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 ارزيابي عملكرد ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

 1396دار سال هاي اولويتپروژه و تصويب در تدوين

 

 

 
 

 

 چكيده

اجرايي كشور در حوزه اقتصاد مقاومتي  نهادين مهمترهدف از اين گزارش، بررسي و ارزيابي عملكرد 

 در اين گزارش دو موضوع مهم مورد بررسي قرار گرفته است:است؛ 

 ،دارهاي اولويتپروژه و تصويب عملكرد ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در تدوين .1

 .با مصوبات برنامه ششم توسعه 1سفامهاي مصوب ميزان انطباق پروژه .2

 اجمالي عبارتند از:صورت بهنتايج حاصل از بررسي در بخش اول 

 استمرار و تعدد جلسات، مشاركت ، مواردي از قبيل مداومت، سفام عملكرد در باب نقاط قوت

يك يا چند استان  به مديريت امور مربوط) ستاد حداكثري وزراي كابينه و دخيل بودن آنها در راهبري

 .ها قابل ذكر استتصويب و ابالغ پروژه كابينه سپرده شده است( و يدر حوزه اقتصاد مقاومتي به وزرا

 ن تدويامكان  باعث شده است كه سفامقواي قضائيه و مقننه در از  يعدم حضور نماينده و عضو

و  داللت بر بسيج كليه امكانات« فرماندهي»ي است كه لفظ درحال. اين ميسر نباشداي اقوهفر هايبرنامه

 هاي كلي اقتصاد مقاومتي(.سياست «1» )بند ها را داردظرفيت

 توليد و اشتغال  رونق هايبسته» ،«1396دار سال هاي اولويتپروژه» اسنادبررسي و تصويب  با وجود

 سه، نسبت اين در فواصل زماني نزديك سفامتوسط  «1396اشتغال فراگير در سال  برنامه»و  «1396در 

 كند.مصوبه را تأييد نمي سهافزايي اين تطابق و همهاي اجمالي، بررسيبا يكديگر مشخص نبوده و  مصوبه

 و تعاملي در نظر گرفته نشده است؛  بين دستگاهيرويكرد  دار،اولويتهاي در تصويب پروژه

 صلوفحلهستند كه  ايگونهبه هاي ذيل موضوع اقتصاد مقاومتيبسياري از مسائل و چالشي كه درحال

اشتغال  برنامه»البته در تدوين و تصويب  .آنها مستلزم همكاري و تعامل بين چند دستگاه مرتبط است

 رويكرد تعاملي تا حد زيادي لحاظ شده كه اين امر شايسته تقدير است. «1396فراگير در سال 

  اختصاصي غير از بودجه دهد كه نشان مي 1396بودجه سال قانون و سفام بررسي مستندات

اين سؤال مطرح است  و قتصاد مقاومتي در نظر گرفته نشدههاي ا، منابع مجزايي براي پروژههادستگاه

 ؟ خواهد بود ممكنها بدون لحاظ منابع مالي الزم، اجراي اين پروژه آيا كه

 خود را اند گزارش عملكرد ملزم شده ي اجراييهادستگاه، سفامهاي متن مصوبه پروژه موجببه

                                                 

 .«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»مخفف  .1

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

2 

رائه به دبيرخانه اين ستاد ا «برد و پايش اقتصاد مقاومتينظام يكپارچه پيش» براساس ماهيانهدر فواصل 

 منتشر نشده است.  در سطح عمومي« نيپا» براساسها اجراي پروژه جامعي از عملكرد تاكنون گزارشدهند؛ 

 «مستندات اين مجموعه تصويب شده و در  سفامتوسط « هاي تحقق اقتصاد مقاومتيشاخص

 سازي و تعريفذكر اين نكته ضروري است كه گام اوليه براي طراحي شاخص، شفاف ستاد موجود است.

، هانآ فاقداست؛ لذا طراحي شاخص  مسئلهبندي نظري دقيق مفهوم اقتصاد مقاومتي و همچنين صورت

در دستور كار  آنهاتا به حال رصد و پايش  ،هافارغ از دقت و قوت اين شاخص اعتبار خواهد شد.بياساساً 

ي است كه ميزان موفقيت در رفع درحالو سازمان برنامه و بودجه قرار نگرفته است. اين  فامس

هاي داخلي و خارجي، جز از طريق هاي اقتصاد و تحقق مقاومت اقتصادي در براير تكانهپذيريآسيب

 هاي دقيق و مدون ميسر نخواهد شد.پايش و رصد شاخص

 مورد با مصوبات برنامه ششم توسعه سفامهاي مصوب پروژهميزان انطباق  ،در بخش دوم از گزارش

 :موضوع از دو جهت انجام شده است بررسي راجع به اين توضيح اينكهبررسي قرار گرفته است. 

كه داراي ارتباط موضوعي  هاي مصوب سفام را مبنا قرار داده و احكامي از برنامه ششماز يك طرف پروژه .1

در تطابق با مصوبات  سفامهاي . در اين بخش از گزارش، پروژهاندشدههاي مصوب سفام هستند، احصا با پروژه

 برمبتنيي هاي آماراند. بررسيچينش شده« ارتباط قابل تفسير»و « نامرتبط»، «مرتبط»برنامه ششم در سه دسته 

درصد از مصوبات سفام، با احكام برنامه ششم مرتبط هستند و اگر موارد  36 تنهادهد كه نشان مي تحليل محتوا

از مصوبات، داراي ارتباط با برنامه ششم هستند؛ درصد  43را هم به تحليل اضافه كنيم، حداكثر « قابل تفسير»

 كشور است. مدتديگر، بيش از نيمي از مصوبات سفام فاقد ارتباط با برنامه ميانعبارت به

صاد با اقت وثيق و مبرهن ارتباط دارايقانون برنامه ششم توسعه  مندرج در بعضي از احكاماز طرف ديگر  .2

 32. در اين جدول بسيار اندك و جزئي است سفامهاي مصوب اين احكام در پروژه ولي ردپاي ،هستندمقاومتي 

هاي كلي افتصاد مقاومتي معناداري با سياستمورد از احكام برنامه ششم احصا شده است؛ اين موارد داراي ارتباط 

هاي مصوب سفام ندارند. عدم توجه به بعضي از احكام مطرح شده در ي در پروژهيازامابهآنها  اغلب ولي ،هستند

، دارتهاي اولويدر تدوين، تصويب و ابالغ پروژه سفامكند كه برنامه ششم توسعه، اين شائبه را در ذهن ايجاد مي

 نداشته است. توسعه به مفاد برنامه ششم توجه كافي

 

 مقدمه

ري گيهاي كلي اقتصاد مقاومتي و تأكيدات مقام معظم رهبري بر ضرورت جهتمتعاقب ابالغ سياست

ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي در در راستاي اقتصاد مقاومتي،  هاو سازمان هادستگاهعملكرد 

هاي اصلي كابينه و رؤساي سازمان يوزيران با عضويت وزرا هيئتمصوبه  براساس 29/6/1394تاريخ 

 تغيير نام داد.« ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي»به  و پس از مدتي تشكيل شد
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سند  عنوانهبساله توسعه ، برنامه پنجريزيمباني نظري برنامه براساسكه توضيح مقدماتي ديگر آن

مدت تنظيم برنامه ميان براساسها و اقدامات خود را گيريجهت ندها ملزمباالدستي مطرح است و دولت

 در نهايت از آغاز ،س نهم و دهمها و اطاله بررسي در مجلكنند. برنامه ششم توسعه با تمام فراز و نشيب

در روند بررسي برنامه ششم در مجلس، تالش شد. نكته مهم آن است كه  تبديلبه قانون  1396سال 

د انجام ش هاي مجلسمجلس و كارشناسان مركز پژوهشمسئولين قوه مجريه، نمايندگان  ازسويزيادي 

توان ادعا كرد مفهوم اقتصاد هر چند نمي 1؛مورد انتظار توجه شود ودكه به مفهوم اقتصاد مقاومتي در حد

در  اسبيتوان گفت كه مواد و بندهاي مناما مي ،كامل در برنامه ششم متجلي شده است طوربهمقاومتي 

م شارتباط با اقتصاد مقاومتي در برنامه مورد تصويب قرار گرفته است. حال با توجه به اينكه برنامه ش

 عنوانبهساله خود را هاي يكي دولتي، برنامههادستگاهضروري است  توسعه به قانون تبديل شده است

 در پايان پنج سال، اهداف قانون برنامه محقق شود.  كهطوريبهساله تنظيم كنند برشي از برنامه پنج

 را تجميع دار در حوزه اقتصاد مقاومتياولويتهاي در دومين سال متوالي، پروژه سفامديگر  ازسوي

توان، مي در اين جا با توجه به دو مالحظه اساسيتصويب و ابالغ كرده است.  13/2/1396و در تاريخ 

كه مدت زمان قابل توجهي ها مورد بررسي قرار داد. اول اينپروژه تصويبو  را در تدوين سفامعملكرد 

ين ا ازسويگذرد، جلسات متعددي برگزار شده و مصوبات متعددي نيز گيري اين ستاد مياز زمان شكل

توجه به تصويب برنامه ششم و با ي مختلف ابالغ شده است. مالحظه دوم اينكه هادستگاهستاد به 

 هايرسد كه در پروژهمينظر بهن درج بعضي از الزامات اقتصاد مقاومتي در اين برنامه، ضروري همچني

 مدنظر قرار گيرد. جديصورت به ، مصوبات برنامه ششمسفام

عملكرد  .1شده است:  دو موضوع كلي بررسي ،ذكر شده مقدمات به با توجهدر اين گزارش 

با مصوبات  سفامهاي مصوب ميزان انطباق پروژه .2 ،داراولويتهاي پروژه و تصويب در تدوين سفام

 .برنامه ششم توسعه

 

 دارهاي اولويتدر تدوين پروژه سفام عملكردارزيابي  .1

 منظوربهوزيران  هيئتمصوبه  براساس 29/6/1394در تاريخ  ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي

كابينه و  يو با عضويت وزرا رهبري راجع به اقتصاد مقاومتيهاي ابالغي مقام معظم اجراي سياست

گيري شكل برمبنيهاي اصلي تشكيل شد. اين ستاد به تبع تأكيد مقام معظم رهبري رؤساي سازمان

تغيير نام داد. اين ستاد تا به حال جلسات « ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي»يك مركز فرماندهي به 

، سفام عملكرد در باب نقاط قوت ام زيادي را تصويب و ابالغ كرده است.متعددي تشكيل داده و احك

                                                 

هاي برنامه، توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتي تا چه حد محقق شده است، در گزارشاين موضوع كه در مصوبه نهايي قانون  .1

 ديگري مورد بحث قرار گرفته است.
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مواردي از قبيل مداومت، استمرار و تعدد جلسات، مشاركت حداكثري وزراي كابينه در جلسات و دخيل 

)براي مثال مديريت امور مربوط به يك يا چند استان در حوزه اقتصاد مقاومتي  بودن آنها در راهبري ستاد

 ها قابل ذكر است.كابينه سپرده شده است( و در نهايت تصويب و ابالغ پروژه يابه وزر

 دهيفرماناز طرف ديگر، نقطه ضعفي در عملكرد ستاد قابل رديابي است؛ توضيح اينكه ستاد 

كند كه همه قوا و اركان « فرماندهي»تواند اقتصاد را به معناي واقعي كلمه اقتصاد مقاومتي زماني مي

رئيس سازمان بجز  سفام يحاضر اعضا درحالكشور در اين ستاد عضويت و مشاركت داشته باشند. 

