبط و طرح ی تهیه- 43-1:بر

کمی  ی تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت و توسعه- 43-3،های کلی سالمت سیاست 7سالمت بر اساس بند 

سالمت  ی کپارچهیهای جامع و  افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت- 43-4، های سالمت و کیفی بیمه

 «بندی و ارجاع سطحبهداشتی و درمانی منطبق بر نظام   ی بکهشدر قالب 

رسانی اطالع»سازی در این راستا، در قانون برنامه به در خصوص استفاده از کودها و سموم شیمیایی و ضرورت فرهنگ

فرو کاسته شده « ترویج»است که در احکام برنامه به کنندگان از کودها و سموم اشاره شدهاستفاده« سازیو فرهنگ

سازی رسانی و فرهنگباشد و اطالعکنندگان )کشاورزان( کودهای شیمیایی میدهاست. جامعه هدف در هر دو استفا

 شهروندان در مقام مصرف کننده، در هیچ یک جایگاهی ندارند. 

سند جامع ارتقای فرهنگ  »در هر استان گردد ماده و حکمی به این مضمون اضافه گردد: پیشنهاد می

-رسانی و ارتقای آگاهی  تولیدکننده و مصرفدر جهت اطالع« کشاورزیکنندگان محصوالت تولیدکنندگان و مصرف

کننده، اصالح الگوی مصرف سموم و کودهای شیمیایی )انواع سموم مجاز و غیرمجاز، میزان مصرف و عوارض و 

های دستگاه بودجهپیامدهای استفاده غیر مجاز و ... ( و دستیابی به استاندارد هدف تهیه گردد. جهت تأمین منابع مالی، 

استانی( تجمیع شده و بر اساس سهم هر دستگاه در  –های مربوطه )ملی های مرتبط و سایر بودجهاستانی در ردیف
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ها از سال دوم به بعد بر اساس تحقق اهداف برنامه، بودجه اختصاص یابد. اختصاص بودجه جهت این امور به استان

 تحقق اهداف انجام گیرد. نتایج ارزیابی برنامه در سال گذشته و میزان

 

گیری، وظایفی برای کارگزاران تعیین شده در خصوص سالمت شهروندان با رویکرد بهداشت و پیش

 است از جمله :

نظام »وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای  -ث -74ماده »قانون برنامه ششم، 

، ...«های اولیه سالمتپیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت با اولویت بهداشت و« خدمات جامع و همگانی سالمت

 های شاخص ارتقای و کودک و مادر سالمت جمعیت، کلی های سیاست رعایت با است مکلف دولت -76ماده »

کاهش میزان مرگ ، کاهش نسبت مرگ مادران .....ول زیر تأمین نمایدجد اساس بر را نوزادان و مادر مرگ نسبت

 ...« سقط و زایمان  از بارداری، کاهش عوارض ناشی، افزایش درصد زایمان طبیعی، ماهه 59 تا 1کودکان 

عالی سالمت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر  شورای -7ماده  : »قانون احکام دائمی برنامه ششم

 -2 ، صادراتی و وارداتیگذاری برای ارتقای سالمت و امنیت غذایی و سالمت مواد غذایی سیاست -1شود:  تشکیل می

 تعیین -3 غذایی، امنیت و سالمت بر ناظر های سیاست اجرای در فرابخشی و بخشی تدابیر و ها برنامه تصویب و بررسی

 های طرح برای سالمت پیوست ملی استانداردهای تصویب -4غذایی،  امنیت و سالمت اساسی های شاخص پایش و

تصویب  -6 ،«خدمات جامع و همگانی سالمت و امنیت غذایی»اجرایی سامانه  برنامه تصویب -5 ای،  توسعه بزرگ

 «های اجرایی مربوط ایجاد هماهنگی میان دستگاه -7 ،های نظارتی سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش

 برنامه جامع سالمت »در هر استان  گردد ماده و حکمی به این مضمون اضافه گردد:پیشنهاد می

رسانی و ارتقای آگاهی شهروندان در خصوص ، با هدف اطالع«گیریاولویت بهداشت و پیش اجتماعی با

های های استانی در ردیفبودجه دستگاهجهت تأمین منابع مالی،  گیری تدوین گردد.مباحث بهداشتی و پیش

استانی( تجمیع شده و بر اساس سهم هر دستگاه در تحقق اهداف  –های مربوطه )ملی مرتبط و سایر بودجه

ها از سال دوم به بعد بر اساس نتایج برنامه، بودجه اختصاص یابد. اختصاص بودجه جهت این امور به استان

 ارزیابی برنامه در سال گذشته و میزان تحقق اهداف انجام گیرد.
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 سند سالمت مادر و »در هر استان ضافه گردد: پیشنهاد می گردد ماده و حکمی به این مضمون ا

با هدف اطالع رسانی و ارتقای مهارت مادران  در حفظ و نگهداری سالمت خود در دوران بارداری، « کودک

سال اول زندگی، تهیه و تدوین گردد. جهت  5روانی کودک در  -وضع حمل و سالمت و پرورش جسمانی

استانی(  –های مربوطه )ملی های مرتبط و سایر بودجهستانی در ردیفهای ابودجه دستگاهتأمین منابع مالی، 

تجمیع شده و بر اساس سهم هر دستگاه در تحقق اهداف برنامه، بودجه اختصاص یابد. اختصاص بودجه 

ها از سال دوم به بعد بر اساس نتایج ارزیابی برنامه در سال گذشته و میزان تحقق جهت این امور به استان

 نجام گیرد.اهداف ا

 

 بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب های اجتماعی -بخش پانزدهم

 حمایت اجتماعی و خدمات اجتماعی  -1

قانون برنامه در خصوص حمایت اجتماعی و خدمات اجتماعی مواد و  و های کلی برنامهدر اسناد باالدستی، سیاست

باشد، تنها بندهایی ذکر شده است، ولی به جای تهیه سند یا برنامه که دارای اهداف تعریف شده و خروجی مشخص می

 -فرهنگی –عی های اجتماعی اشاره شده و ابعاد  اجتماهای صیانت اجتماعی، حمایت اجتماعی و بیمهبه ذکر تهیه بسته

 روانی در حمایت و خدمات دیده نشده است. 

