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 (1395-1399اسالمي ايران )
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 چكيده

در ظاهر  (1395-1399) ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم برنامه سند

توان اين سند را ها و راهبردها در حدي است كه نميولي تعدد هدف ،راهبردي را دارد شكل يك نوشته

اي توسعه بايد يك برنامهدرواقع  راهبردي تلقي كرد. از نظر قانوني، سند برنامه صورت جدي يك برنامهبه

اي كه در سند آورده توسعه اين كار هم غافل مانده است. عنوان برنامهاز درواقع  ولي ،كردرا بيان مي

اي توسعه هاي يك برنامهشده است، در عمل هرگز محقق نشده زيرا اين سند برنامه نتوانسته چارچوب

توان تعريفي هويتي براي مطالب مندرج در سند برنامه را تصوير كند. در نهايت، با بررسي سند برنامه نمي

 ائه داد.ار

 گزارش حاضر بخش انرژي كشور را در برنامه مدنظر قرار داده و در پي ارزيابي اوليه كليت سند

نظر قرار داده است. نظر به گستردگي موضوع فقط دو را نيز در چارچوب محورهاي زير مدبخش انرژي 

ه اين امكان تفصيل ديده شده است، هرچند ك به انرژيو  گذاري و اشتغالتوليد، سرمايهمبحث 

شده در سند برنامه هم با همين رويكرد مورد ارزيابي قرار بگيرد. در اين وجود دارد كه كل مباحث مطرح

 هاي اقتصادي كشور با عنايت به محورهاي زير انجام شده است:گزارش بحث در مورد اسناد فني برنامه

 ماهيت ارزيابي وضع  :ويژه محيط حاكم بر كشورارزيابي درست از وضع موجود كشور و به

اي را بودن اطالعات برنامه اعتماد تواند شدت قابلموجود در سند برنامه يكي از معيارهايي است كه مي

مشخص نمايد. در اين زمينه الزم است نشان داده شود كه چگونه سند برنامه وضعيت موجود اقتصاد 

 جدي اقتصاد كشور كه بر وضعيت آيندهكشور را ترسيم كرده است و بر اين اساس تا چه حد تحوالت 

ها ديده شده است. آنچه در شناخت محيط حاكم بر كشور بيان گذارد، در ارزيابياقتصاد كشور اثر مي

شده، بدون ترديد بخشي از محيط حاكم است، ولي در سند برنامه، موارد كليدي مهمي از قلم افتاده 

دهد. اين موارد برخاسته حاكم بر كشور را تغيير ميماهيت و ساخت محيط ، است كه وجود اين موارد

مدت ميان ناباوري دولت نسبت به لزوم داشتن برنامه .2نگرش دولت به وضعيت محيطي كشور و  .1 :از

هاي محيطي شود كه سند نتوانسته است ويژگيروشني ديده ميخارج از مديريت دولت كنوني، است. به

 درستي و با دقت كافي ترسيم كند.المللي ايران بهملكرد دولت و جايگاه بينرا از منظر اسناد باالدستي، ع

زماني برنامه و  هاي برنامه در دورهبودن هدف پذيرش ارزيابي دقيق و برازنده از قابل -
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ها در هر مورد از همان چارچوب بودن هدف پذيرش براي ارزيابي قابل ها:شروط تحقق اين هدف

ولي  ،برنامه استفاده شده است. اين رفتار دليل پذيرش چارچوب و صحت آن نيستذكرشده در سند 

رديابي  موارد ارزيابي شود تا مطالب هم قابل تالش شده است كه در چارچوب منطق سند برنامه، همه

 باشد.

هاي كلي )كه البته مشخص ، در توصيف هدفگذاري و اشتغالتوليد، سرمايهدر مورد مبحث 

هاي كالن مدنظر رسد هدفنظر ميچه دليل صورت گرفته است و به به« كلي» اده از واژهنيست استف

 بوده باشد(، سه هدف ذكر شده است:

 ـ دستيابي به رشد شتابان، پايدار و اشتغالزا،

 بري كل عوامل توليد از رشد اقتصادي، ـ افزايش سهم

 آفريني در كشور. افزايش توان ثروت ـ

ذكرشده سند در  نظر به اين كه اهدافولي  ،البته، بسيار شايسته و بايسته استهر سه هدف، 

توان جهتگيري اقتصادي دولت را ها نميچارچوب رويكردي ويژه تعريف نشده است، با نگاه به اين هدف

گذاري و توليد، سرمايهذكرشده در مبحث  هاي چهارگانهتر به مشخصهارزيابي كرد. با نگاهي دقيق

 هاي ذيل اهداف اصلي اين حوزه باشد: ، شايد هدفتغالاش

 درصد از  ---كم ششم دست ترتيبي كه در پايان برنامهدرونزاسازي توليد در اقتصاد ملي، به

 اقتصاد ملي در چارچوبي درونزا حاصل شود.

  اصالح ساخت اقتصاد براي فرصت اشتغال در حدي كه در پايان برنامه نرخ بيكاري در كشور

 آموختگان كمتر از متوسط نرخ بيكاري در كشور شود،درصد و نرخ بيكاري دانش ---كمتر از 

 وري اين بخش المللي، بهرهصورتي كه با رعايت ضوابط اسالمي و بينتوانمندسازي بخش مالي به

 .سطح كشورهاي منطقه برسد كم بهدر تخصيص منابع و تجهيز آن، با رعايت معيارهاي سالمت، دست

 هاي توليدي با استفاده از معيارهاي فعال در حدي كه در پايان برنامه وري فعاليتبهره يرتقاا

 كم در سطح كشورهاي منطقه باشد.وري سرمايه دستوري كار و بهرهوري كل عوامل، بهرهبهره

 هاي اقتصادي براساس منطقي قابلهاي برنامهكردن خواسته برآورده ارزيابي درجه 

هاي برنامه بايد به روشي كه برنامه به ساختن خواسته بودن رويكرد برآورده براي اثبات منطقي دفاع:

مرزهاي اجرا رسيده است، نظر كرد و اين رويكرد را ارزيابي نمود. در اين چارچوب الزم است الگوي 

ارزيابي  لشده مشخص و قابگرفته كارهاي بهمسرفتاري برنامه مشخص شود تا منطق عملكرد مكاني

شده در نسبت بزرگ راهبردهاي ارائه به گردد. در سند برنامه هيچ الگويي ارائه نشده است. مجموعه

مهمتر اين  هاي اين بخش اثرگذار باشد و نكتهتواند براي رسيدن به هدفنميدرواقع  بخش نفت و گاز

برازنده براي رسيدن به يك است كه در راهبردها هم مواردي وجود دارد كه در نفس خود راهبردي 
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هاي ذكرشده در مورد بخش نفت و گاز تواند تلقي شود، ولي هيچ ارتباطي با هدفمدت ميبلندوضعيت 

شده در مورد بخش برق هم درست مشابه بخش نفت و گاز است. نبود تفكيك ندارد. راهبردهاي مطرح

 بين انواع انرژي يكي از مشكالت سند برنامه است.

 براي ارزيابي اقتصادي:  خورداري از نگاهي برازنده به چارچوب نگرش برنامهارزيابي بر

هاي جامعه و حكومت از برنامه مشخص باشد. بدون ترديد در برازندگي نگاه به برنامه، الزم است خواسته

هاي المللي مربوط به موضوع فعاليتهاي بينكه در امر تحريم نسبي ششم و با تسهيل مقطع برنامه

مشخص اين است كه زندگي اقتصادي  ، يك خواستهرخ داده استاي ايران در چارچوب برجام تههس

نوعي به ركود حاكم بر اقتصاد خاتمه داده شود. انتظار جمعي بر اين كشور به حالت عادي برگردد و به

شگاهي تحصيالن دانلااست كه اشتغال از وضعيت كنوني خارج شده و اين امكان فراهم آيد كه فارغ

آورند. با دست ميتحصيالتشان كاري در خور دانش خود به بتوانند اميد داشته باشند كه پس از خاتمه

تواند نگاهي برازنده به برنامه را ايجاد كند نگري ملموس ميهاي چهارگانه با واقعيتاين اوصاف هدف

پذير خواهد رتر بسيار توجيهچون در آن چارچوب، بازگشت به مسير عادي توسعه و رسيدن به جايگاه ب

يك گزارش فني، الگوي مورد نظر خود را تعريف و توجيه كرده  بود. در اين راستا الزم است برنامه با ارائه

 توان آن را در چارچوب رفتارهاي برنامهباشد. چنين رويكردي در سند برنامه وجود ندارد و بنابراين نمي

 ششم رديابي كرد.

 براي تشخيص  ها در چارچوبي برازنده:ها و ظرفيتها، قابليتويتارزيابي تشخيص اول

هاي اساسي مندرج در سند برنامه اشاره كرد. ها و اقدامتوان به سياستها در سند برنامه فقط مياولويت

هاي اساسي با تر اقدامنهاي نامشخص و تعدد افزوها با جهتگيريدر اين مورد هم تعدد سياست

  ها را ناممكن ساخته است.ها، رديابي اولويتتر از سياستنامشخصهاي جهتگيري

  براي تشخيص  برنامه: هاي پيشِ روي كشور در دورهچالش ارزيابي تشخيص برازنده

دقت الگوسازي هاي پيشِ روي كشور به شكلي برازنده، الزم است كه مباني رفتاري اقتصاد كشور بهچالش

ي مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته باشد. سند برنامه محيط اطراف برنامه شده و محيط اطراف اقتصاد مل

 درستي تعيين نكرده است.را حتي در مواردي كه محيط را ديده، به

 يارزيابي صحت و عقالنيت روش تعيين منابع و مصارف با رويكردي كه احتمال وقوع 

تعيين منابع و مصارف طي فرآيندي نامشخص  پذيرش باشد: آن در محيطي عقالني و منطقي، قابل

 برنامه اليحه»ولي در سندي كه با عنوان  ،انجام شده است كه مقادير كمي آن در سند برنامه وجود ندارد

ارائه شده است، (« 1395-1399اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ) ششم توسعه

تواند عامل رسيدن به منابع هاي كمي ميت كه چطور هدفشود. هيچ مشخص نيسارقام كمي ديده مي

 ششم شود.  مالي مورد نياز در برنامه
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 هاي مختلفهاي پيونديابي بخشمستشخيص مكاني ارزيابي برخورداري برنامه از قوه :

هاي مختلف الزم است سند م پيونديابي بين بخشستشخيص مكاني براي نمايش برخورداري برنامه از قوه

دفاع بوده است.  رديابي و قابل مي قابلسها برمبناي مكانينامه نشان دهد كه ارتباط رفتاري بين بخشبر

، بايد نشان داده شود كه هر ريال توليد به گذاري و اشتغالتوليد، سرمايهعنوان مثال در مبحث به

مي سبخش با چه مكانيگذاري در آن گذاري در كدام بخش نياز داشته و اين سرمايهچه مقدار سرمايه

اي نگاه بايد از خرد توسعه عبارت ديگر در برنامههاي ديگر كمك كند. بهتوانسته است به توليد در بخش

ها را رديابي كرد. بدون ترديد سند برنامه چنين هاي پيونديابي بين بخشمسبه كالن باشد تا بتوان مكاني

محور، هاي مكانهاي برگزيده در چارچوب موضوعنگاهي نداشته است و حتي مشخص نيست كه اولويت

اند. باز بودن در اقتصاد كشور، بر كدام مبنا برگزيده شده رو داراي اهميت راهبردي و داراي هويت پيش

عبارت هم مشخص نيست كه پيوند بين اين سه گروه موضوع در چه چارچوبي پذيرفته شده است. به

 گروه ديگر در سند برنامه چقدر بوده است.كردن يك گروه براي  ديگر حد فدا

  ارزيابي برخورداري برنامه از الگوي كاربردي منسجم و برازنده كه بتواند كاركرد اقتصاد

بدون ترديد سند برنامه برمبناي الگوي  ملي را در پي رفتارهاي بخش عمومي مجسم نمايد:

اي د الگو ارائه نداده كه اين خود نشانهاي مدون نشده است. سند در هيچ نقطه مستندي براي وجوتوسعه

اند صورت شفاهي مطالبي را بيان كردهاي يا هر الگوي ديگر بوده است. مسئوالن بهاز فقدان الگوي برنامه

گذاري و توليد، سرمايهولي اين مطالب هرگز در سند برنامه موجود نبوده است. در مورد مبحث 

ن وجود ندارد كه نشان دهد در رفتارهاي اقتصادي كشور ، هيچ چارچوبي، حتي در سطح كالاشتغال

شود گفت كه انتظار سند برنامه در گذاري و اشتغال چگونه است. حتي نميارتباط بين توليد، سرمايه

تواند فراهم كند و به چه مورد اين نكته كه هر يك درصد رشد اقتصادي چند درصد رشد اشتغال را مي

اصالح درواقع  ها، هيچ الگويي ارائه نشده است. برنامهبخش انرژيدارد. در مورد گذاري نياز مقدار سرمايه

توان الگويي مدتي هم مطرح نشده است. با اين اوصاف نميبلنددهد و تطابق و سازگاري مسير را نشان مي

مجسم منسجم و برازنده را كه بتواند كاركرد اقتصاد ملي و بخش انرژي را در پي رفتارهاي بخش عمومي 

عنوان مثال الگويي وجود ندارد كه طور كه توضيح داده شد، به. همانكردنمايد، در سند برنامه رديابي 

كند. سند بتواند نشان دهد تحوالت بخش انرژي چطور با قدرت خريد مردم جامعه سازگاري پيدا مي

 اي است.طور كامل عاري از الگوي برنامهبرنامه به

  پذير براي واكنش نسبت به هاي اصالحي انعطافمسبرنامه از مكانيارزيابي برخورداري

اي باشد سوم از چهار پله ششم بايد پله عرف، برنامه قاعده به هاي احتمالي و تحوالت نامنتظر:ضربه

هاي اصالحي مسانداز را يقيني سازد. اين بدان معناست كه در سند برنامه بايد مكانيكه تحقق سند چشم
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انداز را تسهيل كند و با سوي سند چشممدت بهبلندپذيري را در خود داشته باشد كه حركت فانعطا

هاي احتمالي، اصالحات الزم رفتاري واكنش سريع و هوشمند نسبت به تحوالت محيط بيروني و ضربه

 عنايت به نسبيرا انجام بدهد. اين بدان معناست كه بخشي از برنامه بايد به احتماالت آينده بپردازد و با 

ترين سناريوهاي حركت اقتصاد ملي را مدنظر قرار دهد. در همين راستا انداز، محتملبودن سند چشم

هاي كلي اقتصاد سياست مي در برنامه وجود داشته باشد كه در چارچوب خواستهسالزم است مكاني

هاي پس از آن مدنظر قرار برنامه و سال هاي مخرب ساختار و هويت ملي را در آينده، ضربهمقاومتي

 مدت را مشخص سازد.بلندكشور، جهتگيري پيشرفت  توسعه بدهد تا با تعديل برنامه

 يكي از نقاط قوت هر برنامه شده:ارزيابي امكان پايش تحوالت برنامه براساس اسناد ارائه 

ست كه بتواند ابزارهاي پايش برنامه را با شفافيت و دقت مشخص نمايد. توسل به مفاهيم اقتصادي اين ا

هاي شود كه شاخصها، هميشه سبب ميهاي چندمنظوره بدون رعايت اولويتآميز يا بيان جهتگيريابهام

 تدوين نشود و در نهايت ارزيابي مسير حركت ناممكن باشد. ها قابلنظارت و پايش برنامه

طور كامل توان گفت اين ويژگي بهداشته است كه مياي ميهر صورت سند بايد ماهيت توسعه در