بلكه  ،شودمحقق نمي ايتنها كاركرد فراقوهسيما همگي از بدنه قوه مجريه هستند. در ابن شرايط نهوصدا

شك اين موضوع را پيدا كند كه بي« وزيران ثاني هيئت»كاركرد  سفامرود به مرور زمان، بيم آن مي

 شود.نسبت به هدف اصلي تشكيل چنين ستادي، انحراف محسوب مي

 هايپروژهها تحت عنوان اي از پروژهگزينش مجموعهاين ستاد،  اتمهمترين اقداميكي از  تا به حال

انجام شد.  1395اولين بار در سال  كه بوده استآنها  و تصويب و ابالغ دار حوزه اقتصاد مقاومتياولويت

ابالغ شده است. مركز  هادستگاهها گزينش شده و به اي از پروژهمجموعهمجدداً نيز  1396در سال 

ها، ميزان قوت هچارچوب نظري حاكم بر گزينش پروژ 1،خود 1395هاي مجلس در گزارش سال پژوهش

 .ها و نسبت آنها با اقتصاد مقاومتي را مورد ارزيابي قرار دادهر يك از پروژه

 :فته استرمورد بررسي قرار گ دارهاي اولويتدر تدوين پروژه سفامعملكرد  ادامهدر 

 

 با ديگر مصوبات و قوانين سفامهاي پروژهتداخل امكان  .1-1

 تواند بهي است كه ميبه يك دستگاه، يكي از عوامل مهم مربوطها و مصوبات تعدد و تداخل ابالغيه

ي اجرايي در كنار قوانين دائمي هادستگاهحاضر،  درحال. منجر شودعدم اجراي مصوبات  ياضعف در اجرا 

 دسته قوانين و مصوبات زمانمند مواجه هستند:  چهارمصوب، با 

 ،قانون برنامه ششم توسعه .1

 ،1396براي سال  سفاماي مصوب هپروژه .2

 1396،2هاي رونق توليد و اشتغال در سال بسته .3

                                                 

هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي پروژه»و « برنامه ملي اقتصاد مقاومتي 12بررسي و ارزيابي »گزارش  .1

 .15195به شماره مسلسل « 1395سال 

هاي كلي اقتصاد مقاومتي و منويات محترم وزيران، در راستاي اجراي سياست هيئت»ابالغيه اين مصوبه آمده است: در  .2

« اشتغال -توليد ؛اقتصاد مقاومتي»سال  عنوانبهله كه توسط معظٌم 1396العالي( در سال مقام معظم رهبري )مدظله
گذاري، رقمي، افزايش سرمايهدرصدي، تداوم نرخ تورم تك 8اقتصادي  رونق توليد و ايجاد رشد منظوربهنامگذاري شده است، 

هاي شغلي جديد، درصد، مديريت هدفمند واردات، ايجاد فرصت 25توسعه صادرات و افزايش رشد صادرات غيرنفتي به ميزان 
گانه اقتصاد هاي پنجگسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني و استقرار مديريت كارآمد، با توجه به رويكرد زدايي،مقررات

 هاي رونق توليدبسته»بنياني، مردمي بودن و عدالت بنياني( پس از بحث و بررسي، دانش گرايي،زايي، برونمقاومتي )درون
مورد تصويب  1396شرح پيوست )كه به مهر دبيرخانه ستاد مورد تأييد قرار گرفته است( را براي اجرا در سال به« و اشتغال

 .«قرار داد
، «يتوان توليد مل يبسته ارتقا»بيني شده است كه عبارتند از: بسته با هدف رونق توليد و اشتغال پيش 5ر اين طرح، د

)توسعه صادرات  بسته تجارت خارجي»، «بسته جذب، توسعه و تعميق تكنولوژي» :«گذاريبسته تأمين مالي و سرمايه»
 .«و توانمندسازي نيروي كار بسته اشتغال»و « غيرنفتي و مديريت هدفمند واردات(
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 1396.1اشتغال فراگير در سال ه برنام .4

 هاي بعديهاي سفام با آن قانون، در بخشدر مورد قانون برنامه ششم توسعه و ميزان انطباق پروژه

 فامسهاي مصوب پروژه»بين مشخص مطرح است: نسبت  سؤالدر اينجا يك بيشتر توضيح خواهيم داد. 

برنامه اشتغال فراگير در سال »و  «1396هاي رونق توليد و اشتغال در سال بسته»و « 1396براي سال 

 هسابالغيه در طول يكديگر هستند؟ آيا دقت الزم صورت گرفته كه اين  سهچيست؟ آيا اين  «1396

 كند.افزايي اين سه مصوبه را تأييد نمياجمالي، تطابق و هم هايبررسي سند تداخل نداشته باشند؟

 

 در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي دستگاهي و بين ريزي تعامليضرورت برنامه .2-1

تصاد اق ويژهبهحركت در جهت اقتصاد مقاومتي نيازمند تغيير اساسي در نحوه تفكر براي اداره جامعه و 

اند و سياسي و اقتصادي بر مسند امور نشسته لحاظبههاي فكري گوناگوني است. تاكنون در كشور نحله

سال  كه از توسعه هاي اول تا پنجماند. برنامهگيري كردهدر عرصه مديريت كالن كشور اقدام به تصميم

ي اين دوران محصول اين تفكرات هاي سنواتي در طاند و بودجهتصويب و اجرا شده ،تاكنون تهيه 1368

سياسي و اقتصادي، در عمل چند ويژگي مشترك بر  لحاظبهها هاي اين ديدگاهتفاوت رغمبههستند. 

و ناديده گرفتن  دستگاهيو  ايهاي جزيرهحلراهاتخاذ  ازجملههمه آنها تا حدود زيادي حاكم بوده است 

حور جاي مدرآمدهاي نفتي و استقراض به ازجملهجي تفكر سيستمي و دوم تكيه بر منابع داخلي و خار

دست آمده هاي بههمه موفقيت رغمبهاست كه  وري. در همين چارچوب و روش بودهدادن رشد بهره قرار

دارد  اي كهاست يا منابع بالقوه و صرف منابع هنگفت، متأسفانه كشور در تراز منابعي كه صرف كرده

 .كرده استهاي ارزشمند انساني و اجتماعي( نتيجه مطلوب حاصل نسرمايه ويژهبه)

ريزي، اتخاذ رويكرد سيستمي به مسائل و امكانات كشور است؛ اين يكي از عوامل موفقيت برنامه

                                                 
 ، دو دسته كلي از احكام مطرح شده است: سفامرتال ومندرج در پ« 1396هاي رونق توليد و اشتغال در سال بسته»در سند 

 ایخرداد و  بهشت،یارد یدر بازه زمان ییبرنامه اجرا هيها را ملزم به تهو وزارتخانه هادستگاهکه  یدسته اول، احکام
در  ایخاص را آغاز کنند  یاپروژه ایطرح  کنندیرا ملزم م هادستگاهکه  یو دسته دوم، احکام کنندیم 1396 اهرميحداکثر ت
ار بر کیو مبتن یکاربرد ییبرنامه اجرا نیهستند که تحقق آنها )تدو ایگونهبه کاماز اح یکنند. بعض عیآن تسر یروند اجرا
اين سند نشان  هياول یدور از انتظار است؛ همچنين بررس اريبس 1396 رماهيخرداد و ت بهشت،یارد ی( در بازه زمانیکارشناس

خرداد  بهشت،یارد یطرح و سامانه در بازه زمان ،ییبرنامه اجرا 150، حدود هادستگاهکه طبق احکام ابالغ شده به  دهدیم
نيازمند مطالعات دقيق و عميق است و « هاي اجراييبرنامه»شود حال آنكه تدوين بسياري از اين  یطراح دیبا 1396و تير 

 بعيد است در اين بازه زماني تهيه شود.

متشكل از و با تشكيل كارگروهي  1396هزار نفر در سال  970افزايش جمعيت شاغل كشور به ميزان اين برنامه با هدف  .1

سازمان اداري و  رئيسجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، يس سازمان برنامه و بودئر
ملي و معاون هماهنگي و نظارت معاون اول  عامل صندوق توسعه هيئت رئيسكل بانك مركزي،  رئيساستخدامي كشور، 

، بخش دوم به معرفي برنامه اشتغال فراگير در در برنامه اشتغال فراگير، بخش اول به كلياتابالغ شده است.  جمهوررئيس
)تقسيم كار دستگاهي( و بخش چهارم به ارزيابي، پايش و ارزشيابي و الزامات  يند اجراييآ، بخش سوم به فر1396سال 

 اجراي برنامه اختصاص يافته است.
ي كارورزي، هاطرحاجراي فراگير، در اين برنامه موضوعاتي نظير نحوه تأمين مالي منابع مورد نياز براي تحقق اشتغال 

بازآرايي ، اندازي سامانه بانك اطالعات اشتغال ايرانيانراه، سازي تحصيل و اشتغالمتناسب، آموزي در محيط كار واقعيمهارت
گيري از ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي بهره، هاي مناطق كشوركار و اشتغال مناطق كشور از طريق شناخت مزيتوكسب

 يهاطرحاهداف كمي هاي مختلف، به تفكيك بخشكار وهاي منتخب كسب، رستهكاروايجاد اشتغال و توسعه كسب در
 و ... مطرح شده است. 1396در سال  اشتغالزاهاي حمايتي ها براي توزيع مشوقسهم استانمنتخب،  هايرسته در اشتغال
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 1طرح  برنامه ملي الف

 2طرح 

 3طرح 

 1پروژه 

 2پروژه 

 3پروژه 

 1.مدنظر قرار گيرد نيز ريزي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتيامر بايد در برنامه

 بيان توضيحات مقدماتي ضروري« بين دستگاهيريزي تعاملي و مهرناضرورت ب»براي ورود به بحث 

سندي است تحت عنوان « دار اقتصاد مقاومتيهاي اولويتتصويب و ابالغ پروژه»زيربناي نظري است؛ 

هاي كلي اقتصاد مقاومتي احصا ها از محتواي سياستاين برنامه«. برنامه ملي اقتصاد مقاومتي 12»

براي هر يك از تعريف شده است.  پروژهو ذيل هر طرح چند  طرحچند  برنامهاند. ذيل هر شده

. اندي خاصي شدههاطرح، متولي ي مختلفهادستگاه ملي يك رئيس تعيين شده و ذيل آن هايبرنامه

 براي فهم بيشتر به الگوي شماتيك زير توجه فرماييد.