سند کودکان »، «سند زنان سرپرست خانوار»گردد ماده و حکمی به این مضمون اضافه گردد: پیشنهاد می

سند امنیت کودکان »، «سند سالمت کودکان دارای معلولیت»، « سند کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب»، «کار

ای در راستای گردیده و در هر استان برنامهتهیه « جسمانی سالمندان -سند سالمت روانی»و « آزاریدر معرض کودک

های های مرتبط و سایر بودجههای استانی در ردیفبودجه دستگاهتحقق آن تدوین گردد. جهت تأمین منابع مالی، 

هداف برنامه، بودجه اختصاص یابد. استانی( تجمیع شده و بر اساس سهم هر دستگاه در تحقق ا –مربوطه )ملی 

ها از سال دوم به بعد بر اساس نتایج ارزیابی برنامه در سال گذشته و میزان اختصاص بودجه جهت این امور به استان

 تحقق اهداف انجام گیرد.
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 های اجتماعیآسیب -2

های اجتماعی مواد و بندهایی آسیبگیری از های کلی برنامه، قانون برنامه در خصوص پیشدر اسناد باالدستی، سیاست

-های خاص و نادیده گرفتن بحث پیشذکر شده است ولی ضعف احکام برنامه ابالغی در این زمینه و توجه به گروه

ای های اجتماعی جهت عموم شهروندان، به همراه عدم وجود سند باالدستی منسجم ، فقدان برنامهگیری از آسیب

شده که سهم هر دستگاه در تحقق اهداف تعیین شده باشد، منجر به پراکندگی  جامع با اهداف مشخص و تعریف

 های متولی، هدر رفت اعتبار و عدم حصول نتیجه در این زمینه شده است. تخصیص اعتبار بین دستگاه

های اجتماعی در سه سطح سند جامع آسیب»گردد ماده و حکمی به این مضمون اضافه گردد: پیشنهاد می

گیری از سازی و ارتقای آگاهی عمومی شهروندان با هدف پیشآگاه، با هدف «رسانی و بازتوانیی، خدمتگیرپیش

گردد و در هر تهیهدیده دیده و بازتوانی افراد آسیبرسانی به افراد در معرض آسیب و آسیبهای اجتماعی، خدمتآسیب

های های استانی در ردیفبودجه دستگاهگردد. جهت تأمین منابع مالی، ای در راستای تحقق آن تدویناستان برنامه

استانی( تجمیع شده و بر اساس سهم هر دستگاه در تحقق اهداف برنامه  –های مربوطه )ملی مرتبط و سایر بودجه

از سال دوم به  هااختصاص یابد و در پایان هر مرحله نیز ارزیابی صورت گیرد. اختصاص بودجه جهت این امور به استان

 بعد بر اساس ارزیابی برنامه در سال گذشته و میزان تحقق اهداف به هر استان صورت گیرد.

 فرهنگ، هنر   -بخش هفدهم

 توسعه حوزه عمومی -1

 حقوق شهروندی -1-1

-های اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی ابالغی، سیاستدر محتوای سیاستبعد مدنی، در بحث حقوق شهروندی در 

امر اختصاص داده این های کلی برنامه ششم، قانون برنامه ششم و احکام برنامه ششم هیچ ماده، بند و تبصره ای به 

 نشده است.
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ارتقاء سالمت اداری »های کلی برنامه ششم آمده است: سیاست 39بند در  بعد اجتماعیدر بحث حقوق شهروندی در 

 «تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با

در قانون برنامه ششم بخش نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد به ایجاد بستر و ساختار مبارزه با فساد و برقراری 

عدالت اداری سازی در خصوص مبارزه با فساد و جایگاه ای به اهمیت فرهنگعدالت اداری پرداخته است، ولی هیچ ماده

 در توسعه حوزه عمومی نپرداخته است. از جمله موارد مرتبط با ساختارها و بسترهای ارتقاء سالمت اداری:

 عمومی های هزینه در جویی صرفه» موضوع اداری، نظام اصالح راستای در  -28ماده »قانون برنامه ششم: 

های موازی و غیرضرور و اندازه دولت و حذف دستگاهسازی  ، منطقیساختارها در اساسی تحول بر تأکید با کشور

استثنای  های اجرائی بهکاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه -الف.... شود های زاید، اقدامات زیر انجام می هزینه

اعتی کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین )مشخص( یا س به -ب.... مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه

ای ساالنه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت  دولت در حدود اعتبارات هزینه -پ....

 اقدام مزایا و حقوق ثبت سامانه اندازی راه به نسبت برنامه قانون اجرای اول سال طی است مکلف دولت -29ماده ....