اي توسعه يك سند مربوط به برنامه ششم،ناديده گرفته شده است. اين بدان معناست كه سند برنامه 

هنوز سند  ها اشكالي وجود نداشت،شد و از اين جنبهشده مطرح نميموارد گفته نيست و حتي اگر كليه

شده راهبردي باشد. با عنايت به مطالب گفته توانست چارچوبي اوليه براي تدوين يك برنامهبرنامه فقط مي

راهبردي هم محسوب  توان يك سند برنامهو ايرادات جدي كه بر متن سند وارد است، سند برنامه را نمي

 د نياز را برآورد سازد. زيرا در اين ساخت نيز سند نتوانسته است، الزامات مور ،كرد

 

 پيشگفتار

( را بدون ترديد 1395-1399ايران ) ياسالم يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد هششم توسع هبرنام

ه كزيرا اين برنامه سبب شد  ،ردكنمونه محسوب  كشور بايد يكمختلف در  يهادر تاريخ تدوين برنامه

 يهاسياستگذاريه در تاريخ كه اغراق نيست اگر گفته شود كمواجه شود  ييهاوضعيتبا  يايران هجامع

 سابقه بوده است. يايران ب

برنامه و پس  هسند نخستين اليح هشده از زمان شروع تدوين برنامه تا ارائيط يهاجريان يبررس

نخستين بار در تاريخ  يه براكدانست  ي، همه را شايد بتوان تحوالتينونك هاز آن تا زمان سند اليح

 يدر بررس يول ،ردكاز اين موارد را بتوان در زير ارائه  يهايرده است. شايد نمونهكايران بروز  ياقتصاد

 .1رد مدنظر نبوده استكاين روي يشناسحاضر آسيب

                                                 
قوای  و مجموعهشناسی رويکرد دولت يازدهم که در متن گفته شده است، گزارش حاضر قصد ندارد به آسيبهمانطور . 1

شناسی از بسياری جهات برای جلوگيری ولی ترديدی نيست که اين آسيب ،ششم توسعه بپردازد وين برنامهدر مورد تدکشور 
محور انحراف از مسير عرفی عنوان يک به کمدست تاز بروز موارد مشابه در زندگی اقتصادی کشور ضرورت دارد و الزم اس
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 و  ي، اجتماعياقتصاد هششم توسع هبرنام يام مورد نياز اجراكاح هاليح»سند  هارائ

ه كرا  يمجلس بايد بدون دانستن برنامه موارد :«(1395-1399ايران ) ياسالم يجمهور يفرهنگ

 رد.كيبرنامه بوده است، مصوب م ياجرا يام مورد نياز براكرد احكيدولت تصور م

 اگر دولت باور  يزيرا حت ،ار بسيار عجيب استكاين  ششم: هبرنام يردن از محتواكنيرونماي

شناخت  ينبايد توسط مجلس مصوب شود، هنوز حقِ ديدنِ سندِ برنامه، براه اصل برنامه كداشته باشد 

 تواند از دولت سلب شود.يرشده نمكامِ ذكآن و داليل نياز به اح يمحتوا

 ه در كاست  يامكشد احيه گفته مكرا  يمجلس بايد موارد :«يام دائمكاح هاليح» هارائ

 هبرنام كدر ي يه حتكبود  يدر عمل موارد متعدد يول ،رار شده استكپيشين ت ياتوسعه يهابرنامه

مصوب  يصورت جمعه بهكنمود ياز قوانين ايجاد م كييئرد و موزاكيآورده نشده بود، مصوب م ياتوسعه

 يتوسط شورا يبار مالدليل به هكبه اين مجموعه افزود  يشده است. در عمل مجلس وقت هم مقدار زياد

شور هم ك يليدكاز قوانين  ي. در اين مجموعه برخمجدداً اصالح گرديدو  برگشت داده شد نگهبان

 رد.كيحاصل م يتغييرات

 منسوب به  هاز چند پروژ ييبكه تركاين سند ششم:  برنامه هسند ويرايش جديد اليح هارائ

يافته  از متون انتشار كي، چند جدول از ي1395در سال  ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستردن ك ياجراي

ام مورد كاح هششم و متن سند اليح هشور در جريان تدوين برنامك يريزتوسط سازمان مديريت و برنامه

نظر شور و بهك يباالترين مقام اجراي يمترين تغييرات بود، بدون امضاكششم با  هبرنام ينياز دولت برا

 «بودن اليحه» ين وضعيت حته با ايكوزيران، به مجلس ارائه شده است هيئت  رسد بدون تصويبيم

 اين سند مورد ترديد است.

 به ياگر برنامه در زمان مقرر و پيش از پايان سال جار ششم: هبرنام هردن دوركنامشخص ،

 ي. دولت هيچ سند1396خواهد شد يا از سال  1395ششم از سال  هل مصوب شود، آيا برنامكهر ش

 رده است.كارائه ن باشد، 1400تا  1396ه برنامه از كآن  يبرا

 يول ،رده استكششم بروز  هبرنام هه در جريان ارائكاست  يترين موارديليدكشده فقط  ركموارد ذ

شده در اين جريان هم با دقت نگريسته  ايجاد يهاو هزينه يبا وجود اين بايد به موارد ابهام ساختار

رده است و در كشور ايجاد ابهام كه در ساختار كاست  ياز مهمترين موارد ياشود. فهرست زير مجموعه

آنها و  يقطع ير اين موارد بررسكتواند بسيار سنگين شود. هدف از ذيه مكدارد  يانهايت هم بار هزينه

                                                 
گر نشان داده شود که وجود يک های برخاسته از آن مدنظر قرار بگيرد. اقانونی کشور ارزيابی شود تا داليل بروز آن و آسيب

بررسی اين باشد که فقدان  اين ابهام برطرف شود. اگر نتيجهابهام در قانون اساسی سبب بروز اين وضعيت شده است، بايد 
ساختارهای اجرای قوانين عامل بروز وضعيت حاضر شده است، بايد تدبيری برای اصالح آن ساختارها انديشيده شود. در 

آخر الزم است نشان  ت عامل بروز اين وضعيت رديابی شود و داليل آن در هر سه قوه شناسايی شود. دستنهايت الزم اس
ششم در  شناسی جريان تدوين برنامهآسيب ، در چه ابعادی بوده است.سيبی که به اقتصاد کشور وارد شدهداده شود که آ

 اين کشور بسيار آموزنده باشد. اند در آيندهتوگذارد که میهر صورت درسی در تاريخ اقتصاد کشور باقی می
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ه توجه به ابعاد كر شده است كفقط موارد به اين دليل ذ يول ،در مورد آنها نبوده است يصدور نظر نهاي

 در اين زمينه ترديدناپذير است. يشناسبه آسيب وضعيت حاضر جلب شود. نياز

 اگر دولت سند برنامه را بالفاصله  ي: حتششم هبرنام يان تداوم اجراكردن امكنامشخص

 ينند، هيچ الزامكخود را تصويب  هوزيران دولت يازدهم بدون تأخير سند برنامهيئت  ند وكمصوب 

 يوزيران هر دولت حتهيئت  هدوازدهم قرار بگيرد. مصوبه اين برنامه مورد عنايت دولت كوجود ندارد 

 تغيير است. همان دولت قابل يبرا

 شور تا زمان ك ياقتصاد يها: برنامهشورك ياقتصاد يهاساختن هويت برنامه نامشخص

آن باشد. اين  يدولت مجر كه بيش از يكه انتظار اين بوده است كاند مدت بودهميان يهايحاضر برنامه

ايران  ياسالم يجمهور ياتوسعه يهادر هر صورت تمام برنامه يول ،دارد ياالتكموضوع در نفس خود اش

ه كحرف است و اين  كبدهد، ي يرا به دولت ياه مجلس برنامهكبا همين روال انجام شده است. اين 

 است. يرا به دولت ديگر بدهد، حرف ديگر يمدتميان هبرنام يدولت

 هه حوزك: الزم است مشخص شود و قوانين برنامه يردن مطالب قانون اساسك امشخصن 

از  يه برداشت جديدكسبب شده است  يچيست و چه عامل يدر قانون اساس يجمهوروظايف رياست

 پذيرش يا رد آن نشود. يشور مدعكهم در اين  يسكوجود آيد و به يجمهوروظايف رياست

 عنوان به ي: الزم است اين بار مالآن هششم و ابهامات آيند هبرنام يتأخير در اجرا يبار مال

نشان  ياين بار مال يرساند. شايد ارزيابيشود. فقط تحريم به ايران آسيب نم يبررس يموضوع اصل كي

 در مقابل آن ضرورت داشته باشد. يسازه مقاومكهم وجود دارد  يدرون يه عاملكدهد 

نشان  يه عنوان اين بررسكشده از بحث حاضر خارج است و همانطور  در نهايت، مطالب گفته

 يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد هششم توسع هشناخت نگرش و ساخت سند برنام يدهد، هدف از بررسيم

شور ك يريزاز انتشارات سازمان مديريت و برنامه كيه يك( است 1395-1399ايران ) ياسالم يجمهور

ششم توسعه ارائه نشده و با اين عنوان  هو پيوست برنام يسند قانون كصورت ين بههيچ عنوابه يول ،است

 هم انتشار نيافته است.

 

   (1395-1399) هتوسع ششم هسند برنام به ينگاه. 1

در ظاهر  (1395-1399) ايران ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد هتوسع ششم هبرنام سند

صورت شود بهيه نمكاست  يو راهبردها در حد هاهدفتعدد  يول ،را دارد يراهبرد هنوشت كل يكش

ه كاست عنايت شود  يافكشدن موضوع  روشن يرد. براك يتلق يراهبرد هبرنام كاين سند را ي يجد

 يسند 2018تا  2014 يهاسال يا براكدر اياالت متحد آمري يبخش انرژ يراهبرد هعنوان مثال برنامبه

در آن مطرح است و در هر مورد دولت ضمن توصيف  يراهبرد هخواست 12ه سه هدف و كاست 
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رده است. در سند كخود را مشخص  يشده، ماهيت حضور مال رسيدن به هدف مطرح يها براجهتگيري

در سند برنامه متجاوز  هاهدفتعداد  1.راهبرد مطرح شده است 26هدف و  8برنامه در مورد نفت و گاز 

متر باشد. شمارش اين موارد به فرصت كهدف بايد باشد و تعداد راهبردها نبايد از هزار مورد  150از 

 كتوان در ييو راهبردها را بشمارد. اين تعداد را نم هاهدفه شخص مورد به مورد اين كنياز دارد  يزياد

 نظر قرار داد.مد يراهبرد هبرنام

را دارد يا در سطوح مختلف  ياجراي يهادر موارد متعدد راهبردها همان عناوين برنامهاز اين گذشته 

 ياين موارد در متن انجام شده است و ضرورت هسان استفاده شده است. بحث در باركبا هويت ي ياز عناوين

در سند مورد  يراهبرد همراتب نگارش برنامه سلسلهكرار شود. قدر مسلم اين است كجا ته در اينكندارد 

 بحث رعايت نشده است.

ار كاز اين درواقع  يول ،ردكيرا بيان م ياتوسعه هبرنام كبايد يدرواقع  ، سند برنامهياز نظر قانون

 ،ه در سند آورده شده است، در عمل هرگز محقق نشدهك ياتوسعه ههم غافل مانده است. عنوان برنام

سند  يند. در نهايت، با بررسكرا تصوير  ياتوسعه هبرنام كي يهازيرا سند برنامه نتوانسته است چارچوب

مطالب مندرج در سند برنامه ارائه داد. با اين مقدمه و با عنايت به  يبرا يهويت يتوان تعريفيبرنامه نم

ها در چارچوب وضعيت برنامه انجام شده است. بنابراين در ه سند بر خود نهاده است، ارزيابيك يعنوان

 ر شده است.كشود، ذ ينويسبرنامه يمدع يه سندكآن  يالزم برا يمحورهازير 

 يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد هششم توسع هسند برنام»ه منظور كدر متن حاضر هرجا 

 يشور بوده است، فقط براك يريزاز انتشارات سازمان مديريت و برنامه «(1355-1399ايران ) ياسالم

 استفاده شده است. «سند برنامه»رعايت اختصار از عنوان 

 

 ياتوسعه هالزامات برنام يشناسچارچوب. 2

دهد و در هر صورت يارائه نم ياتوسعه هه برنامكنشده است  يه دولت تا زمان حاضر مدعكنظر به اين 

 ارائه يتوصيف سندها يبرا «توسعه»شده به مجلس هم از عنوان  يافته يا ارائه در عنوان اسناد انتشار

داشته  ياتوسعه هسند برنام كه يكخواسته يه دولت مكرده است، فرض بر اين است كشده استفاده 

 يمختلف يهاويژگيمختلف با عنايت به  يشورهاك ياقتصاد يهابرنامه يباشد. بحث در مورد اسناد فن

 عبارتند از: هاويژگيه اهم آن كبايد انجام شود 

                                                 
ولی  ،تفکيک نوشته شده است راهبرد به 26ها و راهبردها . در سند برنامه در بخش نفت و گاز در قسمت ارتباط بين هدف1

شده است  ها و اقدامات، تعدادی از راهبردها در کنار تعداد ديگری با يک شماره ثبتدر قسمت ارتباط بين راهبردها، سياست
بندی راهبرد در سند برنامه در دسته 26مورد باشد. امر واقع اين است که همان  17رسد تعداد راهبردها نظر میکه در نتيجه به

زيرا بعضی از راهبردها از چندين راهبرد  ،مورد هم بيشتر است 26ولی تعداد واقعی راهبردها از  ،جديد آورده شده است
 تشکيل شده است.
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 شور،كم بر كويژه محيط حاشور و بهكدرست از وضع موجود  يارزياب 

 برنامه و شروط  يزمان هبرنامه در دور يهاهدفبودن  پذيرش دقيق و برازنده از قابل يارزياب

 ،هاهدفتحقق اين 

 دفاع، قابل يمنطق براساس ياقتصاد يهابرنامه يهاردن خواستهك برآورده هدرج يارزياب 

 ياقتصاد هبرازنده به چارچوب نگرش برنام ياز نگاه يبرخوردار يارزياب، 

 برازنده، يدر چارچوب هاظرفيتو  هاقابليت، هااولويتتشخيص  يارزياب 

 برنامه، هشور در دورك يپيشِ رو يهاچالش هتشخيص برازند يارزياب 

 آن در  يوقوعه احتمال ك يردكصحت و عقالنيت روش تعيين منابع و مصارف با روي يارزياب

 پذيرش باشد، ، قابليو منطق يعقالن يمحيط

 مختلف، يهابخش يپيوندياب يهامسانيكتشخيص م هبرنامه از قو يبرخوردار يارزياب 

 را در  يرد اقتصاد ملكاركه بتواند كمنسجم و برازنده  ياربردك يبرنامه الگو يبرخوردار يارزياب

 مجسم نمايد،  يبخش عموم يرفتارها يپ

 يهانش نسبت به ضربهكوا يپذير براانعطاف ياصالح يهامسانيكبرنامه از م يبرخوردار يارزياب 

 ر، ظو تحوالت نامنت ياحتمال

 شده اسناد ارائه براساسان پايش تحوالت برنامه كام يارزياب. 