 

 هاي ملي اقتصاد مقاومتي، الگوي شماتيک برنامه. 1شكل 

 هاي ذيل هر طرحي ذيل هر برنامه و پروژههاطرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي هاي كشور، از مجموع پروژهبه تناسب نيازها و اولويت سفام، 1396و  1395 يهاسالدر ابتداي 

حال سؤال اساسي اين است كه در روند  .و ابالغ كرد ، تصويبگزينشرا تعدادي  تدوين شده در سند

ه ها منتقل شدبه پروژه بين دستگاهيو  تعاملي ،مندنظام، آيا نگاه «پروژه»به « برنامه»حركت از 

 آيد كه پاسخ منفي است.مينظر بهاست؟ 

 يرتقاامسائلي نظير ) هاي ذيل موضوع اقتصاد مقاومتيبسياري از مسائل و چالشتوضيح اينكه 

سلي و ن اي و عدالت سرزميني، تحقق عدالت بينمنطقه نفتي، عدالت بينوري، توسعه صادرات غيربهره

                                                 

هاي اقتصاد مقاومتي، بحث امنيت يكي از محورهاي مهم سياستتوان يك مثال مطرح كرد: براي تقريب به ذهن، مي .1

ويژه با ويژه ذخاير استراتژيك، با واردات )و بهغذايي است. يك نوع نگاه به امنيت غذايي آن است كه انبارهاي كشور و به
ي برود كه برابر با نياز داخل استفاده از پول نفت( ُپر شود. راه دوم اين است كه قيمت تضميني محصوالت استراتژيك آنقدر باال

نياز براي پرداخت قيمت تضميني را از محل درآمدهاي نفتي تأمين كنيم. واقعيت آن  در داخل توليد شود و در ادامه منابع مورد
است كه كشور تاكنون هر دو راه را رفته است و نتيجه آن بوده است كه با تحريم نفت منابع ما با مشكل مواجه شده و از 

 ايم.ديگر با مسئله بحران آب نيز مواجه شده طرف
وري اي داشته باشد كه در آن هم موضوع آب، هم بهرهراه درست آن است كه كشور در موضوع امنيت غذايي برنامه

در سطح زير كشت و هم تغيير الگوي مصرف مردم ديده شود و در ادامه، الگوي مصرف به سمت استفاده از محصوالت غذايي 
 توانيم توليد كنيم، جهت داده شود.اي كه در داخل كشور ميپرفايده
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سازي و بنيان كردن اقتصاد، مبارزه با اقتصاد زيرزميني و قاچاق، شفافچگونگي استفاده از انفال، دانش

مستلزم ها آن وفصلحلهستند كه  ايگونههب (و...كي نمبارزه با فساد مالي، اداري و اقتصادي، اصالح نظام با

بدون توجه به اين  1395دار سال هاي اولويت؛ پروژههمكاري و تعامل بين چند دستگاه مرتبط است

 شود.مشاهده مي 1396هاي مصوب سال در پروژهمجدداً پارامتر مهم طراحي شد و متأسفانه اين نقيصه 

 هاياند كه يك يا چند مورد از چالشطراحي نشده ايگونهبهدار هاي اولويتپروژه نكته مهم آن است كه

د بدون وجوو  هادستگاهتک تکدر حوزه اختيارات  تكاليفيصرفاً بلكه  ،الذكر را رفع كنندفوق

 .ها ابالغ شده استوزارتخانه، به هاارتباط سيستمي بين اين پروژه

با و  1396ارديبهشت  18كه در تاريخ  «1396 برنامه اشتغال فراگير در سال»ديگر،  ازسويالبته 

زيادي  تا حد به تصويب رسيد 1396هزار نفر در سال  970هدف افزايش جمعيت شاغل كشور به ميزان 

از  نتخبمتشكيل كارگروه توضيح اينكه نگاشته شده است؛  بين دستگاهيرويكرد تعاملي و  براساس

سيم تق) اجرايي فرآيندو با تدوين  «تحقق اشتغال فراگير» هدف واحدبا  ،سفام اشخاص حقيقي ذيل

 است. بين دستگاهيو  بردي با رويكرد تعامليراي از يك برنامه كانمونه (كار دستگاهي

 

 هامنابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه تأميننحوه  .3-1

امري محال و  منابع مالي تأمينهاي مشخص، بدون و پروژه هاطرحاي مشتمل بر اجراي هر برنامه

 گزاره مهم قابل ذكر است: سههاي ستاد فرماندهي در مورد منابع مالي پروژه ممكن است.غير

بيان شده است كه  1396هاي سال در مورد پروژه سفامتصويبنامه  «ب»بند از  4 بخشدر  .1

باشد و مجري دستگاه مجري مي برعهدههاي مصوب، منابع مالي الزم براي اجراي هر يك از پروژه تأمين»

 تأمينبايست در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، كليه اقدامات الزم را براي مي

 .«بندي مصوب اجرا شودمالي پروژه به نحوي به عمل آورد كه پروژه طبق زمان

قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف شده است منابع مالي الزم براي اجراي  (2)ماده  براساس .2

 اعمال نمايد. ساليانهرا در بودجه  سفاممصوبات 

بودجه  سفامهاي مصوب دهد كه براي پروژهكل كشور نشان مي 1396بررسي قانون بودجه سال  .3

مقرر  1395،1قانون بودجه سال  «16»تبصره ي است كه در درحالاين  .مجزايي در نظر گرفته نشده است

هاي هاي ديگري نيز، مبالغي جهت اجراي پروژه، از محلاجرايي يهادستگاهبودجه  برعالوهشده بود كه 

 اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته شود.

                                                 

 ازين اعتبار مورد نيتأم منظوربه یاقتصاد مقاومت یکل یهااستيس یدر اجرا عیتسر یبرا شودیبه دولت اجازه داده م .1

منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع  یياجرا یهادستگاهکه در بودجه  یاعتبارات برعالوه ،مصوب سفام یهاپروژه
 یهاطرح( اعتبارات %5درصد ) فصول اول و ششم( و پنج یاستثنا)به یانهیهز ( اعتبارات%10) درصد دهبودجه حداکثر تا 

 یاعتبار اجرا نيتأم یسفام برا بیکشور و تصو یزیرو برنامه تیریسازمان مد شنهاديبه پ یاهیسرما یهاییتملک دارا
 مورد استفاده قرار دهد. یصاداقت یهاو پروژه هاطرحها، برنامه

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

8 

، منابع مجزايي براي هادستگاهاختصاصي  دهد كه غير از بودجهگزاره نشان مي سهبررسي اين 

ع بدون لحاظ مناب آيا اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته نشده است؛ حال اين سؤال مطرح است كههاي پروژه

 ها دراين پروژه امر تنها زماني ممكن است كه بپذيريم ها ميسر است؟ ايناجراي اين پروژه مالي الزم

 در سند و قالب جديدي بازگو شده است.صرفاً بوده است و  هادستگاهحقيقت برنامه ذاتي 

 

 ها و ميزان تحقق مقاومت اقتصاديدر اجراي پروژه هادستگاهنحوه نظارت بر عملكرد  .4-1

صورت بهموظف است  دستگاه مجري» :مقرر شده است سفامتصويبنامه  «ب»بند از  5بخش  براساس

نظام »ها و عملكرد را در چارچوب آمده براي اجراي هر يك از پروژه عملگزارش اقدامات به ماهيانه

يرخانه مر به دبمست طوربه هاي مصوب ستادشاخصو  «يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي

ه قرار دارد ك« سامانه نيپا»بخشي تحت عنوان  سفامسايت دبيرخانه همچنين در  .«ستاد ارسال نمايد

كنند. اما نكته مهم مياري هاي خود را در اين سامانه بارگذي اجرايي، عملكرد مربوط به پروژههادستگاه

بندي مربوط به همچنين با پايان زمان .مشخص نيستها پايش عملكرد پروژه چگونگيآن است كه 

منتشر  در سطح عمومي هاهيچ گزارش عملكردي در مورد آن پروژه 1395دار سال هاي اولويتپروژه

 .نشده است

 1396در اسناد مربوط به سال مجدداً  1395سال هاي كه تعداد زيادي از پروژه مسئلههمچنين اين 

در  1395هاي سال از پروژه تعداديها مؤثر نبوده و دهد كه نظارت بر پروژهنشان مي 1،اندتكرار شده

 .اندهحدود مورد انتظار اجرايي نشد

هاي اقتصاد مقاومتي مطرح است؛ الزم به ذكر است كه گام اوليه براي بحث ديگر در مورد شاخص

 سئلهمسازي و تعريف دقيق مفهوم اقتصاد مقاومتي و همچنين صورتبندي نظري شاخص، شفافطراحي 

 اعتبار خواهد شد.بياساساً  لذا طراحي شاخص منهاي آن دو بنا است؛

ريزي پيشنهاد و توسط دبيرخانه سازمان مديريت و برنامه 2«هاي تحقق اقتصاد مقاومتيشاخص»

  ادواري مورد سنجش قرار گيرد.صورت بهو مقرر شده است پس از تصويب تصويب  سفامتوسط 

ها در دستور كار تا به حال رصد و پايش شاخص 3ي مصوب سفامهافارغ از دقت و قوت شاخص

ي است كه ميزان موفقيت در رفع درحالو سازمان برنامه و بودجه قرار نگرفته است. اين  سفام

جز از طريق  هاي داخلي و خارجيتكانه مقاومت اقتصادي در برابر د و تحققهاي اقتصاپذيريآسيب

 .بودهاي دقيق و مدون ميسر نخواهد پايش و رصد شاخص

                                                 

 اند.موارد در جدول پيوست مشخص شدهاين  .1

 http://moghavemati.mporg.irها در مستندات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي واقع در پورتال اين ستاد به نشاني: اين شاخص .2

 موجود است.