الزم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و های  بررسی است مکلف دولت -30ماده ...  کند

 « ...ها سازی دریافت متناسب

 با « سند حقوق و تعهدات شهروندی»گردد ماده و حکمی به این مضمون اضافه گردد: پیشنهاد می

رسانی به شهروندان در خصوص حقوق فردی و اجتماعی ایشان در حوزه های مختلف از جمله هدف اطالع

نظام اداری و همچنین تعهدات متقابل ایشان نسبت به جامعه، با تأکید بر مسئولیت اجتماعی و اهمیت و 

های ر ردیفهای استانی دبودجه دستگاهجایگاه آن در پیشرفت جامعه، تهیه گردد. جهت تأمین منابع مالی، 

استانی( تجمیع شده و بر اساس سهم هر دستگاه در تحقق اهداف  –های مربوطه )ملی مرتبط و سایر بودجه

ها از سال دوم به بعد بر اساس نتایج برنامه، بودجه اختصاص یابد. اختصاص بودجه جهت این امور به استان

 رد.ارزیابی برنامه در سال گذشته و میزان تحقق اهداف انجام گی

 عدالت اجتماعی -1-2
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های کلی برنامه، قانون و احکام برنامه ششم، به صورت کلی به این مسأله پرداخته شده است ولی آن مواد و در سیاست

مندی از احکام بیشتر جنبه و رویکرد اقتصادی داشته و به سایر جنبه های عدالت اجتماعی از جمله برابری در بهره

 اصی صورت نگرفته است. های اجتماعی توجه خفرصت

مندی برابری در بهرهبا هدف « سند عدالت اجتماعی»گردد احکامی به این مضمون اضافه گردد: پیشنهاد می

، تهیه ای در زمینه برخورداری از امکانات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتیهای اجتماعی و تعادل منطقهاز فرصت

های بودجه دستگاهای در راستای تحقق آن تدوین گردد. جهت تأمین منابع مالی، برنامهو تدوین گردد و در هر استان 

استانی( تجمیع شده و بر اساس سهم هر دستگاه در  –های مربوطه )ملی های مرتبط و سایر بودجهاستانی در ردیف

از سال دوم به بعد بر اساس ها تحقق اهداف برنامه، بودجه اختصاص یابد. اختصاص بودجه جهت این امور به استان

 نتایج ارزیابی برنامه در سال گذشته و میزان تحقق اهداف انجام گیرد.

 های انسانی جامعهتوسعه قابلیت -2

 مذهبی -فرهنگ ملی -2-1

های بسیاری دیگری در اند و جنبههای معدودی از  هویت ملی و هویت مذهبی پرداختهموارد اسناد باالدستی به جنبه

 هویت ملی و هویت مذهبی به فراموشی سپرده شده است. برخی از ابعاد به شرح زیر است: تقویت

 ایرانی -سبک زندگی اسالمی  -2-1-1

بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری  هویت-48» های کلی برنامه ششمسیاست

اصالح الگوی مصرف  ی درباره سازی فرهنگ و ایرانی -اسالمیارائه و ترویج سبک زندگی -69»، «.ایرانی -اسالمی 

 «.های اقتصاد مقاومتی و سیاست

 سند جامع سبک زندگی اسالمی »گردد ماده و حکمی به این مضمون اضافه گردد: پیشنهاد می

 روحیه ترویجهای کمی و به ویژه شاخص های کیفی نظیر الگوی مصرف، با هدف ارتقای شاخص« ایرانی

گرایی و احترام به حقوق دیگران، ، ترویج فرهنگ قانونمردم بین سالم رقابت و تعاون هنگفر و مشارکت

تهیه و تدوین گردد و در هر  ، فرهنگ کار، وجدان اجتماعی و تعهد اجتماعی سالم فراغت اوقات و تفریحات
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های استانی در بودجه دستگاهای در راستای تحقق آن تدوین گردد. جهت تأمین منابع مالی، استان برنامه

استانی( تجمیع شده و بر اساس سهم هر دستگاه در  –های مربوطه )ملی های مرتبط و سایر بودجهردیف

ها از سال دوم به بعد بر تحقق اهداف برنامه، بودجه اختصاص یابد. اختصاص بودجه جهت این امور به استان

 میزان تحقق اهداف انجام گیرد.اساس نتایج ارزیابی برنامه در سال گذشته و 

 مذهبی -هویت ملی  -2-1-2

سازی و وظایف کارگزاران در این فرایند پرداخته نشده است. در در اسناد باالدستی به صورت جامع به ضرورت هویت

میراث های توسعه نه تنها از نظر ظاهری و نوشتاری کلمات هویت ملی، هویت مذهبی یا قانون احکام دائمی برنامه

های درباره بکارگیری اندیشه 37درباره شهرهای مذهبی و ماده  49فرهنگی ذکر نشده است، بلکه به استثنایی ماده 

های معنوی و بسترهای تقویت باورهای مذهبی گذار انقالب اسالمی، به بعد معنوی میراث فرهنگی، بسط اندیشهبنیان

 ها تدوین نگشته است.آن نیز توجه خاصی صورت نگرفته است و حکمی درباره

 سند جامع هویت ملی و هویت »گردد ماده و حکمی به این مضمون اضافه گردد: پیشنهاد می

ها و اعتقادات ملی های ملی و مذهبی و تعمیق آگاهی، باورها، ارزشبا هدف شناخت مفاخر و داشته« مذهبی

ای در راستای تحقق آن تدوین گردد. جهت تأمین منابع مالی، و مذهبی تهیه گردد و در هر استان برنامه

استانی( تجمیع شده و بر  –های مربوطه )ملی های مرتبط و سایر بودجههای استانی در ردیفبودجه دستگاه

اساس سهم هر دستگاه در تحقق اهداف برنامه اختصاص یابد و در پایان هر مرحله نیز ارزیابی صورت گیرد. 

ها از سال دوم به بعد بر اساس ارزیابی برنامه در سال گذشته و جه جهت این امور به استاناختصاص بود

 میزان تحقق اهداف به هر استان صورت گیرد.