 يپدهد و در يشور را در برنامه مدنظر قرار مك يموارد باال، بخش انرژ يگزارش حاضر ضمن بررس

را در چارچوب  يمربوط به بخش انرژ يبخش يشده، ارزياب ركذ ياوليه در چارچوب محورها يارزياب

ه در چارچوب قرارداد ديده نشده است، كموضوع  يدهد. نظر به گستردگيباال مدنظر قرار م يمحورها

ه اين كتفصيل ديده شده است، هرچند  به يانرژو  و اشتغال يگذارتوليد، سرمايهفقط دو مبحث 

 قرار بگيرد.  يرد مورد ارزيابكشده در سند برنامه هم با همين روي ل مباحث مطرحكه كان وجود دارد كام

ه به تمام موارد كشده، حاصل پژوهش حاضر،  يردن مباحث بررسك با اين اوصاف، با وجود محدود

 است: يتعميم است، رسيدن به دو نوع ارزياب قابل

 يهاهدفبه  يدستياب يل برنامه براكفايت كنمايش قابليت و  يفايت مستندات براك يارزياب .1

 الن، ك

، در يمربوط به بخش انرژ يهافايت برنامهكنمايش قابليت و  يفايت مستندات براك يارزياب .2

اين  هآيند يهاچالشبا  يو روياروي يدر اقتصاد مل يآفرينارزش ياين بخش برا يهاقابليتچارچوب 

 .بخش

رسد ينظر نمه بحث در مورد اسناد برنامه فقط به سند برنامه محدود شده است. بهكاست  يبديه

 يدر اين سند در زمان ارائه به مجلس جديد، بدهد. در صورت يه دولت يازدهم بخواهد تغيير مشهودك

 تواند تغيير نمايد. يپژوهش حاضر هم م يند، بندهاكه اين سند تغيير ك
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 شور كم بر كمحيط حا يارزياب. 2-1

ساله تصوير شده است. بحث انداز بيستچشم هم بر برنامه با تداوم برنامكششم، محيط حا هدر سند برنام

انداز سند چشم يهاشدن خواسته ينندگان برنامه از اجرايكرسد تدوينينظر مه بهكاست  ياگونهسند به

ريزان موجه ه از نظر برنامهك يدارند. با وجود داشتن داليل يهم بر اين نااميد يداليل ياند، ولنااميد شده

تحقق  رغم عدماندار، بهسند چشم يهابه خواسته يبه دستياب كيشود، علت پذيرش محيط متيم يتلق

اقتصاد  يلك يهاسياستابالغ  يلكطور ساله، بهتانداز بيسشده در انتظارات مربوط به سند چشم مشاهده

انداز ديده شده آن، تحقق سند چشم يتغييرناپذير انتصاب ياز محورها كيه يكاست  يعنوان يمقاومت

ميت باور دارد كه نشان دهد حاكبوده است  يعامل ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستاست. بنابراين ابالغ 

خود را سازمان برنامه و بودجه است و در اين چارچوب  ييافتنانداز دستسند چشم يهاه خواستهك

 موظف به پذيرش اين باور دانسته است. 

 يالزم برا يردهاكاز روي كيعنوان يدولت در زمان تدوين برنامه هم به يعالوه بر اين، رفتارها

 يرد اقتصادكه سند برنامه رويكود شيمطرح شده است. در اين بخش ديده م يريزتشخيص محيط برنامه

 ي، شمرده است. سند برنامه مدعيبرگردانيدن رونق به اقتصاد مل .2نترل تورم و ك .1 :بر كيدولت را مت

رد دولت كدهد روييه نشان مكداشته است  يمشهود يه در هر دو مورد دولت دستاوردهاكشده است 

 درست و برازنده است. يردكيازدهم روي

م است، كاز محيط حا يشور ديده شده است، بدون ترديد بخشكم بر كشناخت محيط حاآنچه در 

ه وجود اين موارد در نفس خود ماهيت و كاز قلم افتاده است  يمهم يليدكدر سند برنامه، موارد  يول

 ينگرش دولت به وضعيت محيط .1 :دهد. اين موارد برخاسته ازيشور را تغيير مكم بر كساخت محيط حا

، است. در ينونكمدت خارج از مديريت دولت ميان هدولت نسبت به لزوم داشتن برنام يناباور .2 ،رشوك

 يريزبرنامه هه چرا سند برنامه نتوانسته است اين شرط اوليكزير به اين موارد اشاره شده تا نشان داده شود 

 يهام بر برنامهكحا يموجود و اسناد باالدست يهاچارچوب براساسشور، كاقتصاد  هتوسع يبرازنده برا

 را برآورده سازد. ياتوسعه

 يهاه خواستهك ااست: به اين معن 1يسند نسب كخود، ي يليدكو  يمكانداز در موارد سند چشم 

                                                 
 اصول و هاآرمان تحقق مسير در ... و الهی الیزال قدرت به اتکال با»شرح زير است: ساله بهانداز بيستسند چشم متن. 1

  :سالهبيست اندازچشم در ،اساسی قانون

 انقالبی، و اسالمی هویت با منطقه سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه با یافتهتوسعه است کشوری ایران 
 الملل. بين روابط در ثرؤم و سازنده تعامل با و اسالم جهان در بخشالهام

 داشت:  خواهد هاییویژگی چنين اندازچشم این افق در ایرانی جامعه 

 ملی اسالمی، هایارزش و اخالقی اصول بر متکی خود، تاریخی و جغرافيایی فرهنگی، مقتضيات با متناسب یافته،توسعهـ 
 مندیبهره و هاانسان حقوق و کرامت حفظ مشروع، هایآزادی اجتماعی، عدالت دینی، ساالریمردم بر تأکيد با انقالبی، و
 قضایی.  و اجتماعی امنيت از

ملی.  توليد در اجتماعی سرمایه و انسانی منابع برتر سهم بر متکی فناوری، و علم توليد در توانا پيشرفته، دانش   از برخوردارـ 
 حکومت.  و مردم پيوستگی و جانبههمه بازدارندگی برمبتنی دفاعی سامان با مقتدر و مستقل امن،

 به خانواده، مستحکم نهاد درآمد، مناسب توزیع برابر، هایفرصت اجتماعی، تأمين غذایی، امنيت رفاه، سالمت، از برخوردارـ 
 مطلوب.  زیست محيط از مندبهره و تبعيض فقر، از دور
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ه كسند مطلق نيست  كيه دارد و به هيچ عنوان يكجايگاه ايران در جهان و منطقه ت يبندسند بر رتبه

، ينخست اقتصاد هعنوان مثال ايران بايد رتبند. بهكرا بيان  يامشخص و فاقد نگرش مقايسه يهاخواسته

ه با ك يتوان بدونِ ديدنِ ديگرانينم ينسب يهارا در سطح منطقه دارا شود. در مقايسه يو فناور يعلم

ه اگر كر وجود دارد رد. در سند برنامه اين تصوكايران بيان  يبرا يشوند، ارقام مطلقيايران مقايسه م

انداز درصد در سال باشد، ايران به هدف مندرج در سند چشم 8ايران در حد متوسط  يرشد اقتصاد

شور ك يگذارو رشد سرمايه يه متوسط رشد اقتصادك يجدول هدست خواهد يافت و در اين راستا با ارائ

ه كتالش شده است تا نشان داده شود  يطور ضمندهد، بهيمختلف را نشان م يهاو دوره هاسالدر 

 ن است. كايران نامم يدرصد در سال برا 8به ميانگين رشد  يدستياب

برترين  يو فناور ي، علميه ايران بتواند از نظر اقتصادكآن  ي، برا«يامقايسه يردن مبناك فراموش»

ه كاست  يبه اين خواسته، دو عامل يدستياب يبرا «يدادن رشد اقتصاد قرار مبنا»شور منطقه بشود و ك

سازد. يراستين اين سند متفاوت م يانداز را با محتوارسيدن به سند چشم ينگرش دولت برا يمحتوا

ه كمحاسبات خود به اين نتيجه رسيده است  براساسه كه سند برنامه با وجود آن كتوجه است  قابل

درصد در سال بوده است، متوسط  1/6معادل  1386 تا 1379باثبات  هايران در دور يمتوسط رشد اقتصاد

 رده است. كدرصد فرض  8ششم را  هبرنام هدور يرشد اقتصاد

 ياف رشد اقتصادكاز ش يشد، بايد تحليليديده م يدرستانداز بهسند چشم يبودن ارزياب ياگر نسب

اف، كو با تحليل وضعيت اين ش شديمنطقه ارائه م يشورهاكاقتصاد ايران در مقايسه با  يو تغييرات ماهو

 يانداز، ارزيابنار داليل انحراف از مسير مدنظر سند چشمكانداز در چشم يهاالزامات رسيدن به خواسته

 يه بحران مالكنيست  يشد. ترديديانداز ارائه مسند چشم يهابه خواسته ياز احتمال دستياب يمنسجم

 يمنطقه ازسوتحوالت سياسي و امنيتي ايران و  هاييمتحرسو و كاز ي يميالد 2007سال  يالمللبين

در  يايران و منطقه را بسيار تحت تأثير قرار داده است. در سند برنامه هيچ سخن يديگر، رشد اقتصاد

 مورد اين تحوالت وجود ندارد.

در مورد رشد  يگزارش يميالد 2015 هدر ژانوي يينزككم يجهان هه مؤسسكتوجه است  قابل

شدن روند رشد جهان به اين نتيجه رسيده  ندكُآن ضمن اشاره به  يه طكجهان نوشته است  ياقتصاد

                                                 
 متعهد اجتماعی، سازگاری و تعاون روحيه انضباط، کاری، وجدان   از برخوردار رضایتمند، مؤمن، ایثارگر، پذیر،مسئوليت فعال،ـ 
 بودن.  ایرانی به مفتخر و ایران شکوفایی و اسالمی نظام و انقالب به

 قفقاز، ميانه، آسيای شامل) غربی جنوب آسيای منطقه سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه به یافتهدستـ 
 نسبی ارتقاي اقتصادی، مستمر و پرشتاب رشد علم، توليد و افزارینرم جنبش بر تأکيد با( همسایه کشورهای و خاورميانه

 کامل.  اشتغال به رسيدن و سرانه درآمد سطح

 و نواندیشی اخالقی، جامعه کارآمد، توسعه دینی، ساالریمردم الگوی تحکيم با اسالم جهان در مؤثر و فعال بخش،الهامـ 
 . (ره)خمينی امام هایاندیشه و اسالمی تعاليم براساس ایمنطقه و اسالمی همگرایی بر تأثيرگذار اجتماعی، و فکری پویایی

 «.مصلحت و حکمت عزت، اصول براساس جهان با مؤثر و سازنده تعامل دارایـ 
ايران، ارزيابی  وضعيت کالن کشور و وضعيت جامعه عدانداز در دو ب  سند چشمهای شود که خواستهبه اين ترتيب ديده می 

ای مبنای ارزيابی وضعيت و جايگاه های محيطی، محورهای مقايسهعد ضمن پذيرش عوامل و ويژگيشده است. در هر دو ب  
های ای و بودجههای توسعهکه برنامه های مصدر کار خواسته شده بودانداز، از دولتايران بوده است. در زمان ابالغ سند چشم

های اقتصادی نمايش وضعيت تحصيل انداز مدون کنند و شاخصکردن سند چشم خود را با عنايت به لزوم محقق انهيسال
 های اين سند را مدون نمايند.خواسته
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درصد در سال خواهد بود و در  1/2معادل  2064تا  2014 هه متوسط نرخ رشد جهان در فاصلكاست 

و با عنايت  يتصوير جهانبا اين  1.درصد در سال خواهد شد 8/1 يورمتوسط رشد بهره يزمان هاين فاصل

 هشده در ده وجه مشابه وضعيت ترسيمهيچ ايران به يشدن نرخ رشد جهان، تصوير وضعيت نسب ندكُبه 

تواند مستند باشد و يتا چه حد م يينزككم يجهان هه گزارش مؤسسكتواند باشد. اين يپيش نم

قدر  يول ،ه دولت بايد به آن بپردازدكاست  يپذيرند، موضوعيتا چه اندازه آن را م يريزان ايرانبرنامه

مدت بلندوضعيت  ينسب همقايس يبايد مبنا يجهان يبرآوردها هاز مجموع يه برآوردكمسلم اين است 

متن نيست  يپذيرش محتوا يامعنر اين مثال، البته، بهكانداز قرار بگيرد. ذسند چشم يايران در راستا

 يهاهم معيارها و نوشته ينسب يهاارزيابي ينشان دهد، براه كفقط با اين هدف بوده است  يول

 ، وجود دارد.يشده از ديدگاه جهانپذيرفته

 ه در مورد كاست  يانداز از نگاه دولت دور مانده، مطالبسند چشم يه در ارزيابك يديگر هتكن

ردن ك ضمن مطرحر شده است. اين مطالب، كانداز در اين سند، ذدر مقطع چشم يايران هوضعيت جامع

شده در مورد  رده است. هفت محور مطرحكيد كرا هم تأ يهويت يهاويژگياز  ي، برخينسب يهاخواسته

به  ياه سند برنامه هيچ اشارهكنند كيرا بيان م ييهاويژگيواقع انداز، بهدر مقطع چشم يايران هجامع

از زمان ابالغ  هاويژگيمورد نياز اين  يرفتار يهاچارچوب يه حتكرسد ينظر نمرده است و بهكآنها ن

 انداز تا زمان حاضر مدنظر قرار گرفته باشد. سند چشم

طور متوسط بيش از در ايران به يه اگر نرخ رشد اقتصاد ملكايجاد شده است  يبا اين اوصاف توهم

انداز را برآورده سند چشم يهامنطقه باشد، ايران توانسته است خواسته يشورهاكنرخ رشد متوسط در 

 يهاسياستوجه مدنظر هيچ به يه چنين نگرشكدهد يانداز نشان متر به سند چشمند. نگاه دقيقك

ه كم با عزت و منزلت هم خواسته شده است وأت يپوياي ي، نوعينار رشد اقتصادكنبوده است و در  يلك

ارناپذير بايد مدنظر كابزار ان كعنوان يبه يوراصل و بهره كعنوان يبه يبنيانرسيدن به آن دانش يبرا

ل فعال، ديده كش م بهك، يا دستيل تعاملكش از اين دو مورد در سند برنامه، به كيقرار بگيرد. هيچ

 نشده است. 

شور ك يدرصد رشد اقتصاد 35م كدست يوره بهرهكه سند برنامه خواهان آن است كدرست است 

 يصورت رياضدرصد را به 8اين خواسته از سرِ نياز بوده تا سند برنامه بتواند رشد  يند، ولكرا تأمين 

ه ك يبا نگاه يعامل پسماند ديده شده است. چنين نگرش يورند و در اين محاسبه بهرهكمحاسبه 

 يلگسترده دارد. نگاه انفعا يبداند، تفاوت مفهوم يجايگاه انسان يو ارتقا يزيسترا عامل خوب يوربهره

از سند برنامه زدوده  يوراصالح بهره يبرا يريزان هر نوع برنامهكه امكسبب شده است  يوربه بهره

 شود.