برنامه ملي اقتصاد  12 بررسي و ارزيابي»هاي تحقق اقتصاد مقاومتي در گزارش بررسي و اظهارنظر در مورد شاخص .3

 صورت اجمالي انجام شده است.به« 1395هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي سال پروژه»و « مقاومتي
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 با مصوبات برنامه ششم توسعه سفامهاي مصوب ميزان انطباق پروژهررسي ب. 2

 براي ورود به اين بحث ذكر دو مقدمه ضروري است:

ه ب الزاماً با مصوبات برنامه ششم توسعه سفامهاي مصوب پروژهبررسي انطباق مقدمه اول اينكه 

 دوينت فرآيندانگاشتن مصوبات برنامه ششم نيست. توضيح اينكه در « كاربردي»و « مطلوب»معناي 

آن،  بموجبهرخ داد كه  اتفاقاتي توسعه )وظيفه قوه مقننه( برنامه ششم )وظيفه قوه مجريه( و تصويب

اي از تبديل به مجموعهصرفاً خارج شد و « اي بودنبرنامه»حد زيادي از ريل قانون برنامه ششم تا 

موضوعاتي كه اولويت اصلي كشور نبودند( شد. لذا بررسي بعضاً )و  مصوبات در مورد مسائل مهم كشور

در فاً صر و بودن قانون االجراالزم دليلبه ،برنامه ششم توسعه قانونهاي مصوب سفام با انطباق پروژه

قانون برنامه ششم از حيث  محتواي درصدي پذيرد و داللت بر تأييد صدصورت مي يشكلچارجوب 

 نيست. كارآمديو  اي بودنبرنامه

طرح ال مؤاين ساساساً هاي سفام در باب نسبت بين برنامه ششم توسعه و پروژهمقدمه دوم اينكه 

اينكه اوالً جواب مطرح كرد.  دوتوان پاسخ مي است كه آيا لزومي در مورد انطباق اين دو وجود دارد؟ در

ابالغيه مصوبات  «ب»بند  «4» جزء براساسمنابع مالي مستقلي نيستند و  دارايهاي مصوب سفام پروژه

 باشد ودستگاه مجري مي برعهدههاي مصوب منابع مالي الزم براي اجراي هر يك از پروژه تأمين»سفام 

اختيارات دستگاه مجري، كليه اقدامات الزم را براي و  رات، وظايفبايست در چارچوب اعتبامجري مي

 ند،اين ب براساس. «بندي مصوب انجام شودمالي پروژه به نحوي به عمل آورد كه پروژه طبق زمان تأمين

نظام  براساسهاي مصوب سفام، محملي جز بودجه ساليانه نخواهد داشت و منابع مالي پروژه تأمين

يم شوند كه تنظ ايگونهبهاست و بايد قوانين بودجه  سالهپنجاز برنامه  ساليانهبرشي  بودجهريزي، برنامه

در طول پنج سال، اهداف قانون برنامه محقق شود. پاسخ دوم اينكه، برنامه ششم چه از حيث مطالب 

هشگران و چه از حيث اظهارات شفاهي مقامات، مديران و پژو 1هاي كلي برنامه ششممندرج در سياست

 وخيزهايسازي اقتصاد مقاومتي دارد؛ حال اينكه پس از افتارشد، وظيفه سنگيني در تحقق و پياده

طوالني در روند تدوين و تصويب، برنامه ششم تا چه حد رنگ و بوي اقتصاد مقاومتي گرفته است بحث 

و احكام مفيدي در ارتباط با اقتصاد مقاومتي در مصوبه نهايي برنامه  هايقين بند طوربهاما  ،ديگري است

 ر مصوبات سفام ظهور و بروز يابند.ششم درج شده است كه ضروري است د

نسبت بين احكام مرتبط با اقتصاد مقاومتي در برنامه »مقدمه، تحليل خود را از  دو پس از ذكر اين

 از دوبررسي راجع به اين موضوع  م كرد. توضيح اينكهمطرح خواهي« سفامهاي مصوب ششم با پروژه

 :انجام شده است جهت

                                                 

گانه برنامه ششم ذكر شده يكي از محورهاي سه عنوانبههاي كلي برنامه ششم، اقتصاد مقاومتي سياستدر مقدمه  .1

 است.
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داراي كه  را هاي مصوب سفام را مبنا قرار داده و احكامي از برنامه ششماز يك طرف پروژه .1

هاي ايم. در اين بخش از گزارش، پروژهاحصا كرده هاي مصوب سفام هستندارتباط موضوعي با پروژه

چينش  «رارتباط قابل تفسي»و « نامرتبط»، «مرتبط»در تطابق با مصوبات برنامه ششم در سه دسته  سفام

تحليل محتوا  برمبتنيهاي آماري پيوست درج شده است. بررسي 2. تفصيل اين بررسي در جدول اندشده

  دهد.نتايج زير را نشان مي

 

 برنامه ششم توسعهب سفام با احكام هاي مصوميزان تطابق پروژه .1جدول 

 
هاي پروژه

 مصوب سفام

با « مرتبط»هاي پروژه

 احكام برنامه ششم توسعه

نسبت « نامرتبط»هاي پروژه

 به احكام برنامه ششم توسعه

ارتباط قابل »داراي هاي پروژه

 با احكام برنامه ششم توسعه« تفسير

 7 54 34 95 تعداد

درصد از 

 كل
100 36 57 7 

 

درصد از مصوبات سفام، با احكام برنامه ششم مرتبط هستند و اگر  36جدول فوق تنها  براساس

برنامه داراي ارتباط با  از مصوباتدرصد  43را هم به تحليل اضافه كنيم، حداكثر « قابل تفسير»موارد 

با  تند.هسمدت بيش از نيمي از مصوبات سفام فاقد ارتباط با برنامه ميان ديگرعبارت بهششم هستند؛ 

همگي از  سفامهاي مصوب شود كه اگر قرار باشد پروژهتوجه به چنين تحليلي، اين سؤال مطرح مي

و همچنين  (1-3استدالل اقامه شده در بخش  براساس) مالي شوند تأمينطريق بودجه عمومي كشور 

هاي روژهاست، تكليف پ سالهپنجساله از برنامه بودجه برشي يكمباني نظري،  براساسبا توجه به اينكه 

ه ها در بودجه بدون توجمالي اين پروژه تأمينشود؟ آيا قرار است غيرمرتبط با احكام برنامه ششم چه مي

 .ساله انجام شودبه احكام برنامه پنج

هاي مصوب سفام و احكام برنامه ششم توسعه از جهت ديگري نيز مورد بررسي نسبت بين پروژه .2

پيوست، بعضي از احكام قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده است  3است؛ در جدول بررسي قرار گرفته 

 فامسهاي مصوب اين احكام در پروژهولي ردپاي  ،متي واضح و مبرهن استكه ارتباط آنها با اقتصاد مقاو

مورد از احكام برنامه ششم احصا شده است؛ اين موارد  32در اين جدول  .بسيار جزئي و اندك است

ي در يازامابه اغلب موارد ولي ،هاي كلي افتصاد مقاومتي هستندداراي ارتباط معناداري با سياست

هاي مصوب سفام ندارند. عدم توجه به بعضي از احكام مطرح شده در برنامه ششم توسعه، اين پروژه

ه توجه كافي ب دارهاي اولويتدر تدوين، تصويب و ابالغ پروژه سفامكند كه هن ايجاد ميشائبه را در ذ

 مفاد برنامه ششم نداشته است.
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  هاارائه پيشنهادو  بنديجمع

 دهيتواند محمل مناسبي براي جهتدر دولت يازدهم، امري شايسته تقدير است و مي سفامتشكيل 

اقتصاد مقاومتي باشد. البته نبايد فراموش كرد كه هر نهاد، سازمان  ي اجرايي به سمتهادستگاهفعاليت 

. در قرار داردهاي اوليه خود خطر انحراف از اهداف و آرمان معرض و تشكيالت تازه تأسيسي همواره در

نفع در انحراف سازمان از اهداف اوليه بسيار قابل توجه است. هاي ذيها و گروهاين اثنا، نقش بروكرات

را از خطر فوق رهايي بخشد، ارائه  سفامتأسيسي نظير هاي تازهتواند سازمانمهمترين عاملي كه مي

مندي است. گزارش موجود سعي كرده است با توجه به اطالعات هاي كارشناسانه و از روي دغدغهنقد

مسئوالن  به موجود و در دسترس، عملكرد اين ستاد را مورد بررسي قرار داده و نقاط قوت و ضعف را

 ها وجود دارد. ربط منعكس كند هر چند كه امكان خطا در تحليلذي

 هاي آتيزير در رابطه با فعاليت هايپيشنهاد مجموع نكاتي كه در گزارش مطرح شدبا توجه به 

 :قابل ذكر است سفام

ر آمدن ب)فائق  با هدف تسهيل امور و اقدامات در حوزه اقتصاد مقاومتي شكل گرفتاگرچه  سفام -

هاي تفكر و نهادهاي پژوهشي اما استفاده از مطالعات عميق و ارتباط با كانون ر اداري(وپاگيروندهاي دست

اين برداشت  1396و  1395هاي مصوب سال رسد. بررسي پروژهمينظر بهبراي اين ستاد امري ضروري 

 پيشنهاد شده و ستاد نقش هادستگاه و بالذات توسط ها ابتدائاًكند كه اين پروژهرا به ذهن متبادر مي

 تري در تدويننقش فعال سفامرود گري و تصويب را ايفا كرده است. غرض اينكه انتظار ميگزينش

آيد ايفاي نقش فعال توسط ستاد، مستلزم استفاده مينظر بههاي اقتصاد مقاومتي ايفا كند؛ برنامه

يه كل ايدر ابالغيه سفام اخيراً است. هادانشگاهها و حداكثري از توان كارشناسي و علمي در پژوهشگاه

ثرتر ؤتحقق م منظوربهانجام مطالعات ، مؤسسات و مراكز علمي و پژوهشي كشور را جهت هادانشگاه

ل هاي علمي مسائو راهكارهاي گشودن گره هاارائه پيشنهاد و همچنينهاي كلي اقتصاد مقاومتي سياست

ده دعوت به همكاري كر هاي كلي اقتصاد مقاومتياقتصادي كشور در قالب رويكردهاي پنجگانه سياست

 است كه اين اقدام شايسته تقدير است.