 

 سرمایه اجتماعی -2-2

سرمایه اجتماعی دارای سه بعد مهم اعتماد )اعتماد اجتماعی شهروندان به یکدیگر و اعتماد تعمیم یافته به نهادهای 

و نظام حکومتی(، انسجام اجتماعی و مشارکت )اجتماعی و سیاسی( می باشد که مشارکت نتیجه و پیامد و  دولتی

باشد، در حالی که در اسناد مردان در مرحله اعتمادسازی و ایجاد انسجام اجتماعی میبرونداد عملکرد مطلوب دولت

فقط به مشارکت آن هم از دید ضرورت مشارکت مالی  های کلی برنامه، قانون برنامه و احکام برنامهباالدستی، سیاست
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ها پرداخته شده است و مضمونی به ضرورت اعتمادسازی جهت نیل به انسجام اجتماعی و ها و پروژهشهروندان در طرح

تشوق شهروندان به مشارکت در عرصه اجتماعی و به تبع آن مشارکت مالی وجود ندارد. برخی از موادی که به ضرورت 

 ت مالی اشاره دارد:مشارک

گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با  مشارکت و بهره -3»های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست

تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل  -55»، «ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی

های امنیتی،  دهی مرزنشینان در طرح های مرزبانی، مشارکت یگانافزاری، توسعه و تقویت  افزاری و سخت نرم

 و به طور ضمنی در بندهای اول، پنجم و هفتم.« .های اطالعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی فعالیت ی توسعه

گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش  مشارکت و بهره -3»سیاست های کلی برنامه 

افزاری و  تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم -55»، «ملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتیملی و فرا

های  فعالیت ی های امنیتی، توسعه دهی مرزنشینان در طرح های مرزبانی، مشارکت افزاری، توسعه و تقویت یگان سخت

 بندهای دیگر.و به طور ضمنی در برخی « .اطالعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی

دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرائی  -19ماده »برنامه ششم توسعه

 در است موظف دولت –21ماده »، ...«های اقتصادی تعاونی الزم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل

 -الف-25ماده »، «غیردولتی...  بخش گسترش و کار و کسب محیط بهبود و بیمه صنعت های فعالیت توسعه جهت

وری و ارتقای سطح  منظور افزایش بهره منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به به

های حمایتی از خیرین  دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست -ت-63ماده »، ...« کیفی خدمات و مدیریت بهینه

تمام خیرین در  های( نیمه  های)پروژهیافته آنان را جهت تکمیل طرح های تحققاشد و باید معادل کمکب ساز می مدرسه

 و به طور مستقیم یا ضمنی در برخی مواد دیگر ...« بودجه سنواتی منظور نماید.

 با « سند جامع سرمایه اجتماعی»گردد ماده و حکمی به این مضمون اضافه گردد: پیشنهاد می

کارهای تقویت اعتماد اجتماعی و اعتمادی در جامعه و ارائه راههای ایجاد بیشناخت بسترها و زمینههدف 

کارهای تقویت آن، شناسایی عوامل اعتماد تعمیم یافته، شناسایی بسترهای تضعیف انسجام ملی و ارائه راه
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ن تهیه گردد و در هر استان کارهای تقویت آزای مشارکت اجتماعی و سیاسی شهروندان و ارائه راهآسیب

های های استانی در ردیفبودجه دستگاهای در راستای تحقق آن تدوین شود. جهت تأمین منابع مالی، برنامه

استانی( تجمیع شده و بر اساس سهم هر دستگاه در تحقق اهداف  -های مربوطه )ملیمرتبط و سایر بودجه

-برنامه اختصاص یابد و در پایان هر مرحله نیز ارزیابی صورت گیرد. اختصاص بودجه جهت این امور به استان

 ها از سال دوم به بعد بر اساس ارزیابی برنامه در سال گذشته و میزان تحقق اهداف به هر استان صورت گیرد.

 فرهنگ توسعه -2-3

های کلی برنامه، قانون برنامه و احکام برنامه به توسعه از بعد فرهنگی و الزمات فرهنگی در اسناد باالدستی، سیاست

فرهنگی جامعه اشاره  -نیازهای انگیزشی، نگرشی، فکری، روانی توسعه اجتماعیتوسعه از قبیل ایجاد و توسعه پیش

نامه به صورت سطحی و گذرا به فرهنگ توسعه اشاره کرده است. در احکام برنامه نشده است. تنها موادی در قانون بر

 ششم حتی به صورت سطحی هم به این امور پرداخته نشده است.  از جمله:

و  اصالح الگوی مصرف های کلی مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست  -8» های اقتصاد مقاومتیسیاست

 ....« و رقابت پذیری در تولید کیفیت همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء مصرف کاالهای داخلی ترویج

های(  های )پروژهموضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرح -2 ماده»  برنامه ششم

در بودجه ساالنه  الذکر را های ذیل مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه

 «اسالمی -فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی ... مورد در فرابخشی کالن خاص موضوعات -... تاعمال نماید.

ایرانی را با  -دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسالمی -پ  -37ماده » قانون دائمی احکام برنامه

وحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، های کمّی و کیفی نظیر الگوی مصرف، ترویج ر لحاظ شاخص

جویی و احترام به کسب و کار حالل، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج  قناعت و صرفه

 ...«های اسالمی تدوین   زیستی متناسب با آموزه  کوشی و ساده  سخت

 با هدف « سند جامع فرهنگ توسعه»گردد ماده و حکمی به این مضمون اضافه گردد: پیشنهاد می

نیازهای اجتماعی و فرهنگی توسعه پایدار مشتمل بر انگیزه پیشرفت، فرهنگ انطباق )شخصیت ایجاد پیش

وری، فرهنگ نظم، فرهنگ کار، تعهد نگری، فرهنگ بهرهپذیری، فرهنگ آیندهانتقالی(، فرهنگ ریسک

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#17
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#17
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#12
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#12
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#31
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#31
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ای در راستای تحقق آن تدوین تهیه و تدوین گردد و در هر استان برنامهی و پایبندی به وجدان جمعی جمع

های مربوطه های مرتبط و سایر بودجههای استانی در ردیفبودجه دستگاهگردد. جهت تأمین منابع مالی، 

استانی( تجمیع شده و بر اساس سهم هر دستگاه در تحقق اهداف برنامه اختصاص یابد و در پایان هر  –)ملی 

ها از سال دوم به بعد بر اساس مرحله نیز ارزیابی صورت گیرد. اختصاص بودجه جهت این امور به استان

 ارزیابی برنامه در سال گذشته و میزان تحقق اهداف به هر استان صورت گیرد.