                                                 
 دريافت است. کينزی قابلجهانی مک . اين گزارش از سايت مؤسسه 1
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ه در نگاه به ك يلكشود. مشيشور در سند برنامه ديده مكدر  يبنياندر مورد دانش يوضعيت مشابه

به  كيبنيان و اقتصاد متدانشه تفاوت بين اقتصاد كدر سند برنامه وجود دارد اين است  يبنياندانش

 يپويا و پايا ياندازشناخته نشده است و بنابراين الزامات راه يدرستمنابع و نظام توليد متعارف در آن به

مراتب محدودتر از مورد در اين مورد به يرد انفعالكقرار نگرفته است. رويمدنظر  بنياناقتصاد دانش

، يا در بدترين يرد تعاملكروي كبرنامه نتوانسته است الزامات ي در نهايت هنوز سند ياست، ول يوربهره

 فراهم آورد.  ياقتصاد مل يسازبنياندانشحالت فعال، را نسبت به 

اقتصاد متعارف  كبنيان با ياقتصاد دانش كه تفاوت بين يكتوضيح الزم است عنايت شود  يبرا

 ر شده است: كاز موارد ذ ياست. در زير فهرست يدر چه عوامل يسنت

اربرد دانش كه دانش توليد شد، ك يزمان يبنيان، ندرت در ايجاد علم است، ولدر اقتصاد دانش .1

اهشِ منابع كه استفاده از منابع، در آنها عاملِ كشود و برخالف اقتصاد متعارف يعامل وفور دانش م

 گردد، استفاده از دانش عامل افزايش آن خواهد شد. يم

در اقتصاد متعارف است.  يمتر از اين وابستگكان بسيار كبنيان به مانشاقتصاد د يوابستگ .2

ت در استفاده از آن سبب كنند و گسترش دانش از راه مشاركيهميشه دانش را عرضه م يمجاز يبازارها

 ه در اقتصاد متعارف وجود ندارد.كگردد يم يپيوند جهان ينوع

اربرد داشته باشد. كبنيان تواند در اقتصاد دانشينم يشده به سطحِ مل قوانين و مقرراتِ منوط .3

 شمرده شده است.  يبنيان ضروراقتصاد دانش يسازفعال يفراگير برا يبرونگراي ينوع

ن است نسبت به محصوالت و خدمات متعارف از نظر كبنيان مممحصوالت و خدمات دانش .4

هر واحد  يازابه يبب بهبود سطح زندگدر طول زمان، مزيت استفاده از آنها س يقيمت باالتر باشند، ول

 يبنيانعبارت ديگر دانشگردد. بهيشده بابت دريافت اين نوع محصوالت و خدمات م مصرف ههزين

 گردد. يجامعه همراه م يزيستهميشه با افزايش رفاه و خوب

ت مدبلند يبه روندها كيمت يبنيان نظامدر مورد محصوالت و خدمات دانش ينظام قيمتگذار .5

تواند در نظام بازار اين محصوالت يم يقيمت يهانوسانتحوالت دانش در آن محصوالت است و بنابراين 

ه كمراتب باالتر از نظام متعارف است. اين بدان معناست به هاقيمتقدرت تعديل  يگسترده باشد، ول

 متعارف وجود ندارد.  يه در اقتصادهاكبنيان برقرار است دانش ياقتصادها يدر بازارها يپوياي ينوع

بنيان با اقتصاد متعارف بسيار تفاوت دارد. در اقتصاد در اقتصاد دانش يآفرينساخت نظام ارزش .6

دانش  هوتاه متعلق به آفرينندكنسبت  به يادوره يدر گام نخست و برا يآفرينبنيان، پاداش دانشدانش

در هر صورت  يدانش بسيار متفاوت است، ولشود. اين پاداش با عنايت به ساخت و ماهيت يپرداخت م

وتاه كنسبت  به هه اين دورك يند. زمانكيرا توجيه م يآفريندانشمكانيسم  ه تداومكاست  يدر حد

ه اين گروه خود به دو دسته كد بيايانتقال م يبعد هبه ذينفعان رد يآفرينشود، پاداش دانش يسپر

 شوند: يتقسيم م
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 سب دانش ك هورزند. هزينيش موجود به ايجاد دانش جديد مبادرت مدان يه برمبناك يگروه

  .نسبت محدود است اين عده به يموجود برا

 شده استفاده  يتجار يهابه دانش كيرفاه باالتر از محصوالت و خدمات مت يه براك يگروه

خريد دانش جديد را شوند و قدرت يمواجه م يزيستسطح رفاه و خوب نند. اين گروه هم با ارتقايكيم

 اين دانش خواهند داشت.  يدليل مزاياهم به

و با  يسادگينده بهآفز يبا سرعت يانسان هان تسهيل انباشت سرمايكبنيان امدر اقتصاد دانش .7

آن هر  يه با استفاده و گسترش مرزهاكزيرا موتور اين انباشت، دانش است  ،مترين هزينه وجود داردك

 ياقتصاد يهابنگاهبنيان الزم است شود. با اين اوصاف در اقتصاد دانشيتر مدسترستر و در روز ارزان

 نند.كخود را گزارش  يانسان هصورت شفاف انباشت سرمايبه

بنيان رشد در اقتصاد دانش يملموس بين فرآيندها يه تفاوتكدهد ينشان م يروشنباال به يبررس

شور ايجاد نشود، كمتعارف وجود دارد. اگر اين فرآيندها در  يرشد در اقتصادها يدر مقايسه با فرآيندها

بنيان، يا افزايش تعداد مقاالت مانند افزايش سهم خدمات و محصوالت دانش يفقط با وضع دستورات

تغيير  راه هرسيد. در سند برنامه نقش يبنيانتوان به دانشيافزايش تعداد اختراعات نم يانتشاريافته، يا حت

 بنيان وجود ندارد.اقتصاد متعارف به اقتصاد دانش يفرآيندها

 يردن اقتصاد مقاومتكي، نگاه دولت به اجراييديدن محيط بيرون ديگر در مورد نادرست هتكن 

شدن آن ديده نشده است. از  يو اجراي ياقتصاد مقاومت يبرا ايشايسته است. در سند برنامه جايگاه

ه كاين بود  ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياست يبحث دولت در مورد اجرات نخست، كهمان حر

ه دولت ناگزير شد بحث اقتصاد ك يند. زمانكاقدامات  يرا موظف به انجام برخ ياجراي يهادستگاه

ردن اقتصاد ك يالم خود مسئوالن اجرايكه در كانجام داد  يار را با وضعيتكبگيرد، اين  يرا جد يمقاومت

 هخوانده شده است. اين نگاه با خواست «ياتوسعه هبه برنام يخورانيدن اقتصاد مقاومت»، يمقاومت

 دارد.  يتفاوت ماهو ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياست

 هدولت بايد در دو چهره فعال شود. در چهر ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستردن ك ياجراي يبرا

ه در كند كرا اتخاذ  يبايد ترتيبات ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستعنوان مخاطب سند نخست دولت به

اين مجموعه،  يهاهدفنمايد. يرا ايجاد م ياجراي هل از هدف تا برنامكمتش ياسند برنامه مجموعه

الزامات آن است.  هو مجموع ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستمندرج در سند  يهابه خواسته يدستياب

ه دولت بايد كاست  يشد، موارديشور بايد مطرح مك هتوسع هه در برنامك ييهافعاليتاز  يبنابراين بخش

دوم،  هشور، انجام بدهد. در چهركل كدر سطح  ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستشدن  ياجراي يبرا

 ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياست يخود را هم در راستا يبايد وضعيت رفتار يمجر كعنوان يدولت به

ند. با اين اوصاف بخش ك ينخست دولت مدون شده است، سامانده هه در چهرك يو در چارچوب ضوابط



 

 _______________________________________________________________________  

 

 

15 

بود. هيچ يدولت م يسازبه رفتار دولت در چارچوب مقاوم يبرنامه بايد سامانده ياز محيط بيرون يديگر

به مجلس  يارسال ه دولت به سند جديدك يپيوست ياز اين دو مورد در سند برنامه وجود ندارد و حت كي

ه اگر كشود يرا شامل م يرده است، فقط مواردكارائه  ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياست يهااز پروژه

 ل ارائهكدر ش يول ،داشتيآن ساخت مفهوم م يساخت اوليه مدون شده بود، شايد اين موارد در راستا

ه با ك يارانكاندرمتخصصان و دسته بيشتر كشود. عجيب نيست يآن ديده نم يبرا يشده هيچ مفهوم

از موارد  كدام يكمطرح نبود،  يپرسند اگر اقتصاد مقاومتيشوند از مسئوالن مياين فهرست مواجه م

رد اتخاذشده توسط دولت است و كبرخاسته از روي يشد؟ اين حيرت عمومينار گذاشته مكاين فهرست 

اقتصاد  يلك يهاسياستردن كيلزوم اجراي مربوط به يه محيط بيرونكتوان گفت ياز اين منظر م

 ، در سند برنامه ديده نشده است.يمقاومت

 هبر برنام ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستل مندرج در سند كدر ش يشدن اقتصاد مقاومت مكحا 

مقاومت نگاه به  يند: افزودن پارامتر هويتكيمطرح م يريزرا در نگاه به برنامه يمهم هتكششم ن

گذشته،  ي، با استفاده از روندهايريزبرنامه يند. در نگرش سنتكيدور م يرا از نگاه سنت يريزبرنامه

به اقتصاد  كيگردد. در نگاه متياين روندها اصالح م يشود و با سياستگذاريآينده ترسيم م يروندها

گيرد. يقرار م يريزبرنامه يمبنا يمخرب ساخت و هويت اقتصاد مل يهاآينده و ضربه ي، روندهايمقاومت

است  يآينده در چارچوب يسوت بهكاز آينده به حال و ساختن مسير حر يبنابراين نگرش اقتصاد مقاومت

، مقاومت داشته باشد. اين نگاه يمخرب ساخت و هويت اقتصاد مل يهاشور نسبت به ضربهكه اقتصاد ك

 شود.ينم يسند برنامه رديابدر هيچ نقطه از 

 يلك يهاسياستامل كشدن  ي، اجرايياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستمحور تغييرناپذير  كي 

 وچهارماصل چهل يلك يهاسياستامل ك ياست. دليل نياز به اجرا يقانون اساس وچهارماصل چهل

 ينونكدادن به وضعيت  عنوان عامل خاتمهآحاد مردم به يثركت حداكه مشاركاين است  يقانون اساس

ار بگيرد تا بتواند بخش كشور مطرح شده است و بنابراين دولت بايد تمام تالش خود را بهكاقتصاد 

ه در سند برنامه، بخش كتوجه است  ند. قابلكرا به بهترين نحو فعال  يمردم يو نهادها يخصوص

در  يدولت ندارد. رغبت بخش خصوص هپرنشد يهاخأل ياجبار ردنكبجز پر يهيچ جايگاه يخصوص

شد، در سند برنامه مطرح نيست. ياين بخش ايجاد م يسازفعال يه بايد براك يهاينش به انگيزشكوا

زنده و  يه نشان دهد بخش خصوصكوجود ندارد  يل طول سند برنامه موردكمورد در  كدر ي يحت

ه به نفع كند كدولت ارائه  يهامتفاوت با خواسته يبتواند رفتار ن است در وجود خودكفعال است و مم

 شور باشد. كمدت اقتصاد بلند هو توسع ياقتصاد مل

لزوم استفاده از  هو بحث دربار يمل هدر توسع يمردم يدر همين راستا بحث در مورد حضور نهادها

دارند  يانفعال يمردم در برنامه حضور، در سند برنامه مغفول مانده است. به مردم كيمت يهامسانيكم

تواند عامل تشويق حضور بخش ياند. اين نگاه نمعنوان عوامل فعال توسعه ديده نشدهوجه بههيچ و به
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ه چه كباشد. در هيچ نقطه از سند برنامه مشخص نيست  يمل هدر توسع يمردم يو نهادها يخصوص

ردن مردم به انجام آن بخش چه ك فعال يبايد توسط مردم انجام شود و دولت برا هافعاليتبخش از 

 رد.كي استفاده خواهد يرا انجام خواهد داد يا از چه ابزارها ياقدامات

 از خواسته ديده شده  يو عار يشور، انفعالكمردم  هدر نگاه سند برنامه، جهان هم درست به انداز

 ياست و بازار هدف يرياض هاين صادرات فقط با محاسب يول ،داده شود است. صادرات ايران بايد گسترش

اين صادرات  يتواند اجزايم يو در چه چارچوب يفعاليت چه رشتهمشخص نيست  يبر آن متصور نيست. حت

 هشود. موضوع قدرت خريد جامعيپيشِ رو در سند برنامه مطرح نم يهاسال. روند جهان در ندكرا ايجاد 

بحث  يوقت يه حتكم گرفته شده است كقدر دستو ماهيت تعامل ايران با جهان در سند برنامه، آن يجهان

ند، در جدول درج كايران را برآورده  يه نيازهاك يمطرح شده، فقط ارقام و اعداد يخارج يگذاراز سرمايه

دام ك، توسط يارو تج يدام روابط فنك يه اين اعداد و ارقام برمبناكشده است و هيچ مشخص نيست 

 بايد حاصل شود. يدام گروه فعال اقتصادكو در چارچوب فعاليت  يبخش اقتصاد

 سند برنامه اين است  يننده است. ارزيابكسند برنامه نگران يدولت هم ارزياب يهادر مورد برنامه

آمدن دولت ارك يبيش از زمان رو ينترل تورم توفيق داشته است و چون رشد اقتصادكه دولت در ك

 دفاع نيست.  از اين دو منطق قابل كود هم قرين توفيق بوده است. هيچ يكنترل ركيازدهم بوده است، 

  انجام دهد، افت شدت افزايش  يه دولت بخواهد اقدامكبدون آن  ياهش تورم، حتكدر مورد

ه كدهد ياخير نشان م هروند تورم در سه ده يبود. بررس يبينپيش ود قابلكدليل تعميق ربه هاقيمت

 ي، يعن1394تا  1365 هشور وجود داشته است. در فاصلكبا شدت و ضعف در اقتصاد  هاقيمتتغييرات 

هم در  يقيمت يوخيزهاداشته است. افت يرقمكشور تورم تك 1369ظرف مدت سه دهه، فقط در سال 

 2/23به رقم  1374در سال  1374سال  يدرصد 4/49عنوان مثال تورم رار شده است. بهكموارد متعدد ت

درصد  35حدود  يدرصد، يعن 3/17به رقم  1376درصد تورم سال اوج و در سال  47حدود  يدرصد، يعن

بعد نشان  يهاسالو تحوالت  1392تورم در سال  يدرصد 7/34به تورم  يتورم سال اوج رسيد. نگاه

درصد سال  3/34اوج و ظرف دو سال به  درصد سال 45سال نرخ تورم به حدود كه ظرف يكدهد يم

شونده در  راركت يه روندكدهد ياوج نشان م هتغييرات تورم نسبت به نقط كياوج رسيده است. نزدي

 شور وجود دارد. كاقتصاد 

درصد بوده  6/19شور در حد كدر  1394تا  1360شور از سال كه متوسط نرخ تورم كته كاين ن

 يهااست. مهار اين تورم در زمان يشونده در اقتصاد مل راركت يتورم هاز وجود عارض يااست، نشانه

 ينفت يمطلوب درآمدها يهانوسانه تخفيف فشارها با كصورت گرفته است  يودكر يمختلف با فشارها

( مبتال Secular stagflationدار )پايا و نوسان يود تورمكر هحاصل شده است. اقتصاد ايران به عارض

( خانوارها Copingردن )ك م با مداراوأت يودكر يتورم در زمان حاضر هم با تشديد فشارها است. تعديل
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 يه سند برنامه هيچ مستندكحفظ قدرت خريدشان، حاصل شده است. امر واقع اين است  يدر تالش برا

آمدن نرخ  دولت عامل تخفيف تورم بوده است و فقط با اشاره به پايين يهاسياسته كرده است كارائه ن

 شده را به رفتار دولت يازدهم نسبت داده است.  تورم، تحول مشاهده

رده است، كمنظور  1393ه سند برنامه فقط روند را تا سال ك يدر مورد تحوالت نرخ رشد اقتصاد

 يابا سابقه يزكمر كبان :شور عبارتند ازكنرخ رشد  يتر است. دو مرجع آماروضعيت از اين هم پيچيده

ز كه مركمتر. نظر به اين كنسبت  به ياز آمار ايران با سابقهكبه بعد و مر 1338از سال  يطوالنبسيار 