موجود  سفامكه در مجموعه مستندات « هاي تحقق اقتصاد مقاومتيشاخص»شود پيشنهاد مي -

داد مورد اصالح قرار گيرد كه اع ايگونهبهاز پژوهشگران و كارشناسان اقتصاد مقاومتي با كسب نظر  است

صورت بهها و ارقام خروجي، نشانگر خوبي از مقاومت اقتصاد باشد و سپس رصد و پايش اين شاخص

 ادواري در دستور كار قرار گيرد.

ت هاسيكي از شروط مهم در پيشرفت پروژه گري و شفافيت در عملكرد،با توجه به اينكه گزارش -

 منتشر شده و در دسترس پژوهشگران قرار گيرد.« نيپا» براساس هادستگاهشود گزارش عملكرد پيشنهاد مي

قتصاد ا ،بايد به معناي واقعي كلمه نامش پيداست از طور كههمان اقتصاد مقاومتي فرماندهيستاد  -
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 بروهعالشود لذا پيشنهاد مياست.  كشورو قواي  هاتجميع همه ظرفيتو اين مستلزم كند  «فرماندهي»را 

 هايي از ساير قوا در اين ستاد عضويت داشته باشند.هاي اصلي، نمايندهكابينه و رؤساي سازمان ياعضا

 صاد مقاومتي ماهيت چندوجهي دارندهاي ذيل موضوع اقته به اينكه بسياري از چالشبا توج -

 و تعاملي در دستور كار ستاد قرار گيرد.  دستگاهي بينهاي طراحي برنامهشود پيشنهاد مي

هاي رايج ضروري است دقت كافي را مبذول دارد تا برنامه در راستاي وظيفه خطير خودسفام  -

 به اسم اقتصاد مقاومتي قالب نخورد. هادستگاه

ب تصويدر ارتباط با اقتصاد مقاومتي  ايدرخور و شايستهاحكام  توسعه برنامه ششمقانون در  -

 سفام شود اين موارد مورد توجهپيشنهاد ميپيوست ذكر شده است.  3شده است؛ اين موارد در جدول 

 باشد. اي نسبت به اجراي آنها داشتهقرار گرفته و اهتمام ويژه

ب و ابالغ شود رويكرد تصويبا توجه به مجموع مطالب مطرح شده در اين گزارش، پيشنهاد مي -

 ن انجام شده( كنار گذاشته شود و به جاي آن،)مطابق آنچه تا اال اقتصاد مقاومتي دارهاي اولويتپروژه

از يك طرف و  هاي ساختاريها و آسيبضعف مطالعات پشتيبان در مورد وضع موجودِبا اتكا به 

 هايريزيبرنامه، از طرف ديگر هاي داخلي و خارجيپژوهانه در مورد تكانهآينده مطالعاتبرپايه 

 :مدنظر قرار گيرد جدّ طوربهزير  پارامترهاي كهطوريبه انجام شودكاربردي در حوزه اقتصاد مقاومتي 

 حركت در چارچوب مصوبات برنامه ششم توسعه 

 سفامگيري دخيل كردن قوه مقننه و قوه قضائيه در نظام تصميم 

 ريزينهادهاي پژوهشي در برنامهها و استفاده از ظرفيت انديشكده 

 هاي اقتصاد مقاومتيبرنامه عنوانبه هادستگاهدرج وظايف ذاتي عدم جدي نسبت به  تحفظ 

 اتخاذ رويكرد تعاملي و بين دستگاهي در طراحي برنامه 

 توجه به منابع مالي مورد نياز براي اجراي برنامه 

 هاسازي پيشرفت برنامهگزارشگري عمومي و شفاف 

  هادستگاهكاهش توان اجرايي پرهيز از تصويب احكام متعدد و به تبع 
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 پيوست

 ششم توسعهقانون برنامه مصوبات  با سفامهاي پروژهبررسي ارتباط بين  .2جدول 

 سفاممصوبات  رديف
 سازمان يا 

 مربوطه وزارتخانه

ماده مرتبط در 

 برنامه ششم توسعه

ميزان 

 ارتباط
 توضيحات

  مرتبط (14)ماده  بانك مركزي اعتباري )مكنا( مركز كنترل نظارت 1

 مرتبط (31ماده ) وزارت جهاد كشاورزي افزايش ضريب خوداتكايي محصوالت راهبردي اساسي 2
ل ، مطابقت كامليست قانون برنامه و مصوبات سفامارقام موجود در دو 

 ندارند.

3 
 150هاي فرعي آبياري و زهكشي به ميزان احداث و تكميل شبكه

 هزار هكتار
 مرتبط (31ماده ) وزارت جهاد كشاورزي

قانون برنامه ششم، براي سال اول برنامه،  (31ماده )از  5در جدول 

يعني اعداد موجود در قانون و  ؛هزار هكتار ذكر شده است 500رقم 

 د.نارقام ابالغ شده در پروژه مطابقت ندار

  مرتبط (31ماده ) وزارت جهاد كشاورزي ان آب و زمينبرداربهرهتشكل  180ايجاد و ساماندهي  4

5 
اسب  74/1تجهيز و نوسازي ناوگان ماشيني بخش كشاورزي به ميزان 

 بخار بر هكتار
  مرتبط (31ماده ) «الف»بند  وزارت جهاد كشاورزي

  مرتبط (31ماده ) «الف»بند  وزارت جهاد كشاورزي بذر :هاي مورد نياز بخش كشاورزيداخلي نهاده تأمين 6

  مرتبط (31ماده ) «الف»بند  وزارت جهاد كشاورزي هاي اصالح شدههاي مورد نياز بخش كشاورزي: نهالداخلي نهاده تأمين 7

8 
هاي كشهاي مورد نياز بخش كشاورزي: آفتداخلي نهاده تأمين

 غيرشيميايي
  نامرتبط - وزارت جهاد كشاورزي

  مرتبط (35ماده ) «پ»بند  وزارت جهاد كشاورزي اياز واحدهاي گلخانه هكتار 2613توسعه توليد و اصالح، بازسازي و نوسازي  9

10 

اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت خاك در حوزه آبخيز سدها و 

هزار هكتار و تهيه و اجراي طرح  800هاي ساير مناطق به ميزان حوزه

ي و زايهاي بحراني، فرسايش بادي و مقابله با بيايانكنترل كانون

 هزار هكتار 220ريزگردها به ميزان 

 وزارت جهاد كشاورزي
 (38ماده )

 (31ماده ) 8جدول 
 و مصوبات سفام ششم عدم تطابق كامل بين مفاد برنامه مرتبط
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 سفاممصوبات  رديف
 سازمان يا 

 مربوطه وزارتخانه

ماده مرتبط در 

 برنامه ششم توسعه

ميزان 

 ارتباط
 توضيحات

11 
 تن در 50000پروري و پرورش ماهي در قفس به ميزان توسعه آبزي

 شمال و جنوب كشورهاي آب
  مرتبط (35ماده ) وزارت جهاد كشاورزي

  نامرتبط - وزارت جهاد كشاورزي هزار تن 268وري آكاهش ضايعات از طريق فر 12

  نامرتبط - وزارت جهاد كشاورزي هزار تن 2679افزايش جذب ماده خام كشاورزي به ميزان  13

  مرتبط (35ماده ) «ب»بند  وزارت جهاد كشاورزي هزار هكتار 250هاي نوين آبياري در توسعه سامانه 14

15 
محصوالت راهبردي كشاورزي )گندم، برنج، سازي مديريت ذخيره

 (و...شكر، گوشت، روغن 
  نامرتبط - وزارت جهاد كشاورزي

 اصالح ساختار كالن دولت 16
سازمان اداري و 

 استخدامي كشور
 (28ماده )

قابل 

 تفسير

گزارشي در مورد  ،است بوده 95سفام هاي پروژهمشابه اين در  -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

 .جنس سياست است نه برنامه اجرايي آيد كه ازمينظر بهاين پروژه مبهم است و  -

 اصالح نظام اداري و استقرار دولت الكترونيك 17
سازمان اداري و 

 استخدامي كشور
  مرتبط (68)و  (67)اد وم

18 
مند مردم، افزايش مشاركت و نظارت نظامسازي براي ظرفيت

 سالمت اداري ينهاد و نهادهاي جامعه مدني در ارتقاهاي مردمسازمان

سازمان اداري و 

 استخدامي كشور
 (29ماده )

قابل 

 تفسير

ازي سامانه جامع حقوق اندهاز مصوبات برنامه ششم راجع به را (29ماده )

اده مقابل تفسير با صورت بهو دستمزد، صريح و شفاف است. اين پروژه 

اي رفت، طراحي چنين سامانهمرتبط است حال آنكه انتظار مي (29)

 هاي سازمان اداري و استخدامي كشور ذكر شود.صراحت در پروژهبه

19 
سازي سامانه سنجش ادراك سالمت اداري و فساد استقرار و بهينه

 اداري، رضايت مردم و پاسخگويي نظام اداري

اداري و سازمان 

 استخدامي كشور
  نامرتبط -

20 
تمام عمراني به بخش طرح ملي و استاني نيمه 3000واگذاري 

 غيردولتي

سازمان برنامه و بودجه 

 كشور
 نامرتبط -

 

گزارشي در مورد  .بوده است 95سفام هاي پروژهمشابه اين در  -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 
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 سفاممصوبات  رديف
 سازمان يا 

 مربوطه وزارتخانه

ماده مرتبط در 

 برنامه ششم توسعه

ميزان 

 ارتباط
 توضيحات

21 
هاي هاي عمومي در مقياس مناطق و گروهتوزيع فرصتسازي همسان

 درآمدي

سازمان برنامه و بودجه 

 كشور
 (30ماده )

قابل 

 تفسير

 پروژه مبهم است. 