 روانی شهروندان -اجتماعی -توانمندسازی فرهنگی -2-4

اجتماعی  -های کلی برنامه، قانون برنامه و احکام برنامه در خصوص توانمندسازی فرهنگیدر اسناد باالدستی، سیاست

است و فقط به صورت است. حتی به صورت سطحی به این امر پرداخته نشدهشهروندان هیچ ماده یا بندی ذکر نشده

 است.توانمندسازی محرومان آن هم صرفا از دید اقتصادی و اعطای تسهیالت توجه شده کلی به

 سند جامع توانمندسازی فرهنگی»گردد ماده و حکمی به این مضمون اضافه گردد: پیشنهاد می- 

های مختلف، سازی و ارتقای آگاهی شهروندان در حوزهآگاهبا هدف « روانی شهروندان -اجتماعی 

ای در راستای تهیه و تدوین گردد و در هر استان برنامهفرهنگی شهروندان  -اجتماعی -توانمندسازی روانی

-های مرتبط و سایر بودجههای استانی در ردیفبودجه دستگاهگردد. جهت تأمین منابع مالی، تحقق آن تدوین

دستگاه در تحقق اهداف برنامه اختصاص یابد  استانی( تجمیع شده و بر اساس سهم هر –های مربوطه )ملی 

ها از سال دوم به بعد و در پایان هر مرحله نیز ارزیابی صورت گیرد. اختصاص بودجه جهت این امور به استان

 بر اساس ارزیابی برنامه در سال گذشته و میزان تحقق اهداف به هر استان صورت گیرد.

 

 کشور: اجرایی و فنی نظامحوزه پیشنهاد ها در خصوص تقویت  -ب

از قوانین و ضوابط مصوب در حوزه نظام فنی واجرایی درکشور پیشنهادهای زیر ارائه  یهایبه عدم تحقق بخش توجهبا 

 گردد.می

گـذاری  هـای سـرمایه  هـای خـود در پدیـدآوری پـروژه    پاسخگو بودن عوامل ذینفع نسبت بـه تعهـدات و مسـئولیت    -

 اند.هایی که به صورت انتفاعی ایجاد شدهدر پروژه ویژهبه ،و قراردادهای مربوط
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 کنندگان منابع مالیاجرایی و تأمینهایاستقرار سامانه تضمین انجام تعهدات مالی در دستگاه -

 گذاریهای سرمایهها و پروژهها و نوآوری در پدیدآوری طرححمایت مادی و معنوی از خالقیت -

 گذاریهای سرمایهها و پروژهان طرحایجاد سیستم احراز صالحیت مجری -

 های ضعیفتغییر معیارهای تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی و اجرایی و جلوگیری از افزایش کمی شرکت -

 و ثبت قراردادها( هارسانی مناقصهقراردادی ) ارجاع کار، اطالعهای فنی، اجرایی و  یکپارچگی سامانه -

 هابرداری( شامل کیفیت و کمیت و کلیه اطالعات مالی پروژه ز پیدایش تا بهرهایجاد سامانه یکپارچه نظارت ) ا -

 است.ها طوالنی شدههایی که اجرای آنبازنگری و مهندسی ارزش در ماهیت و ضرورت اجرای پروژه -

 EPCاالمکان محدود کردن قراردادهای دولتی به روش های سنتی برآورد و حتی حذف فهرست بها و روش -

(Engineering Procurement Construction(  )مهندسی، تامین تجهیزات، اجرا) 

 های دولتیها و صرفاً ایجاد وزارت عمران و توسعه جهت اجرای پروژهحذف وظیفه اجرای پروژه از کلیه وزارتخانه -

 یدار مالی و بانکیهای پاحذف سال مالی از بودجه و پرداخت تعهدات مالی دولت به سازندگان از طریق سیستم -

 سایر پیشنهادها: -ج

 بایستی سازگار و شفاف باشند.های اساسی برنامه هفتم توسعه گیریاهداف و جهت-

های مربوط به هر یک از اهداف مذکور، باعث ناکارآمدی و  در نظر گرفتن  اهداف متعدد و ناسازگار و اشاره به استراتژی

های تصمیم مشکالت کشور و انتخاب اهداف اصلی مورد وفاق همه گروههدررفت منابع خواهد شد. بررسی دقیق 

 بخشد.گیرنده در کشور، روند تهیه، تنظیم، تصویب و اجرای برنامه هفتم توسعه را تسهیل می

تشکیل نهادی دائمی جهت تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت  توسعه در سازمان برنامه و بودجه کشور. -

 د شامل کارشناسان خبره سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های اجرایی و مراکز پژوهشی خواهند بود.اعضای این نها



27 
 

های مهم اقتصادی، اجتماعی، ها به لحاظ شاخصها و شهرستانتوجه ویژه به متعادل نمودن سطح برخورداری استان-

 های برنامه هفتم توسعه.فرهنگی و ...  طی سال

ریزی و  حه جامع و دقیق از سوی دولت که حدود اختیارات و نسبت بین ارکان و اسناد برنامهضرورت ارائه یک الی -

 .سلسله مراتب آنها را مشخص کند

 ها.ای در مدل توزیع اعتبارات استانی بواسطه وجود شرایط متفاوت استانلحاظ نمودن ضرایب منطقه -