انه را يز اعالم نرخ رشد سالكشور اعالم شده است، اين مرك يآمارها يعنوان مرجع رسمآمار ايران به

و  يزكمر كرقابت بانرده است. ك يرا هم بازساز يتاريخ يدار شده است و در هر صورت آمارهاعهده

شور مطرح شود. با وجود اين رقابت سخت، كدر  يمتعدد يهاه بحثكز آمار ايران سبب شده است كمر

مطلوب و  يدر مورد نرخ رشد ايجاد شده است و آن اعالم آمارها يتفاهم بين دو مرجع آمار هنقط كي

 نامطلوب مربوط به نرخ رشد است.  يوت در مورد آمارهاكس

ه كرد كدرصد اعالم  سهرا  1393ايران نرخ رشد اقتصاد در سال  ياسالم يجمهور يزكمر كبان

رد و كنرخ رشد اعالم ن 1393سال  يز آمار ايران براكز آمار ايران بود. مركبسيار باالتر از نرخ رشد مر

 هماهسه يدرصد و برا 1نرخ رشد  1394سال  يز آمار براكرده است. با وجود اين، مركهنوز هم اعالم ن

ز كشده از طرف مر ارائه يرده است. جدول تفصيلكرا اعالم  يدرصد 4/4نرخ رشد  1394نخست سال 

رده است. در تمام سايت كرا درج  1395نخست سال  هماهو سه 1394 يهاسال يآمار هم ارقام فصل

 نيست.  1393از ارقام مربوط به سال  يز آمار ايران هيچ خبركمر

 با عنايت به اختالف ارقام بين دو مرجع و در يقضاوت در مورد نرخ رشد اقتصاد ملبا اين اوصاف 

 ياست. اگر نرخ رشد غيررسم يار دشواركمرجع،  كاطالعات مربوط به ي يزمان ينبودن سر دست

درصد بوده است، مبنا قرار  8/1ه رقم ك 1393سال  يز آمار ايران براكاظهارشده در مورد برآورد مر

اين نرخ بايد  يبرمبنا 1395و فصل نخست سال  1394 يهاسال يشور براكرخ رشد اقتصاد بگيرد، ن

باالتر از متوسط  كيسنجيده شود. با اين اوصاف نرخ رشد اقتصاد ايران پس از چند سال، در سطح اند

اشد، نوسان نداشته ب ينرخ رشد اقتصاد جهان قرار گرفته است. اگر اين روند تداوم يابد و رشد اقتصاد

 يجار يه برآوردهاكتوجه است شور در مقايسه با جهان بهبود خواهد داشت. قابلكوضعيت اقتصاد 

اخير مبنا قرار گرفته است. اگر ارقام پيش از اين  يهامربوط به نرخ رشد جهان با عنايت به تعديل

 بود. يممتر از متوسط جهان كگرفت، هنوز نرخ رشد اقتصاد ايران يقرار ممدنظر  هاتعديل

 يه روندهاكتوان گفت يشور، مكبينانه از روند رشد اقتصاد برآورد خوش ك، در ييلكدر حالت 

جهان، رو به بهبود است. با وجود اين  يه در مقايسه با متوسط روندهاكدهد يرا نشان م يوضعيت يجار

روند رشد  يامه در ارزيابرد. سند برنكتداوم محسوب  ه بتوان اين روند را قابلكهنوز بسيار زود است 

مدنظر  ز آمار ايرانكارقام مر براساساگر روند رشد  يرده است. حتكبينانه ارائه نشور نگاه واقعكاقتصاد 
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ه اين مفاهيم در سند برنامه ديده نشده است. كباشد  يبه مفاهيم كيقرار بگيرد، جهش رشد بايد مت

برنامه در قالب جداول فاقد توضيح آورده شده است، ه در سند ك يبنابراين مشخص نيست چگونه تحوالت

 يابد. يدر عمل تحقق م

 ه كاست  يرده است. اين در حالكوت اختيار كسند برنامه در مورد نگاه جهان به ايران هم س

ه در ك يشور محسوب شده است. مهمترين معيارك يصادرات از الزامات بهبود وضعيت اقتصاد هتوسع

 ياين خطر را برا يشور است. مراجع مختلفك يشده است، معيار خطر اعتباريم ياباين راستا بايد ارزي

 نند. كيم يمختلف ارزياب يشورهاك

ه خطر كدهد ي( نشان مEuler Hermesشور ايران از ديد اويلر هرمس )كخطر  يبه ارزياب ينگاه

( قرار دارد D) يد هرتبشور( در ك يوضعيت جار ي)يعن يميالد 2016ايران در فصل دوم سال  ياعتبار

شود. وضعيت يخطر محسوب م هه باالترين درجكرده است كرا دريافت  4شور امتياز كمدت وتاهكو خطر 

در جايگاه ايران  يتحولدرواقع  ل بوده است وكهمين شبه هم  يميالد 2016ايران در فصل نخست سال 

 يبهبود به شور بعد از برجام هم روند روك ياعتباره جايگاه كرسد ينظر نمدر جهان حاصل نشده است. به

رد به كعد ارتباط با جهان، هنوز ايران به ايجاد ثبات در رويه در بُكنشان داده باشد. اين بدان معناست 

 با جهان محسوب خواهد شد. يدر گسترش روابط تجار يجهان نياز دارد و اين ثبات عامل مثبت

نشان داده شده است.  ياعتبار هسه با منطقه و جهان از نظر مرتبدر نمودار وضعيت ايران در مقاي

يد كيد بر صحت اطالعات بوده است. سند برنامه با وجود تأكاويلر هرمس با هدف تأ هنمايش عين نقش

شور توفيق داشته است، كه دولت در مديريت اقتصاد كبر گسترش روابط ايران با جهان و اين  يجد

 است، نشان نداده است. يجد يعامل محيط كه يكشور را كوضعيت  يجهان يهرگز ارزياب
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 وضعيت خطر اعتباري كشورهاي مختلف .1نمودار 

 
 (http://www.eulerhermes.com: سايت اويلر هرمس )خذأم

 

ديده  يروشنشود، به يم بر برنامه با دقت ارزيابكنگاه سند برنامه به محيط حا يطور خالصه، وقتبه

رد دولت و جايگاه ك، عمليرا از منظر اسناد باالدست يمحيط يهاويژگيه سند نتوانسته است كشود يم

هم از وضعيت جهان  يند. در اين راستا هيچ منظركترسيم  يافكو با دقت  يدرستايران به يالمللبين

 هبرنامنظر مد از جهان يه چه وضعيتكششم ارائه نشده است. بنابراين مشخص نيست  هبرنام يهاسالدر 

 ، از ديد دولت يازدهم، بر برنامه اثر داشته است. ياز اين تحوالت جهان كدام يكششم بوده و 

محيط  يزير وضعيت سند برنامه از لحاظ ارزياب يارشده، در جدول خالصهكبا عنايت به موارد ذ

ه سند برنامه كدهد يمختلف نشان داده شده است. جدول نشان م يهاشور از جنبهكم بر اقتصاد كحا

 ند.ك يو ردياب يشناساي يافكو با دقت  يدرسترا به ينتوانسته است عوامل محيط

 

 ارزيابي سند از محيط حاكم بر اقتصاد كشور .1جدول 

 سند برنامه يمحتوا يحوزه و موضوع ارزياب

 محدود و همراه با تشخيص نادرست يوضعيت اسناد باالدست يارزياب

 يبينانه و فاقد ارزيابخوش رد دولت و توفيق آنكاز عمل يارزياب

 ندارد ايران در جهان يارزياب

 ندارد يجهان يروندها يارزياب
 .هاي گزارشيافته خذ:أم
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ه ك، اغراق نيست اگر گفته شود يمحيط بيرون يسند برنامه در ارزياب يلكرد كگرفتن روي نظر با در

عبارت ديگر بخش در سند برنامه وجود داشته است. به شده رد در مورد تمام مباحث مطرحكهمين روي

مدون شده است. در هر صورت تحليل وضعيت در مورد بخش  يهم بدون عنايت به محيط بيرون يانرژ

ل انواع ك يبرا يپوشش عموم كي «يانرژ»حاضر  يه در بررسكتوجه است ضرورت دارد. قابل يانرژ

مطرح بوده است، مانند  ياز انرژ ياگيرد. هرجا نوع ويژهيرا دربر نم ياز انرژ يااست و نوع ويژه يانرژ

ه در سند برنامه كر است كنو، آن نوع نام برده شده است. الزم به ذ يهاي، برق، انرژيفسيل يهاسوخت

يا برق آورده شده  يفسيل يهاسوختمربوط به  يهابخشه در ك يشود و در متونياين تمايز ديده نم

 يه پوششكاستفاده شده است  «يانرژ» هدفعات، از واژ، بههاگذاريو هدف هاسياستگذارياست، در 

 شده را دارد. مطرح يفراگيرتر از نوع انرژ

 يايران از منظر انرژ ياسالم يو شناخت جايگاه جمهور يبخش انرژ يوضعيت جهان يارزياب يبرا

مدنظر  شور در جهان راكدر ايران و جايگاه  يدر مورد توليد، مصرف و تجارت انرژ يلك هتوان سه زمينيم

دهد، ينشان م يميالد 2015ه وضعيت ايران و جهان را در سال كقرار داد. در اين راستا چهار نمودار زير 

 2015تا  2000 يهاسال يهاايران قرار بگيرد. در تمام موارد داده يبرا يشناسوضعيت يتواند مبنايم

 ند. كيمدت از وضعيت را بيان مبلند يه تصويركقرار گرفته است مدنظر  يميالد

به بعد در بدترين وضعيت  2009از سال  يميالد 2015اوليه، وضعيت سال  يدر بخش توليد انرژ

نهم  هبه بعد بوده است. جايگاه ايران در رتب 1999قرار داشته است و بجز آن سال، بدترين رقم از سال 

خود اختصاص داده شده در خاورميانه را به توليد يدرصد انرژ 15شور كجهان قرار گرفته است و اين 

 مختلف نشان داده شده است. يشورهاك هاست. در نمودار رتب
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 وضعيت ايران در زمينه توليد انرژي اوليه .2نمودار 

 
Source: https://yearbook.enerdata.net/ 

 

ه ايران در جايگاه يازدهم كدهد ينشان م يجهان يهابا انواع مختلف، داده يدر مورد مصرف انرژ

 در خاورميانه را داشته است. يمصرف انرژ درصد 32قرار گرفته است. ايران 

 

 وضعيت ايران از نظر مصرف انرژي در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان .3نمودار

 
Source: Ibid. 

 

 

 

 

https://yearbook.enerdata.net/
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 وضعيت ايران از نظر شدت مصرف انرژي )به توليد ناخالص داخلي(  .4نمودار 

 لحاظ ثبات قدرت خريد در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان با

 
Source: Ibid. 

 

در سند برنامه تصوير شود. اين تصوير بايد  يانداز بخش انرژاز چشم يدر نهايت الزم است تصوير

مترين انتظار از سند برنامه اين بوده است كند. كمدت را مجسم بلندنگاه  كدر ي يانرژ يهاچالشبتواند 

تا سال  يانداز مصرف انرژچشم يانرژ يالمللشده است. آژانس بينيديده م يمدت انرژبلنده منظر ك

 1.رده استكشرح زير ترسيم را به يميالد 2040

 

                                                 

1. DOE/IEA. (2016). International Energy Outlook 2016 With Projections to 2040. May. DOE/EIA-

0484 (2016). http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2016).pdf 

http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2016).pdf
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 (2040انداز مصرف انواع انرژي در جهان )تا سال چشم .5 نمودار

 
Source: https://www.iea.org/ 

 

مدون شده است و فرض بر اين بوده  يانداز توليد انواع انرژبا عنايت به چشم يميزان مصرف انرژ

رده باشند. در كبودن را رعايت  صرفه بودن و با خريد بودن، قابل كنندگان ضوابط پاكه مصرفكاست 

ه تحوالت كآورده شده است  يميالد 2016سال  يموبيل برا سونكت اكشر يانداز انرژگزارش چشم

در  يپيت بكدر شرف وقوع است و جهان بايد منتظر اين تحوالت باشد. شر يانرژ هدر زمين يبزرگ

رده ك( اشاره Shale Revolution) يشن يخود به انقالب انرژ 2016سال  يانداز انرژگزارش چشم

تا سال  يه رشد گاز شنكشده است  ينيباساس پيشسازد. بر اين يه نفت و گاز را متحول مكاست 

 11در جهان به شده  ل گاز توليدكدرصد در سال باشد و سهم اين گاز را در  6/5ساليانه  يميالد 2035

 طور متوسطدر همين دوره به يه سهم نفت شنكاست شده  يبيندرصد برساند. در همين راستا پيش

درصد  10مايع جهان در حد  يهاسوختل كرا در  يين انرژه سهم اكدرصد خواهد بود  7/5ساليانه 

 1.خواهد رسانيد

در جهان  يانرژ يدر مورد روندها ي( در گزارشWorld Energy Councilجهان ) يانرژ يشورا

اهميت  يقيمت انرژ يسناريو مردم برا كند. در يكيدو سناريو را ترسيم م يميالد 2050تا سال 

نگاهداشتن  كديگر، اولويت با پا يقائلند و مايلند به هر ترتيب به رفاه باالتر برسند. در سناريو يبيشتر

                                                 

1. BP. The shale revolution continues. http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-

economics/energy-outlook-2035/shale-projections.html  

https://www.iea.org/
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook-2035/shale-projections.html
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook-2035/shale-projections.html
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با سرعت  يانرژ يارآيكمراتب بيشتر است، نو به يهاانرژيدوم رشد  يزيست است. در سناريو محيط

، با رشد ياين دلمشغول يابد. در اين صورت دنيا بابتياهش مكشدت به يشود و آاليندگيبيشتر افزوده م

نسبت رغم اهميت اين گزارش، به 1.شوديمراتب بيشتر مرشد جمعيت به يول ،شوديمتر مواجه مك

 رده است. كتحوالت جهان را هم در خود منظور  يه سناريوكبودن، در آن است  تريقديم

 يدر جهان را در نمودار يانرژ يليدكخود مباحث  يميالد 2016سال ساليانه  اين شورا در گزارش

در اثر هر موضوع و تأثير آن موضوع بر شده  ايجاد يرده است. مباحث از نظر شدت نااطمينانكمدون 

 ينار باقكه در نمودار در ك 2016جهان در گزارش سال  يليدكاند. چهار موضوع شده يبندجهان دسته

 اند، عبارتند از:ترسيم شده هاموضوع

 يانرژ يارآيك، 

 نو، يهايانرژ 

 يامنطقه يها و پيوندهاارتباط ، 

 يانرژ يهايارانه. 

 

 هاي آتيمباحث كليدي انرژي در جهان در سال .6نمودار 

 
Source: http://www.worldenergy.org. 