 از جنس سياست است نه برنامه اجرايي

22 
طراحي مدل افزايش قابليت جذب مازاد توليدكننده در مناطق كمتر 

 نيافتهو توسعه يافتهتوسعه

و بودجه  سازمان برنامه

 كشور
  نامرتبط -

 استقرار كامل نظام اطالعات پايه مكاني 23
سازمان برنامه و بودجه 

 كشور
  نامرتبط -

24 
سازي سامانه يكپارچه و برخط بودجه عمومي كشور )تدوين، ابالغ، پياده

 ردعملك برمبتنيريزي كيد بر بودجهأتخصيص، پرداخت، نظارت( با ت

سازمان برنامه و بودجه 

 كشور

و  (7)ماده  «پ»بند 

 (8)ماده 
  مرتبط

25 

ها و تدوين نظام هاي توليدي بين بنگاهطراحي الگوي اعطاي يارانه

اي در بخش صنعت و معدن، كشاورزي، اجرايي براي توزيع منابع يارانه

 ونقل، انرژيحمل

سازمان برنامه و بودجه 

 كشور
  نامرتبط -

26 

هاي آزمون قطعات خودرو در حوزهاستقرار نظام استانداردسازي 

اي و تجهيزات خطوط معاينه فني از طريق حساس، آزمون جاده

 سازي بخش غيردولتيظرفيت

سازمان ملي استاندارد 

 ايران
 (56ماده )

قابل 

 تفسير
 

27 
استقرار استانداردهاي كاهش مصرف انرژي در لوازم خانگي )الكتريكي 

 و هيدوركربوري(

استاندارد سازمان ملي 

 ايران
  نامرتبط 

28 
غيراجباري از طريق استقرار نظام صورت بهگسترش پوشش استاندارد 

 گروه كاالهاي داراي اولويت سهجامع خوداظهاري و خودكنترلي 

سازمان ملي استاندارد 

 ايران
  نامرتبط -

29 

 

تدوين و استقرار نظام استاندارد زنجيره غذا از مزرعه تا مصرف نهايي 

 محورهاي ايمني، اصالت، كيفيت در محصوالت غذايي در

 

سازمان ملي استاندارد 

 ايران
  نامرتبط -
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 سفاممصوبات  رديف
 سازمان يا 

 مربوطه وزارتخانه

ماده مرتبط در 

 برنامه ششم توسعه

ميزان 

 ارتباط
 توضيحات

30 
هاي توليدي صنايع دستي و فرش و تدوين بسته حمايت از كارگاه

 اجراي آن

سازمان ميراث 

فرهنگي، صنايع دستي 

 و گردشگري

  مرتبط (46ماده ) «د»بند 

 هاي جديد در هتلينگايجاد ظرفيت 31

سازمان ميراث 

فرهنگي، صنايع دستي 

 و گردشگري

  نامرتبط -

32 
اي تشويق مشاركت عمومي در توليد ملي و طراحي الگوي رسانه

 اصالح الگوي مصرف و اجراي آن
 نامرتبط - سازمان صدا و سيما

ساله براي چنين طرحي منطقي بيني زمان يكسؤال اين است كه پيش

 تري انجام شود.بايد در بازه زماني كوتاهرسد طراحي مينظر به است؟

 اين طرح قرار است از چه زماني اجرايي شود؟

 نامرتبط - صندوق توسعه ملي طراحي مدل تخصيص بهينه منابع صندوق توسعه ملي 33

گزارشي در مورد  ،بوده است 95سفام هاي پروژهمشابه اين در  -

 در دسترس نيست.1395سال عملكرد اين پروژه در 

 ساليانهصندوق توسعه ملي ملزم شده است  (46ماده )« چ»در بند  -

در قبال أخذ  راصندوق  يمنابع وروددرصد از  10ارزي، صورت بهو 

و  كوچك عيبه صنا يالير التيارائه تسه يبرا يالير يخط اعتبار

كند. سؤال اين كه پروژه گذاري ي سپردهردولتيو غ يمتوسط تعاون

 دارد؟ (46ماده )« چ»بند مورد نظر سفام، چه نسبتي با 

 ها و مناطق روستاييتوليد و توسعه اشتغال پايدار در دشت يارتقا 34

معاونت توسعه 

روستايي و مناطق 

 محروم كشور

 مرتبط (27ماده )

 پروژه مبهم است.

 .از جنس سياست است نه برنامه اجراييبيشتر 

 بسيار فراتر از مصوبه سفام است. (27ماده )مفاد 

35 
بنيان از طريق تهيه سازي نظام صيانت از بازار ملي در حوزه دانشطراحي و پياده

 پيوست فناوري بخشي در دو دستگاه اجرايي )وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازي(

معاونت علمي و 

 جمهورفناوري رئيس
  نامرتبط -
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 سفاممصوبات  رديف
 سازمان يا 

 مربوطه وزارتخانه

ماده مرتبط در 

 برنامه ششم توسعه

ميزان 

 ارتباط
 توضيحات

 منابع كمياب ملي از قبيل طيف فركانس و شمارهساماندهي  36
وزارت ارتباطات و 

 فناوري اطالعات
 نامرتبط -

گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

37 
محور و استعالمات ميان دستگاهي اماكن مديريت نشاني مكان

(GNAF) 

وزارت ارتباطات و 

 فناوري اطالعات
 نامرتبط -

گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

38 
اي رتبه كشور در سهولت پله 10عملياتي كردن مقررات و بهبود 

 وكاركسب

وزارت امور اقتصادي و 

 دارايي
 مرتبط (22ماده )

 فراتر از مصوبه سفام است. (22ماده )مفاد 

گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

 داري الكترونيكيطراحي و استقرار خزانه 39
وزارت امور اقتصادي و 

 دارايي
 مرتبط (8)ماده  «الف»بند 

گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي در پروژهمشابه اين  -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

40 
ي هاهاي مشمول واگذاري )بنگاهواگذاري سهام بنگاه فرآيندتكميل 

 (2و 1مانده گروه باقي

وزارت امور اقتصادي و 

 دارايي
 (28ماده )

قابل 

 تفسير

گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

 افزودهكامل ماليات بر ارزشسازي پياده 41
وزارت امور اقتصادي و 

 دارايي
 نامرتبط -

گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

 سازي طرح جامع مالياتيپياده 42
وزارت امور اقتصادي و 

 دارايي
 نامرتبط -

گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

 هاي دولتمولدسازي و مديريت دارايي 43
وزارت امور اقتصادي و 

 دارايي
 مرتبط (10)ماده  «پ»بند 

گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

 پذيري اقتصاد ايرانهاي رقابتطراحي سازوكارهاي بهبود شاخص 44
وزارت امور اقتصادي و 

 دارايي
  مرتبط (22ماده ) «الف»بند 

45 
هاي شناسايي و احصا و واگذاري اموال مازاد، سهام و دارايي

 ي اجراييهادستگاهو  2و  1هاي هاي خارج از گروهشركت

وزارت امور اقتصادي و 

 دارايي
  نامرتبط -
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 سفاممصوبات  رديف
 سازمان يا 

 مربوطه وزارتخانه

ماده مرتبط در 

 برنامه ششم توسعه

ميزان 

 ارتباط
 توضيحات

  مرتبط (8)ماده  «ت»بند  وزارت امور اقتصادي و دارايي ها و تعهدات عمومي دولتتوسعه و استقرار نظام جامع مديريت بدهي 46

47 
هاي هوشمند مبارزه با پولشويي در گستره سازي و توسعه سامانهپياده

 كليه اشخاص حقوقي و حقيقي مشمول قانون
  نامرتبط - وزارت امور اقتصادي و دارايي

  نامرتبط - وزارت امور اقتصادي و دارايي طراحي و تدوين الگو و بازتوزيع منابع حاصل از هدفمندي و نظام اجراي آن 48

49 
ن گذاري ايراهاي متقابل اقتصادي و سرمايهها و فرصتمعرفي ظرفيت

 و خارج براي جلب مشاركت فعاالن خارجي و داخلي
  مرتبط (4)ماده  وزارت امور اقتصادي و دارايي

  نامرتبط - وزارت امور اقتصادي و دارايي استقرار كامل سنهاب )سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه( 50

 از جنس سياست است نه برنامه اجرايي مرتبط (11)ماده  وزارت امور اقتصادي و دارايي توانمندسازي صنعت بيمه كشور 51

 طراحي، تدوين و اجراي برنامه جلوگيري از نسلي شدن فقر 52
وزارت تعاون، كار و 

 رفاه اجتماعي
 از جنس سياست است نه برنامه اجرايي نامرتبط -

 هاي اجتماعيايجاد پنجره واحد حمايت 53
وزارت تعاون، كار و 

 رفاه اجتماعي
  مرتبط (81ماده )

 هاي بازنشستگيپايدارسازي منابع صندوق 54
وزارت تعاون، كار و 

 رفاه اجتماعي
  نامرتبط -

 اي و فرهنگ كارتدوين استانداردهاي اخالق حرفه 55
وزارت تعاون، كار و 

 رفاه اجتماعي
  نامرتبط -

 هاي فراگير ملي و سهامي عامتوسعه و توانمندسازي تعاوني 56
وزارت تعاون، كار و 

 رفاه اجتماعي

بندهاي متعددي از 

 قانون برنامه ششم

قابل 

 تفسير
 

57 
در كريدورهاي  آهنراهكيلومتر خط  516برداري از تكميل و بهره

 غربيـ  جنوبي و شرقيـ  شمالي
 مرتبط (57ماده ) وزارت راه و شهرسازي

 

گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 
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 سفاممصوبات  رديف
 سازمان يا 

 مربوطه وزارتخانه

ماده مرتبط در 

 برنامه ششم توسعه

ميزان 

 ارتباط
 توضيحات

58 
دوم و سوم در  آهنراهكيلومتر خط  800برداري از تكميل و بهره

 غربيـ  جنوبي و شرقيـ  كريدورهاي شمالي
  مرتبط (57ماده ) وزارت راه و شهرسازي

59 
جنوبي ـ  كيلومتر آزادراه در كريدورهاي شمالي 237برداري از تكميل و بهره

 غربيـ  و شرقي
 نامرتبط - وزارت راه و شهرسازي

گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

60 
كيلومتر بزرگراه و راه اصلي در  1100برداري از تكميل و بهره

 غربيـ  جنوبي و شرقيـ  كريدورهاي شمالي
 نامرتبط - وزارت راه و شهرسازي

گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

  مرتبط (27ماده ) «الف»بند  وزارت راه و شهرسازي كيلومتر راه روستايي 1000برداري از تكميل و بهره 61