 ای دقیق و کارآمد.ههای توزیع اعتبارات بر اساس شاخصتهیه و تنظیم مدل-

  ایجاد زمینه الزم جهت تسریع در استقرار نظام آمارهای ثبتی مبنا.-

 آوری داده وکاهش هزینه تولید آمار های مدرن جمع گیری از شیوه افزایش کارآیی نظام آماری کشور با بهرهبه منظور 

تولید ریزان و سایر کاربران اطالعات آماری،  پاسخگویی به موج روزافزون تقاضاهای آماری جدید از سوی برنامه جهت

 تأمین هدف با ایران وآمارهای ثبتی مبنا  جامع نظام استقرار منظور به .استقرار گرفته توجهمورد آمارهای ثبتی مبنا 

گردد کلیه مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی آمار مبنی بر میایران، پیشنهاد  آماری اطالعات نیازهای پایگاه

های دولتی، نهادهای انقالب اسالمی و نهادهای عمومی ها، مؤسسات و شرکتها، سازمانتکلیف کلیه وزارتخانه

   .  گردددرج غیردولتی در استقرار نظام آمارهای ثبتی مبنا به عنوان یک سند باالدستی در برنامه هفتم توسعه 



1400بخشنامه بودجه سال 
(اراهئ شده رد شورای ربانمه رزیی و توسعه استان)

رياست جمهوری 
سازمان ربانمه و بودجه كشور

سازمان مدرییت و ربانمه رزیی  استان افرس

1399آبان ماه  



کلیات

هاسیاستوبودجهساختاراصالحکلیبرنامهچارچوبدر1400سالبودجهالیحه

:شدخواهدتدوینزیررویکردهایو

مقاومتیاقتصادکلیهایسیاست❖

مربوطهاجراییاقداماتوجمعیتهایسیاست❖

غیرنفتیصادراتبرتوسعهتمرکزطریقازبلندمدترشد❖

آناقتصادیمنفیآثارکاهشوکروناویروسشیوعبافعاالنهمقابله❖

متوازنتپیشرفرویکردباایسرمایهداراییتملکهایطرحتکمیلدرتسریع❖

فراگیرو



کاروبکسفضایتسهیلوتولیدموانعرفعرویکردبابودجهساختاراصالح❖

اساسیکاالهایتامیناولویتبامردممعیشتبهتوجه❖

خصوصی-عمومیمشارکتالگویتوسعه❖

انضباطرعایتباراخودپیشنهادیبودجهبایستیمیاجراییهایدستگاه

عواملرفعوری،بهرهارتقایضرور،غیرهایهزینهوفرایندهاحذفو

نمودنعملیاتیوشناساییکار،وکسبفضایبهبوداقتصادی،رشدمخل

.نمایندارائهعمومیمنابعافزایشراهکارهای



:مقدمه و تبیین شرایط اقتصاد کالن

وخامفتنصادراتازحاصلارزشسهمایرانعلیهالمللیبینهایتحریمدلیلبه

ازترکمعمومیبودجهمنابعکلازجاریسالابتدایماههپنجدرگازیمیعانات

.استبودهدرصدسه

طرحخلیداتولیدتوانبهاتکاباواجراییهایدستگاههماهنگیبارودمیانتظار

آزادراهاقلید،-یزدآهنراهزاهدان،-چابهارآهنراهشاململیبزرگهای

برداریبهرهاطالعات،ملیشبکهبهکشورمدارستمامیاتصال،شیراز-اصفهان

وچستانبلوسیستاناستاناصلیشهریمراکزبهگازرسانی،2بلندبیدپاالیشگاهاز

.دبرسبرداریبهرهبهدولتایناتمامازقبلتابیمارستانیتختهزار14و



ش اقدامات دولت در جهت مقابله با بحران کرونا و جبران کاستی های بخ
درمان و حمایت اجتماعی در سال جاری