 

                                                 

1. World Energy Council (WEC), and Paul Scherrer Institute (PSI). (2013). World Energy Scenarios: 

Composing energy futures to 2050. http://www.worldenergy.org/wp-

content/uploads/2013/10/World-Energy-Scenarios_Composing-energy-futures-to-2050_Full-

report1.pdf  

http://www.worldenergy.org/
http://www.worldenergy.org/
http://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2013/10/World-Energy-Scenarios_Composing-energy-futures-to-2050_Full-report1.pdf
http://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2013/10/World-Energy-Scenarios_Composing-energy-futures-to-2050_Full-report1.pdf
http://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2013/10/World-Energy-Scenarios_Composing-energy-futures-to-2050_Full-report1.pdf
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 آينده بايد به آن بپردازد عبارتند از:  يهاساله جهان در ك يپنج موضوع اساس اين گزارش هگفت به

 (،Transforming Energy Supply) يانرژ هيافتن عرض لكش تغيير .1

 (،Advancing Energy Access) يبه انرژ يسطح دسترس يارتقا .2

 (،Addressing Affordability) يبودن انرژ خريد توجه به قابل .3

  يانرژ يبرا ياحاشيه يو تقاضا يانرژ يارآيكبهبود  .4

(Improving energy Efficiency and Managing Demand،) 

 (. Decarbonising the Energy Sector) ياز بخش انرژ يزدايربنك .5

 شود. يجهان فردا محسوب م يدلمشغولدرواقع  اين مباحث

 ياصل يهاموضوعمختلف جهان را با انتشار شاخص  يشورهاكجهان هر سال وضعيت  يانرژ يشورا

ند. دلمشغولي جهان در هر سال در چارچوب كيم ي( ارزيابEnergy Trilemma Index) يانرژ

باال را در شاخص  هگانپنج يهم دلمشغول 2016شود و گزارش سال يجهان متبلور م ياصل يهاموضوع

 2016تا زمان حاضر هنوز شاخص سال  يول ،رده استكمنظور  2016سال  يبرا يانرژ ياصل يهاموضوع

تحول بخش  يجهتگير يانرژ ياصل يهاموضوعجهان در شاخص  يانرژ يانتشار داده نشده است. شورا

جهان تا چه  يشورهاكه كدهد يند و نشان مكياين بخش مدون م يهادلمشغولي براساسرا  يانرژ

 نند.كسازگار  يبخش انرژ ياصل يهاموضوعاند خود را با اندازه توانسته

 يهاموضوعشور از نظر شاخص ك 130اين شورا، وضعيت ايران در بين  2015شاخص سال  براساس

 و سالمت محيط ي، عدالت در انرژيامنيت انرژ هگانسه يمحورها ياست. وقت 91 ه، رتبيانرژ ياصل

است. اين وضعيت  124 و 28، 58ترتيب ايران به هشود، رتبيدر نظر گرفته م كييكصورت تفزيست به

 يشود و رسيدگيجهان محسوب م يشورهاكاز بدترين  كيزيست ي ه ايران از نظر محيطكدهد ينشان م

 يريزدليل نياز به برنامهم بهكهم دست يبه اين وضعيت از اولويت ويژه برخوردار است. بحث امنيت انرژ

شور از نظر كاقتصاد  يشاخص بتواند نيازها يابد. شايد اينياهميت م يفسيل يهاسوخت يجايگزين يبرا

در شناخت  ينوعبه يانرژ يجهان يهاشاخصند. بنابراين الزم است كمدت را مشخص ميان هبرنام كي

ه كاين است  يليدكقرار بگيرد. در اين راستا پرسش مدنظر  يانرژ يبرا يريزمحيط جهان در برنامه

جا و برق نبايد در اين يفسيل يهاسوخته البته فقط ك) يبخش انرژ هتوسع يهاويژگياز  كدام يك

مورد  هبرجست يهاويژگيششم بايد از اولويت برخوردار باشد و در مورد  ياتوسعه همطرح شود( در برنام

 2015جا برسد؟ در نمودار وضعيت ايران در سال ك بايد انجام شود تا جايگاه ايران به ينظر، چه اقدامات

 )از گزارش شوراي انرژي جهان( ترسيم شده است. يميالد
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 (2015هاي اصلي انرژي )سال وضعيت ايران در شاخص .7نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .هاي گزارشيافته خذ:أم

 

ت كشر كه يك( KBC Advanced Technologies) يسيبكي هپيشرفت يهافناوريت كشر

 هه در زمينكاست  1وگاواكيو يت ژاپنكآن شر كاست و مال يفسيل يهاانرژي هدر زمين يجهان يامشاوره

 يميالد 2030در جهان را تا سال  يوضعيت انرژ يبينافزار در جهان شناخته شده است، پيشبرق و نرم

نو  يهاانرژي 3،دسترس است ه اصل آن فقط با خريد گزارش قابلكدر اين گزارش  2.رده استكترسيم 

جهان برعهده خواهند داشت. در مورد نفت و  يآينده در اقتصاد انرژ هدر ده يو تجديدپذير نقش مهم

شده در در مجموعه درج شده است و بنابراين مقدار نفت و گاز مصرف يگاز هم مقدار نفت و گاز شن

 .شود، مربوط نيستيبرداشت م يه از ذخاير سنتك يجهان فقط به نفت و گاز

 

                                                 

1. Yokogawa  

2. KBC Advanced Technologies Inc. (2016). World Long-Term Oil & Energy Outlook Report. 

http://www.kbcat.com/pdfs/consulting/economics_planning/WLTOEO_Report_Order_Form.pdf  

از طريق اينترنت و با پرداخت بانکی امکانپذير  خريد است و سفارش گزارش هزار دالر آمريکا قابل قيمت ده . اصل گزارش به3

 است.

 عدالت

 امنيت

 زيست حفظ محيط

http://www.kbcat.com/pdfs/consulting/economics_planning/WLTOEO_Report_Order_Form.pdf
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 (2030انداز تقاضاي انواع انرژي اوليه در جهان )تا سال . چشم8نمودار 

 
Source: http://www.kbcat.com 

 

بر يه مبتنكنند كيآينده ترسيم م يرا در دنيا ياز انرژ يوضعيت يجهان يهاگزارشبا اين اوصاف 

جهان،  يهااولويتمعتبر خود و با نگاه به  يجهان است. ايران بايد با عنايت به اسناد باالدست يهااولويت

مدون نشده است و بنابراين  يند. در سند برنامه چنين اولويتكخود را ترسيم  يهااولويتاز  يالگوي

نظر دارد  ان درمدون شده است و اير هااولويتدام كبا  يرد ايران در مورد انرژكه رويكمشخص نيست 

 رد.كبپردازد و در آن راستا چه خواهد  يبخش انرژ يهااز دلمشغولي كدام يكمدت به ميان هدر آيند

 ويژه مواد توليدايت از افزايش بر توليد برق از منابع مختلف و بهكح يجهان يدر بخش برق، روندها

 يهاسالبرق در  يتوليد انرژ يانرژ يللالمگزارش آژانس بين براساسيد دارد. كو ناآالينده، تأ يشدن

انداز بخش برق گفته آژانس در مورد چشم 2016گزارش سال  براساسخواهد داشت.  يآينده روند صعود

افزايش خواهد  2012درصد نسبت به رقم سال  69، توليد برق يميالد 2040ه تا سال كشده است 

بيشتر  هبرق استفاد ياز انرژ ياگلخانه يگازهااهش ك يافته برايهتوسع يشورهاكيافت. در اين راستا 

يافته است و منابع ديگر جاي نفت را به خود  يرد. نقش نفت در توليد برق در جهان روند نزولكخواهند 

اند و رشد اين منابع در در توليد برق يافته يتدريج جايگاه مهمتراند. منابع تجديدپذير بهاختصاص داده

پذير در توليد برق در جهان تا سال توليد برق بسيار شديد بوده است. در نمودار جايگاه انواع منابع تجديد

 يو تجديدپذير نتوانند از مرز جايگزين كپا يهاانرژياگر  ينشان داده شده است. حت يميالد 2040

موجود،  يروندها هديد نتواند تحول مورد انتظار را ايجاد نمايد، با ادامج ينند و فناوركامل عبور ك

 در توليد برق در آينده خواهند داشت. يايندهآتجديدپذير نقش فز يهاانرژي

 

http://www.kbcat.com/
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 (2040ها در توليد برق )سال انداز سهم انواع انرژي. چشم9نمودار 

 
Source: Ibid. 

 

ار جهان كمنابع بسيار محافظه يه حتكتوان ديد يم يسادگجهان، به يبا عنايت به تحوالت انتظار

در جهان را  يدر مورد بخش انرژ ياتهكنند. سند برنامه هيچ نكيم يردياب يرا در بخش انرژ يتحوالت

سند قرار گرفته باشد. در مدنظر  از اين تحوالت يه موضوع خاصكرسد ينظر نم رده است و بهكمطرح ن

 وجود ندارد. يبخش انرژ يه در سند بحث محيط بيرونكتوان گفت يدون ترديد مهر صورت، ب

 

 شوركوضع موجود  يارزياب. 2-2

بودن  اعتماد تواند شدت قابلماهيت ارزيابي وضع موجود در سند برنامه يكي از معيارهايي است كه مي

شود كه چگونه سند برنامه  اي را مشخص نمايد. در اين زمينه الزم است نشان دادهاطالعات برنامه

وضعيت موجود اقتصاد كشور را ترسيم كرده است و بر اين اساس تا چه حد تحوالت جدي اقتصاد كشور 

 ها ديده شده است. گذارد، در ارزيابياقتصاد كشور اثر مي كه بر وضعيت آينده

روستايي و ....،  هاي فرابخشي شامل اقتصاد كالن، جمعيت، آمايش، توسعهسند برنامه در حوزه

زيست و نظام اداري و بخشي شامل امور توليدي، امور زيربنايي، امور اجتماعي، امور فرهنگي،  محيط

ي وضعيت، هاسرفصلعلمي و فناوري و امور عمومي، دفاعي و قضايي ساماندهي شده است. در هر مورد، 

در تمام موارد مشابه  هاسرفصلست. راهبردي آورده شده ا ها و برنامهاهم اقدامات دولت، اهم چالش

اي يا راهبردهاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي در اين مجموعه وجود ندارد. توسعه است. هيچ بحثي از برنامه

 شود. ها توضيح داده ميشدن موضوع، در زير هر يك از اين حوزه براي روشن
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 گذاري و اشتغال()توليد، سرمايه حوزه اقتصاد كالن. 3-2

 :آورده شده است الن هفت مبحثكاقتصاد  هحوزدر 

 و اشتغال، يگذارتوليد، سرمايه .1

 ،يعموم هبودجه و مالي .2

 ،هاقيمت يبازار پول و سطح عموم .3

 ،يتجارت خارج .4

 ،ينظام تأمين مال .5

 ،يوربهره .6

  .يو تعاون يت بخش خصوصكمشار هو توسع وكاركسببهبود محيط  .7

 يسوپيش از توصيف وضعيت، انگشت اتهام به ي، حتو اشتغال يگذارتوليد، سرمايهدر مبحث 

يا  يرفتار يالگو هبدون ارائ يدراز شده است. ارقام رشد اقتصاد 1380 هدوم ده هوضعيت و تحوالت نيم

است، پشت  يو بيرون از برداشت ذهن يعلم يبه برداشت كيشده مت ه نشان دهد مطالب نوشتهك يتحليل

ار، باز كانجام شده است. در مورد بازار  يگذارهم در مورد رشد سرمايه يهم آورده شده و رفتار مشابه

ار در كه در بازار كه نشان دهد برداشت نگارنده درست است، اعالم شده است ك يمستند ههم بدون ارائ

ر كذ ياريكروند ب يتوصيف چراي يبرا يرخ نداده است. داليل متعدد يعد عرضه و تقاضا تحول اساسبُ

 اند. يا تحليل برخاسته يابيهدام ريشكه آنها هم مشخص نيست از كشده است 

 ينونكوضعيت  يهاويژگيشور الزم است كاقتصاد  ينونكشدن ماهيت وضعيت  روشن يبرا

ه در مبحث كاين وضعيت مشخص شوند. در اين راستا بايد پرسيده شود  يهويت يصورت پارامترهابه

 صورت شاخص قابلشور بهكه در اقتصاد كوجود دارد  يالتك، چه مشو اشتغال يگذارتوليد، سرمايه

فهرست شود، اين موارد شامل  ينونكوضعيت  يهاويژگياز  يليدكمالحظه است. شايد اگر چند مورد 

 زير خواهند بود:  يهاويژگي

 ،ياقتصاد يعوامل اثرگذار بر روندها هگسترد يبرونزاي .1

 زايل شده است، ييابه اميد به شغلك ينبودن فرصت اشتغال در حد .2

 ،يو سالمت مال يدر ايجاد گردش سالم اقتصاد يبخش مال يناتوان .3

 يفيت.كبهبود  يهاروشبه  ييفيت همراه با ناآشنايكدر توليد با يناتوان .4

 يهاويژگيه از ك يالت بنيادكارها با نگاه روزمره و نديدن مشكگرفتن در دور باطل انجام  قرار

شور همچنان كدار در اقتصاد پايا و نوسان يود تورمكه ركبا مشخصات باال است، سبب شده است  يوضعيت

ناديده  يلك بينند و ذينفعان ديگر بهيبماند. در اين بين همه فقط خود را م يدر بيش از دو دهه باق

زيرا در هيچ  ،قرار داده باشدمدنظر  ها رااين مشخصه ه سند برنامهكرسد ينظر نمشوند. بهيگرفته م
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رد كوضعيت موجود ديده نشده است. با اين اوصاف روي يليدك يهاسند برنامه، مشخصه ينقطه از بررس

 شده است. يبه روزمرگ كيمت يردكسند برنامه هم روي

 يه نه مرجعكت آورده شده اس يه در سرفصل اهم اقدامات دولت هم فهرستكدر اين چارچوب است 

ه نشان كگفته شده  يشده چه بوده است و نه سند ه نشان دهد ماهيت رفتار گفتهكر شده كآنها ذ يبرا

ه كعنوان مثال گفته شده است انجام داده است. به يشده را در چه چارچوب و قالب ركدهد دولت رفتار ذ

ه در ك يتقويت نهاد مال هواسط)به يسوداگر يهافعاليتاهش كها و اهش نااطمينانيك»دولت از طريق 

 يرده است. براكرا آغاز  يسمت رونق اقتصاد ت بهكحر «ها و بازار سرمايه قرار دارند(كرأس آنها بان

 ه:كاست عنايت شود  يافكتوضيح در مورد اين بند 

  شده در شهر تهران نسبت به رقم مشابه سال پيش  مبلغ سفته و برات واخواست 1395در تير

ه متوسط ارزش سفته و برات كتعمق اين است  قابل هتكدرصد افزايش يافته است. ن 6/78خود  از

ه اين ك يرسيده است، در حال 2/103به  1395در تير  100معادل  1390رقم سال  هپايبر يواخواست

شور كود در كه ركدهند ينشان م يروشنبوده است. اين ارقام ساده به 7/54معادل  1394رقم در تير 

ود سبب كشدن تعداد مبادالت و تعميق ر مكتر رسيده است. نون به فعاالن بزرگكگسترش يافته و ا

شور بسيار افت داشته است. كزيرا مبادالت در  ،اهش داده شودكهم  يه تعداد اسناد برگشتكشده است 

رده باشد و در هر صورت كبروز  يدر هيچ ابعاد يودكود يا بهبود وضعيت ركه خروج از ركرسد ينظر نمبه

 رده است.كدر اين ارتباط ارائه ن يسند برنامه هم هيچ مستند

 درصد نسبت به رقم مشابه  5/39، معادل 1395ن در شهر تهران در بهار كتعداد معامالت مس

درصد افت  8/20نسبت به رقم مشابه سال پيش از خود  1394رده است. رقم بهار كافت  1394بهار 

 رد.كتوان در اين ارقام مشاهده يم يسادگود و تعميق آن را بهكاوم رداشته است. تد

  ل بورس اوراق بهادار كشاخص  1392مهر  30ه در كدر مورد تحوالت بازار سرمايه بايد گفت

قرار داشته است. در  72.615اين شاخص در حد  1395خرداد  31بود و در  7/72.992تهران معادل 

قرار گرفته است. روند بهبود محدود شاخص بورس   6/77.345خص در حد اين شا 1395هشتم شهريور 