62 

توسعه و نوسازي ريلي با محوريت و مشاركت بخش خصوصي شامل 

دستگاه  1500دستگاه سالن مسافري و  200دستگاه لكوموتيو،  50

 واگن باري

  مرتبط (57ماده ) وزارت راه و شهرسازي

63 

عمان، خليج فارس و تكميل و توسعه بنادر مهم در سواحل درياي 

درياي خزر در جهت ترانزيت )با اولويت بنادر شهيد بهشتي، چابهار و 

 شهيد رجايي(

  نامرتبط - وزارت راه و شهرسازي

64 
هاي خرد، كوچك و متوسط با تقويت، توانمندسازي و توسعه بنگاه

 به ميزان دو ميليارد دالرآنها  هدف افزايش صادرات غيرنفتي

دن و وزارت صنعت، مع

 تجارت
  نامرتبط -

 ازي پنجاه طرح مهم و ملياندهتكميل و را 65
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
 مبهم و غيرشفاف نامرتبط -

66 
آفريني و بازنگري و اصالح نظام آموزش عالي كشور در جهت ارزش

 كارآفريني

وزارت علوم، تحقيقات 

 و فناوري
 نامرتبط -

بوده است، گزارشي در مورد  95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

67 
 منظوربهسازي نظام آمايش آموزش عالي و پژوهش طراحي و پياده

 ات آموزش عالي و پژوهش كشورمؤسسهاي گرا كردن فعاليتمأموريت

وزارت علوم، تحقيقات 

 و فناوري
 نامرتبط -

بوده است، گزارشي در مورد  95سفام هاي پروژهمشابه اين در  -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 
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 سفاممصوبات  رديف
 سازمان يا 

 مربوطه وزارتخانه

ماده مرتبط در 

 برنامه ششم توسعه

ميزان 

 ارتباط
 توضيحات

 الملليدانشگاه و واحد پژوهشي برتر كشور به تراز بين 5تبديل  68
وزارت علوم، تحقيقات 

 و فناوري
 نامرتبط -

بوده است، گزارشي در مورد  95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

69 
در حل مشكالت كالن،  هادانشگاهطراحي الگوي تغيير و ارتقاي نقش 

 هاي اقتصادي كشوردستگاهي و بنگاه

وزارت علوم، تحقيقات 

 و فناوري
 نامرتبط -

گزارشي در مورد  بوده است، 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

 مرتبط (58ماده ) وزارت كشور واگن براي متروهاي تهران و كالنشهرها تأمين 70
بوده است، گزارشي در مورد  95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

71 
اي توليد نفت خام ميادين مشترك غرب بشكههزار  100افزايش 

 هزار بشكه در روز 350كارون و رسيدن به ظرفيت 
 نامرتبط - وزارت نفت

گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

 نامرتبط - وزارت نفت لوله هفتم سراسري( احداث خط لوله و صادرات گاز به پاكستان )ادامه خط 72
بوده است، گزارشي در مورد  95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

73 

انتقال و توسعه فناوري بخش باالدست شامل بهبود توليد و ازدياد 

مخزن  52ميدان نفتي و گازي شامل  20( در EOR/IORبرداشت )

 بنياديدانشگاه و مركز تحقيقاتي با هدف ايجاد بستر دانش 9با 

در راستاي انتقال و  E&Pهاي فناوري از طريق ارتباط با شركت

 توسعه فناوري

 وزارت نفت
ارتباط قابل تفسير با 

 (65ماده ) «الف»بند 
 

گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

74 
هزار مشترك جديد روستايي و شهرهاي  900بيع متقابل گازرساني به 

 كوچك و مرزي
 نامرتبط - وزارت نفت

گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

75 
المنفعه در هاي عامسه هزار و پانصد ميليارد ريال كمك به پروژه

 و محروم كشور زخيز و گازخيمناطق نفت
 مرتبط (26ماده ) «الف»بند  وزارت نفت

گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

 نامرتبط - وزارت نفت واحد درصد هدررفت گاز طبيعي از گاز فرآورش شدهكاهش نيم  76
گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 
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 سفاممصوبات  رديف
 سازمان يا 

 مربوطه وزارتخانه

ماده مرتبط در 

 برنامه ششم توسعه

ميزان 

 ارتباط
 توضيحات

77 
اتوبوس فرسوده با اتوبوس  هزار دستگاه 3000بيع متقابل جايگزيني 

 قانون رفع موانع توليد( 12)موضوع ماده ـ  پايه گازسوز
 نامرتبط - وزارت نفت

مربوط به معدن در برنامه ششم توسعه، به قانون رفع موانع هاي در بخش

توليد اشاره شده است. اگر براي بخش نفت هم چنين استنادي انجام 

 .شدمي، مصوبات سفام مستند به حكم و ماده برنامه ششم شدمي

78 
دستگاه كاميون و كشنده فرسوده باالي  5000نوسازي بيع متقابل 

 قانون رفع موانع توليد (12)موضوع ماده ـ  تن 10
 نامرتبط - وزارت نفت

مربوط به معدن در برنامه ششم توسعه، به قانون رفع موانع هاي در بخش

توليد اشاره شده است. اگر براي بخش نفت هم چنين استنادي انجام 

 .شدمي، مصوبات سفام مستند به حكم و ماده برنامه ششم شدمي

79 
تاكسي و ون فرسوده با تاكسي پايه  20000بيع متقابل جايگزيني 

 ( قانون رفع موانع توليد12موضوع ماده ) -گازسوز با پيمايش باال
 نامرتبط - وزارت نفت

مربوط به معدن در برنامه ششم توسعه، به قانون رفع موانع هاي در بخش

توليد اشاره شده است. اگر براي بخش نفت هم چنين استنادي انجام 

 .شدمي، مصوبات سفام مستند به حكم و ماده برنامه ششم شدمي

80 
موتورخانه و سامانه گرمايشي  30000يي آبيع متقابل افزايش كار

 ( قانون رفع موانع توليد12موضوع ماده ) ـ هاي كشورساختمان
 نامرتبط - وزارت نفت

مربوط به معدن در برنامه ششم توسعه، به قانون رفع موانع هاي در بخش

توليد اشاره شده است. اگر براي بخش نفت هم چنين استنادي انجام 

 .شدمي، مصوبات سفام مستند به حكم و ماده برنامه ششم شدمي

81 
 ـ آب كشاورزي حلقه چاه و تلمبه 10000دار كردن برقبيع متقابل 

 ( قانون رفع موانع توليد12موضوع ماده )
 نامرتبط - وزارت نفت

مربوط به معدن در برنامه ششم توسعه، به قانون رفع موانع هاي در بخش

توليد اشاره شده است. اگر براي بخش نفت هم چنين استنادي انجام 

 .شدمي، مصوبات سفام مستند به حكم و ماده برنامه ششم شدمي

 نامرتبط - وزارت نيرو درصد 10كاهش تلفات شبكه توزيع برق به كمتر از  82
گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

83 

 

 7000هوشمند آب و برق )طرح فهام( و كنتور  دستگاه 50000نصب 

گيري ها و نصب ابزارهاي اندازهكنتور حجمي بر روي چاه دستگاه

 ايستگاه 700هاي سطحي بر روي مناسب در منابع آب

 

 مرتبط (35ماده ) «ح»بند  وزارت نيرو
گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 
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 سفاممصوبات  رديف
 سازمان يا 

 مربوطه وزارتخانه

ماده مرتبط در 

 برنامه ششم توسعه

ميزان 

 ارتباط
 توضيحات

84 
فاقد پروانه و مضر به  حلقه چاه 15000المنفعه نمودن پر و مسلوب

 مصالح عمومي
 نامرتبط - وزارت نيرو

گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

85 
گازي به ظرفيت هاي بخش بخار نيروگاهشروع عمليات اجرايي احداث 

 مگاوات 4000
 مرتبط (48ماده ) «ت»بند  وزارت نيرو

بوده است، گزارشي در مورد  95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

86 

مگاوات نيروگاه جديد شامل  4219بيش از  برداريبهرهتكميل و 

مگاوات توليد  200مگاوات برقآبي،  419مگاوات حرارتي،  3000)

 هاي تجديدپذير(مگاوات انرژي 600پراكنده و 

 مرتبط (48ماده ) «ت»بند  وزارت نيرو
گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

87 
مگاوات نيروگاه برق حرارتي  2000شروع عمليات اجرايي احداث 

 توسط بخش دولتي و خصوصي
 مرتبط (48ماده ) «ت»بند  وزارت نيرو

گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

  نامرتبط - وزارت نيرو كنتور هوشمند برق )طرح فهام(هزار  300نصب  88

  نامرتبط - وزارت نيرو هاي مرزي(ميليون مترمكعب )آب 400سد با ظرفيت تنظيم آب  9آبگيري و يا افتتاح  89

90 
هاي آبياري و زهكشي اصلي هكتار شبكه 70000برداري از بهره

 هاي مرزي()آب
  نامرتبط - وزارت نيرو

91 
ميليون مترمكعب  855سد به حجم مخزن  8آبگيري و يا افتتاح 

 هاي غيرمرزي(آب شرب( )آب تأمين)عمدتاً با هدف 
  نامرتبط - وزارت نيرو

92 
هاي آبياري و زهكشي اصلي هكتار شبكه 10000برداري از بهره

 هاي غيرمرزي()آب
 نامرتبط - وزارت نيرو

گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

 نامرتبط - وزارت نيرو هزار نفر 800روستا با جمعيتي بالغ بر 1000آب شرب  تأمين 93
گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 

94 
 421000خانه فاضالب به ظرفيت تصفيه 23از  برداريبهرهتكميل و 

 روزمترمكعب در شبانه
 مرتبط (38ماده ) «چ»بند  وزارت نيرو

گزارشي در مورد ، بوده است 95سفام هاي مشابه اين در پروژه -

 در دسترس نيست. 1395سال عملكرد اين پروژه در 
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 هاي كلي اقتصاد مقاومتيبا سياست مصوبات برنامه ششم توسعه مرتبط .3جدول 

 رديف

مصوبات برنامه ششم توسعه 

كلي هاي مرتبط با سياست

 اقتصاد مقاومتي

 مفاد حكم

بند مرتبط از 

كلي هاي سياست

 اقتصاد مقاومتي

هاي ارتباط با پروژه

 1396دار سال اولويت

 سفاممصوب 

 «ز»( بند 4ماده ) 1
در  ساليانه( %8/0دهم درصد )حداقل هشت زانيبه م يكارينرخ بتدوين سند ملي كار شايسته و الزام به كاهش 

 قانون برنامه ياجرا يهاسالطول 

 «1»بند 

 نامرتبط

 «الف»( بند 25ماده ) 2
خدمات از بخش  ديخري نسبت به و خدمات يفرهنگ ،ياجتماع فيدار وظاعهدهاجرايي ي هادستگاهالزام كليه 