پوششحتتغیردرآمدکمخانوارمیلیونیک)نفرمیلیونسهبهبالعوضکمک❖

مرحله5در(حمایتینهادهای

21بهسنهالحقرضصورتبهتومانمیلیونیکمبلغبهکروناتسهیالتاعطای❖

ایرانیخانوار

رنفهزارصدومیلیونیکحدودبهکروناازناشیبیکاریبیمهپرداخت❖

نگاهببهحمایتیتسهیالتاعطایحتیوبیمهحقومالیاتیماههچندامهال❖

کروناازناشیدیدهآسیبهای



ازمختلفابزارهایباراتورمنرخآیندهسالدرداردقصددولتهمچنین❖

درصد22هببازبازارعملیاتیپشتوانهبهتورمیبینیپیشگذاریهدفجمله

.دهدکاهش



1400کالن بودجه سال رویکردهای 



گیوابستقطعرویکردبارامستقیمهایمالیاتقانوناصالحالیحهدولت❖

اد،اقتصدرثبات»و«پایداردرآمدزایی»محورهایدرنفتازبودجهمستقیم

یادهپستانی،مالیاتکیفیتارتقایهایبرنامهقالبدرو«عدالتوتوسعه

کردهتهیهمالیاتیهایمعافیتکاهشوخانواردرآمدمجموعبرمالیاتسازی

.شودمیمحترممجلستقدیمبزودیکه



غیرنفتیصادراتگسترشمنظوربهداخلساختازتقویتوحمایت-الف

:همسایهکشورهایبهبخصوص

بهادراتصتوسعهسیاستبرتمرکزها،تحریمبامقابلهبرایابزارتریناصلی

.استهمسایهکشورهایبهخصوص

وارزنرخنوساناتکاهشکشور،ارزیمنابعبهبودموجبنفتیغیرصادراتارتقای

.شدخواهدالمللیبینمبادالتدرتسعیرنرختعدیل

السبودجهالیحهتهیهدرراخودتمرکزاجراییهایدستگاههمهاستالزملذا

ادراتصتوسعهرویبرعملیاتیهایبرنامهیاوبودجهالیحهاحکامخاللدر1400

.دهندقرارخودبخشدر



االهایکصادراتدرجهشموجبتسعیر،نرخافزایشبهتوجهباآیندهسالبودجه

ناخالصولیدتارتقاینتیجهدروکشوربنیاندانشکاالهایبرتاکیدباغیرنفتی

.شدخواهدداخلی

نجیرهزتکمیلموجبکهپیشنهادهاییاجرایی،هایدستگاههایبرنامهتهیهدر

دارایشودخامموادصادراتکاهشسببوشدهکشورداخلارزشوتامین

.استاساسیاولویت



:نآاقتصادیمنفیآثارکاهشوکروناویروسشیوعبافعاالنهمقابله-ب

حیاتیووریضرتصمیاتاتخاذبهنسبتکروناملیستادتشکیلباتوانستدولت

.شودحکمرانیعادیفرایندهایدراختاللازمانعوکردهاقدام

دیگرسویرواینشیوعاقتضایبهالکترونیکدولتطریقازعمومیخدماتارائه

وهادهاپیشناجراییهایدستگاهکلیهاستالزم.استناپذیراجتنابالزامیک

آینده،السدرالکترونیکدولتکردنعملیاتییاوارتقاءبرایراخودهایبرنامه

.دهندقراراولویتدر

:گرددمیاشارهمواردبرخیبهخصوصایندر



پایاندرارجاعنظاماولویتباسالمتالکترونیکپروندهاجرایشدنعملیاتی-

دولتاین

آدرسسامانهازاعمالکترونیکدولتزیرساختیخدماتارائهشدنعملیاتی-

الکترونیکامضاءواشخاصهوشمندهویتمحور،مکانبفردمنحصر

احدوپنجرهجملهازدولتخدماتارائههایسامانهسایراجرایوریزیبرنامه-

تجاریواحدپنجرهزمین،مدیریتسامانهواحدپنجرهمجوزها،انواعصدور

مالیاتیالکترونیکوهوشمندنظامترمهمهمهازوکشور



ویژهبه)نیازموردجدیدمحصوالتتولیدوبنیاندانشهایشرکتازاستفاده-

ومحصوالتصادراتوتولیدسهمافزایشهدفبا(مزیتدارایهایحوزهدر

آموختگاندانشاشتغالافزایشوبنیاندانشخدمات

رویکردباایسرمایههایداراییتملکهایطرحتکمیلدرتسریع-ج-

:فراگیرومتوازنپیشرفت

هایروژهپتکمیلدولتاولویتمنابع،ازاستفادهووریبهرهارتقایمنظوربه-

داربرخورکمومحروممناطقاولویتبابزرگهایطرحاتمامویژهبهعمرانی

.باشدمی



لتدواینانتهایتااستشدهمقررریزیبرنامهاساسبرخالصهصورتبه-

خانهتصفیه30جدید،آزادراهکیلومتر559جدید،آهنراهکیلومتر1928

تولیدافزایشروستا،1700برایفاضالبطرحاجرایجدید،شهریفاضالب

یکبهیگازرسانجنوبی،پارسمیادینازگازغنیروزدرمترمکعبمیلیون75

جملهازنیروگاهیجدیدظرفیتمگاواتهزار7/4جدید،مشترکمیلیون

.شدخواهدعملیاتیدولتاینانتهایتاکهاستهاییطرح

ایسرمایههایداراییتملکاعتباراتافزایشآتیسالبودجهدرهمچنین-

قرارهتوجموردتولیدیهایبخشهایزیرساختتوسعهبرتاکیدبااستانی

.استگرفته



وکسبایفضتسهیلوتولیدموانعرفعرویکردبادولتبودجهساختاراصالح-د

:کار

ها،زمانساکهاستضروریتولیدرونقبرایکاروکسبفضایبهبودراستایدر

بافضایگریکدیباتعاملدرکهشوندمستقرایگونهبهفرایندهاومقرراتها،نظام

گذاریهسرمایرونقاقتصاد،معطلوبیکارهایظرفیتسازیفعالجهتراثباتی

.کنندفراهمتولیدو

هایبرنامهونیازمورداحکاممرتبط،حوزهدرموظفنداجراییهایدستگاه

الیحهیمتنظبرایبخشنامه،اینپیوستهایفرمودستورالعملطبقراعملیاتی

.نمایندارائه1400سالبودجه



:اساسیکاالهایتامیناولویتبامردممعیشتبهتوجه-ه

:دباشمیدولتجدیتوجهموردزیراقداماتآینده،سالبودجهدرراستاایندر

نیازمندخانوارهایبهمعیشتیکمکوخانوارهدفمندییارانهپرداخت-