نسبت  يحت ياخير با تغيير مديريت بورس صورت گرفته است، در مجموع بهبود مشهود يهاماهه در ك

 شود.يار آمدن دولت يازدهم، محسوب نمك يبه زمان رو

 سود  كيشور از عمليات بانك كه هيچ بانكشور، اغراق نيست اگر گفته شود ك كيدر بخش بان

فايت ك، بسيار نابسامان است. يدولت يهاكويژه بانها، بهكبان هبرد و عالوه بر اين وضعيت سرمايينم

دوام  توان در حالت متعارف وضعيت مشهود را قابليه نمكخراب است  يدر حد يسرمايه در موارد

 رد.كمحسوب 

  در سند برنامه وجود ندارد و در هر  كيهيچ سند و مدر يسوداگر يهافعاليتاهش كدر مورد
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شور تعريف نشده است. مشخص نيست نگارندگان سند برنامه بر چه كآن در  يهم برا يصورت شاخص

 اهش يافته است.ك يسوداگر يهافعاليته كاند ردهكمبنا اظهار 

 نند، نه نگارندگان كيه كه بر آن تكها هم نه شاخص وجود دارد اهش نااطمينانيك يدر مورد ادعا

 ر شده است.كذ ياند و نه منبع يا مأخذداده يشاخص

 شور در زمان حاضر، قابلكبارز اقتصاد  يهامشخصه يدر راستا يروشناين آمارها و روندها به ههم

، از هر نظر و اشتغال يگذارتوليد، سرمايهاست. با اين اوصاف، مطالب مندرج در مورد مبحث  يردياب

انجام آن توسط دولت  يه سند برنامه مدعك ياز اقدام ياموجود هم نشانه يترديد است و معيارهامورد 

 نيست.  يردياب و دستاورد رفتار دولت هم با استناد به مستندات، قابل يشده ندارد. در هر صورت جهتگير

 كانتصاب آنها به هر يه، بجز در موارد ويژه، كوجود دارد  هاچالشاز  يهم فهرست هاچالشدر بيان 

انپذير نيست. ك، اميو نه از نگاه توصيف ي، نه از ديد نظرو اشتغال يگذارتوليد، سرمايهاز سه مبحث 

 يگردد وليدر نفس خود به بخش توليد برم «يبودن رشد اقتصاد ندكُو  ينوسان»عنوان مثال چالش به

 :هكآنچه در اين نوشته مشخص نشده اين است 

 واقع افزايش يافته است؟به هانوسانآيا اين  .1 

 يبودن نرخ رشد تغيير ندكُ، آيا يابرنامه يها، مانند دورهيزمان يهابنديبا عنايت به دسته .2

 ملموس داشته است؟ 

 خارج چقدر در اين چالش اثر داشته است؟  يو دنيا ينقش محيط بيرون .3

 ي)نفت و گاز( تا چه اندازه بر اين افت رشد اقتصاد شورك ياصل يماندن منابع مال يباق عامل برونزا .4

و  ينفت يبين درآمدها يباال يستگببه هم هاچالشبند از  كشور تأثير داشته است؟ در اين مورد يك

ه اين كچالش در چالش مطرح شده است  يرده است: يعنكشور اشاره كثابت در اقتصاد  هيل سرمايكتش

 ار هم فاقد منطق و توجيه است. ك

مربوط بوده است؟  يشور تا چه اندازه به تحريم اقتصادك يبودن نرخ رشد اقتصاد چالش پايين .5

نشدن داليل آنها در نفس  مورد ترديد نباشد، مشخص هاچالشاگر فهرست  يحتطور خالصه، به

در مبحث توليد،  يراهبرد يهاو برنامه هاچالشه ارتباط بين كشود يخود سبب م

 .نشود يردياب و اشتغال، قابل يگذارسرمايه

  هابخشساير مباحث و 

رد. در نگاه فراگير الزم است بخش كنگاه  يبه تنهاي يتوان به بخش انرژي، فقط نميمبحث انرژدر مورد 

نقل، بخش محيط زيست و موضوع تأثير و(، بخش حمليو ساير انواع انرژ يفسيل يهاانرژي)شامل  يانرژ

فقط  ياسالم يمجلس شورا يهاز پژوهشكمورد نظر مر يقرار بگيرد. در ارزيابمدنظر  يمل هبر توسع يانرژ

 رده است.ك يرا با اولويت ويژه بررس يبخش انرژبوده است و بنابراين گزارش حاضر مدنظر  يبخش انرژ
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آورده شده است. در  يمربوط به امور زيربناي يهابخش هدر مجموع يبخش انرژدر سند برنامه، 

در مصرف نفت و گاز  يتوجهآينده تغيير قابل هه تا دو دهكرده است كاين مورد سند برنامه اظهار 

ه در ك يزيرا در حال ،، ايجاد نخواهد شد. اين نگاه در نفس خود نادرست استيحيات يهاحاملعنوان به

نقل، مطرح وم در بخش حملكدست يحيات يهاحاملعنوان به يفسيل يهاسوختپيش،  هدو ده

محسوب  يعنوان حامل حياتبه يفسيل يهاسوخت يشدند، در زمان حاضر در هيچ بخش اقتصاديم

يا توانمند، حضور  يو بسيار ضرور يدر مقام ضرور هاحاملنقل اين وهنوز در بخش حمل يشوند، ولينم

بودن، وجود و حضور  يه در وضعيت ضروركبودن، در اين است  يبودن و حيات يدارند. مرز بين ضرور

بودن،  يدر وضعيت حيات يول ،شوديننده و بسيار قدرتمند پذيرفته مكعامل تسهيل كعنوان يحامل به

در تمام موارد و  يفسيل يهاسوختشود. امروز جايگزين ين مكبدون آن حامل نامم يتداوم زندگ

نابود  يفسيل يهاسوخته دنيا يا بخش مورد نظر، بدون كرد كتوان تصور يوجود دارد و نم هافعاليت

 يهاسوختبه  كيمت يشورهاك يرا برا ياز دلمشغول يادريچهدرواقع  ،كظاهر اندشود. اين تفاوت به

 يبمانند. در سند برنامه، حت ينبايد از نگاه به آن غافل باق ياتوسعه يهاه برنامهكگشايد يم يفسيل

 يهاسوختآينده  هه تا دو دهكجمع اعالم شده  يناديده گرفته شده است و با خاطر يوجود اين دلمشغول

بسيار  ياز وضع موجود، تصوير يخواهند ماند. چنين تصوير يهمچنان برقرار و با اهميت باق يفسيل

موظف به شناخت ه دولت را ك ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستم از منظر كه دستكبينانه است خوش

رد، نادرست و خالف ديده اشميآينده م يهاسالدر  يهويت اقتصاد مل هنندكمختل يهاضربه يو ردياب

شور ايران است و سند ك يمسلم برا يخطا كبدون نفت و گاز، ي ينداشتن نگاه به دنيا شود. اولويتيم

 برنامه اين نگاه را برگزيده است.

 يهاسوختاز  يپرداخته است و هيچ اثر «برق»و  «نفت و گاز»، سند برنامه به يدر بخش انرژ

اند و ديده شده كييكصورت تفشده هم بهمطرح ينو وجود ندارد. دو گروه انرژ يهاانرژيتجديدپذير و 

ضع ه در توصيف وكمترين انتظار اين بود كدر سند برنامه وجود ندارد.  يبين انواع انرژ يساختار يپيوند

ار ك يتوانست مبنايه مك ياز تراز انرژ يگرفت. ساختيشناخت وضعيت قرار م يمبنا يموجود تراز انرژ

 باشد، در جدول زير نشان داده شده است:
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 هاي الزم براي بررسي تراز انرژي در كشورشاخص .2جدول 

 ينوع انرژ
 واردات يخارج هعرض يداخل هعرض

 يشدت انرژ
 يگردش مال مقدار يگردش مال مقدار يگردش مال مقدار

        نفت خام

        ينفت يهافرآورده

        گاز

        برق

---        

 

هر  يو گردش واقع يه گردش مالكشود يسبب م يتوصيف وضعيت در چارچوب جدول تراز انرژ

بر اين بخش واردات با ديده شود. عالوه يالمللو در سطح بين يدر سطح مل يانرژ يهاحاملاز  كي

دام كشور در مورد ك يانرژ يمبودهاكه نشان دهد كدقت شفاف شود به يانرژ يهاحاملانواع  كيكتف

ند كيزيرا مشخص م ،ضرورت دارد يانرژ يهاحاملنفت خام و  كيكاست. تف يانرژ يهاحاملاز  كي

خود جا داده است و در اين راستا تحقق دستورات از بخش نفت را در  يچه سهم يفروشه مقدار خامك

 در چه حد بوده است. ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستسند 

را نشان  يوضعيت بخش انرژ يمترين حد انتظار از افشاكشده ه جدول ارائهكتوجه است قابل

 مانند: يدهد. شناخت عوامل اضافيم

 متخصص و غيرمتخصص، كيكتف به يار فعال در بخش انرژك ينيرو .1

 ،يسرمايه در بخش انرژ يموجود .2

 ،يايجاد آاليندگ يهاها و حوزهانواع آالينده كيكتف اين بخش به يآاليندگ .3

 .يجهان يدر مقايسه با استانداردها يبخش انرژ يوربهره .4

شد. يهمراه اطالعات مربوط به اين بخش ارائه م يگرفت و در جداول اضافيقرار م يمورد بررس

نداشتن  يامعن ه اين بهكشود يدر مورد وضعيت موجود در سند برنامه مشاهده نم يچنين اطالعات

 در سند برنامه است. يفراگير از وضعيت موجود در بخش انرژ يتصوير

بخش  يلكنيست و بنابراين تصوير  يردياب قابل يصورت موردبه يحت يدر سند برنامه چنين جدول

 يبخش انرژ يلك يتواند شمايه وضع موجود نمكرد. اين بدان معناست ك يتوان شناساييرا نم يانرژ

 شود.يمشاهده م يجد يند و از اين منظر نارسايكرا تصوير 

الزم  ،يانواع انرژ يبرا يل موردكش و به يلكصورت به يوضعيت انرژ يبررس يعالوه بر اين، برا

 شود: ياست عناوين زير بررس

 ،يفعال در بخش انرژ يو نهادها هاسازمانساخت بخش شامل  .1

يت كمربوط، مال يفعاليت، انرژ هآنها از منظر زمين يهاويژگيو  يفعال در بخش انرژ يهابنگاه .2
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 ،يو عموم يبنگاه از نظر بخش خصوص

 ،يانرژ هعرض .3

 ،يمصرف انرژ .4

 ،يتجارت انرژ .5

 ،يشدت انرژ .6

 ميل و در دست اجرا،كدر حال ت يهاگذاريسرمايه .7

 ،يدر بخش انرژ يگردش مال .8

 ، يفعال در بخش انرژ يانسان ينيرو .9

 روندها در تمام موارد.  هدهندنشان يتصوير آمار. 10

نشده است و در هيچ مورد نتوانسته  كاين موارد نزدي يبه مرزها يه سند برنامه حتكنيست  يترديد

ه هيچ تصوير كدهد ينشان م يروشنوجود آورد. اين وضع بهشده به ركشامل ده مورد ذ ياست تصوير

توان قادر به تشخيص و ياز وضع موجود در سند برنامه ترسيم نشده است و اين سند را نم يارزشمند

نار ساير كشاغل در بخش نفت را در  يه نيروك يرد. در هر صورت جدولكوضع موجود محسوب  يارزياب

برآورد  يالگو هدهد هم فاقد هرگونه زمينه و ارائينشان م يمطالعات فرابخش يبرا ياقتصاد يهابخش

دست ه در نهايت رقم مورد انتظار در مورد اشتغال بهكاند است و فقط اعداد در جدول چنان نوشته شده

 آيد. 

ويژه و به ي، قيمت انرژيه انرژكته اشاره شده است كنفت و گاز به اين ندر تحليل مربوط به بخش 

با رشد  يجهان دارد. مشخص نيست چرا قيمت انرژ يبا رشد اقتصاد يمستقيم هرابط يمصرف انرژ

مختلف  يهاسال يمستقيم دارد و ماهيت اين رابطه چيست. از رفتار دولت ط هجهان رابط ياقتصاد

 يعامل رشد اقتصاد ينند افزايش قيمت انرژكيايران تصور م يهادولته كر رسيد توان به اين باويم

اخير بوده  يهاسال يهادولت ههم كمشتر ه، نقطيانرژ يهاحاملزيرا سياست افزايش قيمت  ،شوديم

اين وضعيت  يجهان ياست. اگر چنين است، چرا موضوع شفاف نوشته نشده است و در هر صورت روندها

برگزيده  يهاسياستبا افزايش رشد جهان همراه است، چرا  ياهش قيمت انرژكند. اگر كيرا تأييد نم

واقعيت درج  كصورت يه بهك يااست. در هر صورت جمله يافزايش قيمت انرژ يدر ايران همه در راستا

هم  يمشهود بين رفتار در ايران در مقايسه با جهان عنايت ندارد و مستند يواقع به تضادشده است، به

 آن ارائه نشده است. يبرا

 ير داليل و مستندات، بررسكه بايد با ذك يليدكدر توصيف وضعيت موجود در بخش نفت، عناوين 

 شوند عبارتند از:

 ، يبرداربهره هبهين يبا الگو ياز منابع نفت يبرداراف بين بهرهكش .1
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 شده با ميزان مطلوب صادرات نفت، اف بين ميزان صادرات انجامكش .2

 شور، كدر داخل  ينفت يهامصرف فرآورده ياف بين ميزان مطلوب مصرف و ميزان واقعكش .3

 توليد آنها،  يو ميزان واقع ينفت يهااف بين ميزان مطلوب انواع فرآوردهكش .4

 . يمختلف فعاليت نسبت به وضعيت مطلوب شدت انرژ يهادر رشته ياف شدت انرژكش. 5

عنوان و ارائه شود و عوامل اثرگذار بر هر مورد مشخص گردد. به ييات بررسئدر هر مورد بايد جز

 يشود، ارقام برگزيده بايد با عنايت به ذخاير نفتياز نفت مطرح م يبرداربهره هميزان بهين يمثال وقت

و موارد مشابه مشخص شود. در مقابل  هاگزيننفت، قيمت نفت و جاي يهاگزينانداز جايچشمشور، ك

ايران،  يهاجهان، تحريم يوضعيت محيط اقتصاد :عبارتند از يبرداربهره ياثرگذار بر ميزان واقع عوامل

اين موارد  ههم بخش نفت، مديريت نادرست، ...... اگر يهاگذاريو تأخير در سرمايه يمال يهانارسايي

ه كان توليد وجود دارد كصورت بالقوه در بخش نفت، امه چقدر بهكداشت  يتوان تصويريديده شود، م

 ند.كشور نتوانسته است آن را به ظرفيت بالفعل مبدل ك

بدون دليل و تحليل درواقع  ر شده است،كهم ذ يدر سند برنامه اين نگرش ارائه نشده است و موارد

وره اشاره شده كنفت  يفقط به درصد باال يداخل يهايفيت فرآوردهكعنوان مثال، در مورد بوده است. به

ه بنزين كشود و اين يوره محدود نمكبودن نفت  يفيت پااليش فقط به زيادكل كه مشك ياست در حال

يفيت بنزين كاست و در هر صورت  يجهان يدرصد متوسط استانداردها 40متر از كحاصل از پااليش 

بزرگ ايران بدون ترديد به  يشهرها يهوا هگسترد يتر است. آلودگبحث دارد، بسيار بااهميت يهم جا

يفيت فرآيند ك .1عد يفيت پااليش را بايد در دو بُكل كگردد. بنابراين مشييفيت سوخت خودروها برمك