 خدمات( ديتول يجا)به يو تعاون يخصوص
 نامرتبط

 «چ»( بند 46ماده ) 3
 يدر قبال أخذ خط اعتبار يصندوق توسعه مل ي( از منابع ورودي)ارز ساليانه( %10) درصد ده يگذارسپرده

 يردولتيو غ يكوچك و متوسط تعاون عيبه صنا يالير التيارائه تسه يبرا يالير
 نامرتبط

 و دانش دهيا يسازيفناورانه و نوآورانه در جهت تجار شرفتيتوسعه دانش و پ يالزم برا يو نهاد يمال ،يحقوق تيحما «ج»( بند 4ماده ) 4

 «2»بند 

 نامرتبط

 (64)ماده  5

  يالمللنيمعتبر ب يهادانشگاهبا مشاركت  يواحدها و شعب آموزش عال جاديا -

 يهاشركت( و در مورد 6( و )1) فصول ياستثنابه يانهيهز افتهيصياعتبارات تخص( از %1) درصد كياختصاص  -

 يو توسعه فناور يامور پژوهش يبرا ياتيرعمليغ يهانهياز هز يدولت

 مي( از سود قابل تقس%3) درصد به هزينه معادل حداقل سه و... يردولتيغ يعموم يو نهادها يدولت يهاشركت الزام -

  ساليانهدر بودجه  يو توسعه فناور يقاتيمصرف در امور تحق يبرا سال قبل خود

 « سمات»ها در سامانه و رساله هانامهانيو پا يو فناور يپژوهش يهاطرحالزام ثبت فهرست  -

 يپژوهش ،يو مؤسسات آموزش عال هادانشگاهتقاضامحور مشترك با  يهااز پژوهش يمال تيالزام دولت به حما -

 هيعلم يهاو حوزه يو فناور

 نامرتبط

6 
و « الف»( بندهاي 65ماده )

 «ب»

و  تيصاحب صالح يخارج يهاشركتدر داخل كشور با مشاركت  انيبندانش يهاشركت سيحمايت دولت از تأس -

و  يشامل باالدست يانرژ يهادر حوزه يو انتقال فناور زاتيساخت، نصب تجه ،يمهندس ،يطراح يدانش برا يدارا

  نهيمز نيالزم در ا التيتسه يو اعطا يروگاهين لينفت و گاز و تبد يدستنييپا

 كشور يدر نظام آموزش يكاربرد -يو دانشگاه جامع علم ياو حرفه يسهم دانشگاه فن شيافزا -

 نامرتبط
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 رديف

مصوبات برنامه ششم توسعه 

كلي هاي مرتبط با سياست

 اقتصاد مقاومتي

 مفاد حكم

بند مرتبط از 

كلي هاي سياست

 اقتصاد مقاومتي

هاي ارتباط با پروژه

 1396دار سال اولويت

 سفاممصوب 

 (5)ماده  7
در مجموعه خود و  يوربهره تيرينمودن چرخه مد اجرايياجرايي و نيروهاي مسلح نسبت به ي هادستگاهالزام 

 نسبت به رصد و پايش اين اقدامات وريبهرهالزام سازمان ملي 
 نامرتبط «3»بند 

 «ح»( بند 7ماده ) 8
 ددرص يو اختصاص س هااستاندر مراكز  اجرايي تيريمد ياثربخش و ييالزام دولت به اتخاذ رويكرد تمركززدا

 هااستان يزيربرنامه يكشور به شورا ياهيسرما يي( از اعتبارات تملك دارا30%)
 «4»بند 

 نامرتبط

 نامرتبط يو استان يمل نيسرزم شيالزام دولت به تهيه سند آما (26ماده ) 9

 نامرتبط در بخش ساختمان يدرصدي تلفات انرژ 5نامه در راستاي كاهش آيينالزام دولت به طراحي سازوكار و تدوين  (44ماده ) 10

 قابل تفسير (5)ماده  اهافتيدر يسازو متناسب ضيعدالت در نظام پرداخت، رفع تبع يالزم جهت برقرار يهايالزام دولت به انجام بررس (30ماده ) 11

 دوجانبه و چندجانبه يهامانيو انعقاد پ جادياالزام وزارت امور اقتصاد و دارايي نسبت به  (13ماده ) 12

 (10)ماده 

 نامرتبط

 «خ»بند  (46ماده ) 14
 اتقيكوچك، تحق عيصنا يگذارهيصندوق ضمانت سرما ران،يالزام دولت به حمايت از صندوق ضمانت صادرات ا

 يفترنيصادرات غ تيدر راستاي تقو ييايدر عيو صنا يمعدن يهاتيفعال مهيب ك،يالكترون عيو توسعه صنا
 نامرتبط

 نامرتبط يجهان يبا تمركز بر ورود به بازارها ياقتصاد يپلماسيد تيالزام دولت به تقو «پ»بند  (105ماده ) 15

 نامرتبط رانيا يهادر سفارتخانه يبازرگان زنانيالزام وزارت امور خارجه به استفاده از را «ت»بند  (105ماده ) 16

 (44ماده ) 17
 عاناتيهزار بشكه در روز نفت خام و م و هفتصد ونيليمقدار دو م شيپاال تيظرف جاديا يالزام دولت به ارائه تسهيالت الزم برا

 «15»بند  كشور يميمحصوالت پتروش ديالزام دولت به افزايش ظرفيت تول ،يردولتيباال توسط بخش غ يدگيچيپ بيبا ضر يگاز
 نامرتبط

 نامرتبط طي سال اول اجراي برنامه يدروكربوريبرداشت از مخازن ه اديو ازد يانتيالزام وزارت نفت به تهيه برنامه جامع ص «ث»بند  (48ماده ) 18

 يندبمؤسسات رتبه ياندازو راه هياطالعات در بازار سرما تيشفاف يان بورس به ارتقامالزام وزارت اقتصاد و ساز «خ»بند  (4)ماده  19

 «19»بند 

 نامرتبط

 نامرتبط ،و...ها نهوزارتخامراحل انواع معامالت متوسط و بزرگ  يتمام ياجرا يدولت برا يكيالزام دولت به تكميل سامانه تداركات الكترون (9)ماده  20

 (14ماده ) 21

ات نسبت مطالب و سالمت و كاهش تيشفاف ينظارتي در راستاي ارتقاهاي الزام بانك مركزي به استفاده از اهرم

 التيهنسبت تس يك درصدي ساليانهالزام بانك مركزي و قوه قضائيه نسبت به كاهش  الت،يبه تسه يرجاريغ

 (ياليو ر ي)ارز التيبه كل تسه يرجاريغ

 مرتبط
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 رديف

مصوبات برنامه ششم توسعه 

كلي هاي مرتبط با سياست

 اقتصاد مقاومتي

 مفاد حكم

بند مرتبط از 

كلي هاي سياست

 اقتصاد مقاومتي

هاي ارتباط با پروژه

 1396دار سال اولويت

 سفاممصوب 

 مرتبط انون برنامهق يبرخط در سال اول اجرا ينظارت يهابا استقرار سامانه ينظارت مستمر در نظام بانك نهيالزام بانك مركزي به ايجاد زم (18ماده ) 22

 قابل تفسير قانون برنامه يسال اول اجرا يط سامانه حقوق و دستمزدالزام دولت به طراحي  (29ماده ) 23

 «الف»بند  (67ماده ) 24

 و كاال ،يقياشخاص حق تياجرايي، لشكري و كشوري نسبت به انجام كليه استعالمات هوي هادستگاهالزام 

صورت بهمحور مكان ينشان اق بهادار( ورو او هينقل ليملك، وسا ازجمله) رمنقوليمنقول و غ يهاداراييخدمات، 

 كشور كيكترونبراساس مفاد نقشه جامع دولت ال و يكيالكترون

 مرتبط

 «ح»بند  (68ماده ) 25
 ده،يا)شامل مناقصه، مز يكيالكترون يمعامالت دولت ،يكيالكترون اتيمال يهاالزام دولت نسبت به ايجاد سامانه

 يكيكاال( و سالمت الكترون ديخر
 قابل تفسير

 «ب»بند  (108ماده ) 26
 ييكنترل خودرو يهاسامانه يروزرسانو به يازاندهو گمرك نسبت به نصب، را يانتظام يروياعطاي مجوز به ن

 و...مرزها  يو خروج يورود ،يگمرك ي( در مباديركسي)ا (ينري)كانت يبارگنج
 نامرتبط

 نامرتبط كيالكترونصورت بهدفتر امالك كشور  يو سامانده ياندازالزام سازمان ثبت اسناد و امالك كشور نسبت به راه (114ماده ) 27

 «الف»بند  (117ماده ) 28

مات مورد و برخط به استعال يفور ييايجاد امكان پاسخگو منظوربهاي الكترونيك نسبت به ايجاد سامانه قضائيهالزام قوه 

ي اجرايي و نهادهاي عمومي هادستگاهو الزام كليه  هميٌعلاموال اشخاص محكوم درخصوص صالحيذ ييمراجع قضا ازين

 در مورد اين سامانه قضائيهداراي اطالعات الزم هستند نسبت به همكاري با قوه  انحاغيردولتي كه به نحوي از 

 نامرتبط

 «ب»بند  (117ماده ) 29
 يندهايكردن فرآ كييالكترون يالزم برا يالزام سازمان ثبت اسناد و امالك كشور نسبت به انجام اقدامات قانون

 تا پايان سال اول اجراي برنامه يمفاد اسناد رسم ياجرا
 غيرمرتبط با قوه مجريه

 «ت»بند  (117ماده ) 30
 هيپاسخگويي به كل رمنظوبه اجرايي يهادستگاه كيالكترون يهابا اتصال به سامانه كينسبت به ايجاد درگاه الكترون قضائيهالزام قوه 

 ر اين زمينهد قضائيهنسبت به همكاري با قوه  اجرايي يهادستگاهو الزام  كيالكترونصورت به ييمراجع قضا ازياستعالمات مورد ن
 نامرتبط

 (41ماده ) 31
سازمان،  يبا همكار ياهسته ساتيو تأس هانيروگاه ياضطرار طيمقابله با شرا يطرح مل نيالزام سازمان انرژي اتمي نسبت به تدو

 22بند  ربطيذ يهادستگاه ريو سا رعامليمسلح، كشور و امور خارجه و سازمان پدافند غ يروهاين يبانيدفاع و پشت يهاوزارتخانه
 نامرتبط

 نامرتبط رعامليپدافند غ يهااستيس تيي اجرايي به رعاهادستگاهالزام كليه  «پ»بند  (106ماده ) 32
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