ودممرغذاییامنیتتامینجهتدراساسیکاالهایراهبردیذخایربرنظارت-

بازارآرامش

انسازمخمینی،امامامدادکمیتهپوششتحتخانوارهایاعتباراتافزایش-

...کشور،کلبهزیستی

گیهماهنایجاداجتماعی،تامیننظامبهبودحمایتی،اشتغالهایسیاست-

نهادمردماجتماعیهایصندوقازحمایتحمایتی،نهادهاییهادرماموریت

ایمنطقههایتعادلعدمکاهشو



:خصوصیوعمومیمشارکتالگویتوسعه-و

زااستفادهوهاطرحوخدماتوهافعالیتواگذاریطریقازدولتنمودنچابک

.باشدمیدولتکالنهایسیاستازخصوصیوعمومیمشارکتالگوی

طرحمنابعهدایتباخصوصیوعمومیمشارکتالگویتوسعهبرای1400سالدر

هایشرکتگذاریسرمایهمنابعوبودجهایسرمایههایداراییتملکهای

ئهاراو(فاینانس)خارجیوسرمایه،وپولبازارازداخلیمالیتامیندولتی،

ذاریگسرمایهتسهیلبرایهاطرحمحصولبهایالتفاوتمابهپرداختتضامین

.استشدهویژهتوجهکشورزیرساختیهایطرحدرخصوصیبخش



1400ریزی سال بودجه رویکردهای اجرایی 



برمبتنیریزیبودجهراستایدراست،محوربرنامه1400سالبودجهالیحه

خاصوانینقباالدستی،اسناداساسبرمکلفنداجراییهایدستگاهتمامیعملکرد

عه،توسششمبرنامهدرمقررتکالیفوجمهوررییسابالغیهایاولویتخود،

هبودجوبرنامهسازمانتاییدبهوتهیهراخوداصلیهایخروجیوهابرنامه

.برسانند

طرحهبدادناولویتباایسرمایهداراییتملکاعتباراتدولت،برنامهبراساس

تملکحطرهرگونهتعریفازویابداختصاصسالپایانتاافتتاحقابلومهمهای

.نمایندامتناعجدیدایسرمایههایدارایی



قطریازهاخروجیشدهتمامبهایکاهشموضوعاجراییهایدستگاهاستالزم

ولتداصلیراهبردعنوانبهرازائدوضرورغیرهایهزینهکاهشوجوییصرفه

.کننددنبالمنابعکاهشبامواجههدر

مستقراجراییهایدستگاهازدرصد95درتاکنونعملکردبرمبتنیریزیبودجه

ششمبرنامهقانون(7)ماده(پ)بندحکممطابق،1400سالدرشدمقرروشده

ملیاجراییهایدستگاههمهاستالزملذا،.یابداستقرارکاملطوربهتوسعه،

هایهبرنامودستورالعملچارچوبدرزمینهایندرراخودپیشنهادهایواستانی

.نمایندارسالکشوربودجهوبرنامهسازمانبهوتهیهبخشنامهاینپیوستزمانبندی



برهاصتخصیکلیهعملکرد،برمبتنیریزیبودجهاجرایمنظوربه1400سالدر

هایدستگاهعملکردگزارشاتبرسازماننظارتاعمالوخروجیومحصولاساس

.شودمیانجاماجرایی

نامهآیینقانون(182)مادهبهتبصرهیکالحاق»طرحتصویببهتوجهباهمچنین

20تادانمکلفقانوناینموضوعهایشرکتکلیه«اسالمیشورایمجلسداخلی

جهبودوبرنامهسازمانبهنیازمورداطالعاتارائهبهنسبتجاریسالمهرماه

.کننداقدامکشور



اریدخزانهوبودجهوبرنامهسازمانباهمکاریدرموظفنداجراییهایدستگاه

زارشگامکانکهکننددهیسامانطوریراخودبودجهپرداختسامانهکشورکل

رسوبمیزانوینهایذینفعمالی،تامینمنبعاستان،برنامه،بخش،تفکیکبهگیری

بقالدرعمومیبودجهاعتباراتپرداختوشدهفراهمهاحسابدرعمومیمنابع

.شودانجامنهایینفعذیبهپرداخت

یهاسامانهسازییکپارچهبهنسبتموظفنداجراییهایدستگاههمچنین

گزارشامکانبانقدیجریانمدیریتسامانهاستقراروایبودجه-مالیاطالعاتی

هبودجدرآمدردیفبامرتبطبانکیهایحسابکلیهاطالعاتبرخط،گیری

نماینداقدامخوداجراییهایبرنامهپرداختیوعمومی



سامانهازبرخطگیریگزارشودسترسیامکانمکلفنداجراییهایدستگاهکلیه

سازمانبرایرامربوطهدستگاهاجراییهایبرنامهعمکردبامرتبطاطالعاتیهای

.کنندایجادکلداریخزانهوبودجهوبرنامه

کشوریخدماتمدیریتقانون(5)مادهموضوعاجراییهایدستگاهتمامی

کشور،وسعهتهایبرنامهدائمیاحکامقانوننظیرباالدستیاسناداساسبرمکلفند

جدیدایبودجهاحکامارائهازوتهیهراخودایبودجهپیشنهادهای...و

.نمایندخودداری

یتمدیروساماندهییاوجدیددرآمدیمنابعکسببرایضروریموارددرتنها

بههبخشناماینپیوستهایفرمچارچوبدرراخودپیشنهادیاحکامها،هزینه

.نمایندارسالکشوربودجهوبرنامهسازمان



دموعدرالذکرفوقهایدستگاهتوسطپیشنهادیبودجهارائهعدمصورتدر

خواهداقدامآنان1400سالبودجهتنظیمبهنسبتبودجهوبرنامهسازمانمقرر،

ازنامهبخشاینهایدستورالعملقالبدرپیشنهادیبودجهارائهمسئولیت.کرد

.بودخواهددستگاهمقامباالترینعهدهبهاجراییهایدستگاهسوی



:بودجهبخشنامههایپیوست

کشورکل1400سالبودجهالیحهتنظیموتهیهبندیزمانبرنامه-1

کشورکل1400سالبودجهتنظیمبرناظرمالیضوابط-2

اجراییهایدستگاهبودجهتنظیموتهیهدستورالعمل-3

ملیاتیعبرنامهچارچوبدرعملکردبرمبتنیریزیبودجهجامعدستورالعمل-4

ساالنه

اتموسسوهابانکدولتی،هایشرکتبودجهتنظیموتهیهدستورالعمل-5

دولتبهوابستهانتفاعی



با سپاس از همراهی شما
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