نمود. در  يرا با دقت بررس :عدرد و هر دو بُك كيكتف ،حاصل از پااليش يهايفيت فرآوردهك .2 ،پااليش

از موضوع زده نشود.  يه هيچ حرفكها استفاده شود، بهتر از آن است اگر از متوسط ياين چارچوب حت

شد يگرفت تا مشخص ميصورت م كيكتف و به هاپااليشگاه براساسه موضوع كالبته اولويت در اين است 

ه سند برنامه چنين كمشهودتر است. قدر مسلم اين است  هاپااليشگاهدام كدر  يگذاره نياز به سرمايهك

 نداشته است.مدنظر  را ينگرش

رد دولت كدهد روييه نشان مكاز اقدامات درج شده است  يدر چارچوب اقدامات دولت، فهرست

الزم  هايجاد زمين»امل موضوع كسب درآمد است. البته در پايان فهرست هم با ظرافت كبيش از هر چيز 

شدت نارسا عبارت به يه اگرچه محتواكدرج شده است  «يانرژ يهاحامل يهاقيمت يسازيواقع يبرا

ردن ك صورت گراناند و حاصل آن را بهسال با اين عبارت مواجه شده يهاساله ك يسانك ياست، برا

اين عبارت بسيار مشخص است. دولت  ياند، بار سياستلمس نموده يانرژ يهاحاملقيمت  هضابطيب

 را افزايش بدهد.  يانرژ يهاحامله بتواند، قيمت انواع كمايل است هرقدر 

 يفروشاهش خامك يبرا ياز سياستگذار يادولت در بخش نفت، هيچ نشانه يهاتالشدر فهرست 

 يبرداراف بهرهكش هكاست، وجود ندارد. نظر به اين  ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستيد كه دستور اك
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دولت همان بازگشت به وضعيت پيش از تحريم ديده شده  يمبنا هاز نفت هم محاسبه نشده است، يگان

 ايران نباشد. ياز منابع نفت يبرداربهره هبهين هه شايد در وضعيت حاضر، نقطكاست 

بين آنها  يه البته همترازكبند نوشته شده است  14شامل  يهم فهرست هاچالشدر قسمت 

بروز چالش  هه مشخص نيست زمينكر شده است كذ هاچالشترديدآميز است. در اين فهرست انواع 

ر كذ «نفت و گاز كشور از ميادين مشتركمتر كبرداشت »، هاچالشاز اين  كيعنوان مثال، يچيست. به

 است: دام مرجعكبودن برداشت نسبت به  متركه كشده است. در اين چالش مشخص نشده است 

 ،كان مخزن مشتركبرداشت توسط ساير مال يمتوسط نرخ واقع .1

 ،كسهم برداشت ايران از مخزن مشتر هبودن برداشت ايران نسبت به حد بهين مترك .2

 . كان مخزن مشتركشده با ساير مال بودن برداشت ايران نسبت به وضعيت توافق مترك .3

چالش  هزيرا زمين ،ملموس خواهد يافت يچالش تغييرباشد، ماهيت مدنظر  هكاز مفاهيم  كهر ي

ل كمتفاوت خواهد بود. در ش يلك تبديل چالش به فرصت به يالزم برا يرد و سياستگذاركتغيير خواهد 

توان روش تبديل چالش به فرصت را مدون يچالش مبدل شود، هنوز نم كاگر موضوع به ي ي، حتيفعل

 مانده است.  يباقزيرا بحث در هر صورت نامشخص  ،ردك

عنوان اره رها شده است. بهكها نيمهزيرا عبارت ،بحث مشخص نيست يحت هاچالشاز  يدر مورد برخ

 يتزريق گاز به مخازن نفت هامل اهداف برنامكتحقق  عدم»شرح زير است: از موارد اين گروه به كيمثال ي

 :هكدر اين مورد بايد عنايت شود . «ياخير توسط متوسط جهان يهاسالدر 

 هتحقق از نقط زيرا عدم ،ندارد يهيچ مفهوم «املكتحقق  عدم»تحقق با عبارت  ميزان عدم .1

 گيرد. يبه صفر را دربر م كنزدي هدرصد تا نقط 100به  كنزدي

مشخص نيست  يول ،نفت است يهاچاهروش افزايش توان  كي يتزريق گاز به مخازن نفت هبرنام .2

 يست؟كدام چاه مطرح بوده است و در هر صورت مرجع اين برنامه كدام برنامه در مورد كدر متن 

 اند يا ..... تحقق نيافته يليدك يهاهدفدام مورد تحقق نيافته است؟ آيا كاين برنامه در  يهاهدف .3

اخير اين وضعيت اتفاق افتاده دهد؟ آيا در سه سال يرا پوشش م يزمان هدام دوركاخير  يهاسال .4

 اخير است يا ....  هاست يا بحث مربوط به ده

 «يدر حد متوسط جهان»ند؟ آيا منظور كتواند گاز به چاه تزريق يم «يمتوسط جهان»چطور  .5

مدنظر  ماهيت مشابه بايد يدارا يهاچاه يبرا يزيرا متوسط جهان ،ندارد يبوده است؟ البته اين هم معناي

ه چه كتوان ديد ياست و نم يمنطق يشده فاقد محتوا ه متن نوشتهكتوان ديد يم يروشنبهباشد. 

 ند.كبه فرصت مبدل تواند ميرا اين چالش  يرفتار

هم وضعيت  «افتهيهتوسع يشورهاكدر ايران در مقايسه با  يبودن شدت انرژ باال»در مورد چالش 

 :مطرح است يمشابه
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 يهمراه، دليل يطور متوسط را نبايد بدون افزودن معيارهابه يبودن شدت انرژ بودن يا پايين باال .1

ه در ك يعنوان مثال در نمودار شدت انرژرد. بهكبودن آن محسوب  يا بهتر يبودن وضع اقتصاد بر بدتر

در سال  يترين شدت انرژه پايينكشود يآورده شده است، ديده م يبخش انرژ يتوصيف وضعيت جهان

شور نيجريه در جايگاه چهارم قرار ك، يبندلمبيا بوده و در اين رتبهكشور كمربوط به  ييالدم 2015

توان يرد و نمك يبندتوان دستهيپيشرفته نم يشورهاكشور را در گروه كاز اين دو  كداشته است. هيچ ي

 آنها در جهان امروز بسيار خوب است. يه اوضاع اقتصادكشد  يمدع

مقايسه قرار گرفته است. آيا ايران  يو مبنامدنظر  پيشرفته يشورهاكمشخص نيست چرا گروه  .2

انداز، شده است؟ آيا در سند چشم يبندپيشرفته دسته يشورهاكدر شمار  يجهان يهابنديدر رتبه

مقايسه  يمبناجهان بوده است؟ اين  هپيشرفت يشورهاكايران با  هايران با جهان، مقايس همقايس يمبنا

شور است. كبرگزيده توسط  ي، نوع فعاليت صنعتياز عوامل اثرگذار بر شدت انرژ كيجا آمده است؟ يكاز 

اگر در صنايع  يبر را توسعه بدهد، حتيبخواهد صنايع انرژ ياز انرژ ييه بر مزيت برخورداركاگر ايران با ت

شور كدر  يداشته باشد، شدت انرژ يبرينرژ، ايبرترين فعاالن اقتصاد يمورد بحث در حد استانداردها

مترين كبه  يبريه بدون تغيير در ساخت فعاليت، انرژكاين است  يتواند زياد باشد. بحث شدت انرژيم

ه بحث نياز به منابع كشود يمطرح م ياهش داده شود. البته تغيير در ساخت فعاليت زمانكن كحد مم

باشد. با اين اوصاف چالش برگزيده مدنظر  ،ياقتصاد يهامزيت اسبراسمنابع با مصارف  يو ترازساز يانرژ

 :ه سند برنامه نشان بدهدكچالش است  يفقط زمان

در ايران در مقايسه با همتايان  ياف شدت انرژك، شكيكتف شور بهك ياقتصاد يهافعاليت يبرا ـ

 اهميت است. ايران، مثبت و قابل يجهان

منابع و مصارف،  يور از منظر ترازسازكمذ يتصادقا يهافعاليت يبه پايدار يتداوم اين شدت انرژ ـ

 نيست. يردياب از اين دو مورد قابل كآورد. در سند برنامه هيچ ييلطمه وارد م

واقع به ه بهك «سنگين در سبد توليد نفت خام افزايش سهم توليد نفت خام سنگين و فوق»چالش 

تغيير نيست و  قابل يزيرا اين ويژگ ،نشود يچالش تلق يشايد حتدرواقع  گردد،يشور برمكماهيت نفت 

ه در كشود. درست است يشور محسوب مكبخش نفت در  يهاويژگيترين يدر شمار ساختار يروايت به

تر محسوب ارزان يهايتر، نفتارزشمكو  يدليل وجود عوامل اضافسنگين به يهاحالت متعارف نفت

وقت تغيير نوع نفت نفت ايران سازگار شود، آن يبا الگو يه اگر پااليشگاهكشوند، امر واقع اين است يم

ه كشود  يخريدار يه اگر نفت ايران توسط پااليشگاهكهمان اندازه دشوار است  آن پااليشگاه به يبرا

در شمار  ياختارس يشوند. در هر صورت مشخص نيست چرا اين ويژگيپااليش م كسب يهادر آن نفت

 درج شده است.  هاچالش

استفاده  عدم»عنوان مثال چالش نامحدود و نامشخص دارند. به يهاماهيت هاچالشچند مورد از 

در  يبودن حضور بخش غيردولت يافكنا»يا  «يمحصوالت انرژ همناسب بازار در عرض يارهاكواز ساز
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صنعت نفت و  يباالدست يهاطرح هتوسع يبرا يمنابع مالمبود ك»يا  «صنايع نفت و گاز يگذارسرمايه

نامشخص درواقع  عنوان چالششده به ركه چالش بايد علت باشد نه معلول، ماهيت موارد ذكاز آنجا . «گاز

متر از حد مطلوب بخش كه داليل حضور كشود. در اين راستا الزم است عنايت شود يو نامحدود م

 يول ،شود يمربوط به بخش نفت و گاز در نفس خود بايد چالش تلق يهاگذاريدر سرمايه يغيردولت

مبود كبحث  يتواند چالش باشد. در هر صورت وقتيه نمكها ه داليل نامشخص است، معلولكمادام 

فايت كداند حد يشور مكدر  يه مرجعكشود، فرض بر اين است يبودن حضور مطرح م يافكمنابع يا نا

دهد. يم افايت معنكفعاليت، از نظر ايران، حد  كبخش در ي كاست يا چه مقدار حضور ي جاكمنابع در 

 هاچالش هرشده واقعيت داشته باشد، محدودكه فرض ذكدر دست نيست  يه هيچ مستندكاز آنجا 

تواند ينامشخص م هبا ابعاد نامعلوم و محدود يتواند بگويد چگونه چالشيس نمكشود و هيچ ينامشخص م

رشده برنداشته كذ يهاردن نامعلومكمشخص يدر راستا يبه فرصت مبدل شود. سند برنامه هم هيچ اقدام

تعدد  يل ظاهركتوانند در شيبا اين مشخصات م ييهاچالشه كتوان گفت ياست. با اين اوصاف فقط م

 ندارند. يبخش انرژ يبر تحليل وضعيت فعل ياهيچ افزوده ياز نظر ماهو يول ،نندكچالش ايجاد 

شور به ك يعموم هنفت و گاز از ميزان بودج يهاسياستتبعيت »ويژه،  يهاچالشديگر از  كيي

شده از  ركر شده است. چالش ذكذ «و صادرات آن يانرژ يهاحاملحاصل از  يو ارز يريال يدرآمدها

 :ال داردكاش ينظر مفهوم

ه مفهوم مورد نظر سند برنامه اين كرسد ينظر ممفهوم نوشته در هر صورت نامشخص است. به ـ

 يشور، وابستگكاز منابع نفت و گاز  يبرداربهره يبرا يننده در سياستگذاركعامل تعيين»ه كبوده است 

ه كاين بدان معناست  .«است يبردارحاصل از اين بهره يو ريال يارز يدولت به درآمدها يعموم هبودج

ند. در كيم يصادرات نفت و گاز سياستگذار ي، برايو گاز ينفت يدولت با توجه به نياز بودجه به ارزها

شور تابع كزيرا: الف( صادرات نفت خام  ،شده بسيار مشخص استمطلب گفته يهمين نقطه نادرست

 هسويكسياست ي يبا اجرا هاسالشور است. ب( دولت در طول ك ينفت يو بازارها كاوپ يهاسياست

 يند. بنابراين وقتكخود را از محل صادرات نفت و گاز تراز  يريال ياست نيازهاتغيير در نرخ ارز توانسته 

ند، دولت بالفاصله ارزش دالر در بودجه را افزايش داده است. در كافت  يجهان يقيمت نفت در بازارها

ن رد خود را افزايش داده است. اين بداكافزايش قيمت نفت، دولت فقط ابعاد هزينه يهامقابل در زمان

 امل مصداق داشته باشد.كطور تواند بهيدر بهترين وضعيت، نم يشده حت ركه تبعيت ذكمعناست 

 يشود و معلول وضعيتينم ي، چالش تلقيبودن محتواي با فرض درست يشده، حت وضعيت مطرح ـ

در پنجم  هبرنام يلك يهاسياسترغم وجود قاطعيت در شور، بهكمختلف در  يهادولتآن  يه طكاست 

اند. با اين اوصاف را ناديده گرفته يلك يهاسياستشور به نفت، كل ك هبودج ياهش وابستگك همورد نحو

 يهادولت يگريزان قانونكشود، وجود اميه فقط به بخش نفت و گاز مربوط نمك يشايد چالش واقع
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 ت گرفته است.ئنش هادولتنبودن  ه در نفس خود از پاسخگوكمختلف است 

با  يهاشور و توليد فرآوردهكموجود  يهاپااليشگاهثر كمناسب در ا يپااليش ينبود الگو»چالش 

 :زيرا ،ردكتوان آن را چالش محسوب يه نمكاست  يهم در شمار موارد «يفيت پايينك

وجود  ينامشخص است. آيا در سطح جهان چنين الگوي «مناسب يپااليش ينبود الگو»ماهيت  ـ

مناسب ناتوان است. در هر صورت هيچ  يبخش نفت و گاز در تدوين الگو هه مجموعكندارد يا آن 

ه سند برنامه هم كبايد داشته باشد و بدتر اين است  ييهاويژگيمناسب چه  يه الگوكمشخص نيست 

 نزده است.  ياز اين موارد حرف كدر مورد هيچ ي

ثريت چند درصد بخش كاين اه كار گرفته شده است، هيچ مشخص نيست كبه «ثركا» هواژ يوقت ـ

ثريت كا يه مبناكشور را از نظر ميزان توليد فرآورده در اختيار دارند. باز هم مشخص نيست كپااليش 

 دام محور است: تعداد، توليد بالفعل يا توليد بالقوه؟ك

تواند چالش باشد و علت بايد ييفيت پايين هم معلول است و علت نيست. معلول نمكتوليد با  ـ

 چالش محسوب شود.

 ي، يا ماهيت چالش ندارند يا مفهوم مشخصنفت و گازشده در بخش  مطرح يهاچالشدر مجموع، 

آنها گفته  يبرا يشده، هيچ نوع تقدم و تأخر ركذ يهاچالشنند. در نهايت با وجود تعدد كيرا مطرح نم

 نشده است.

 :در مورد بخش برق، سند برنامه اقدامات دولت را در چارچوب

 بردن قيمت برق با عنوان اصالح قيمت، باال .1

 صادرات برق، يبرا يساززمينه .2

 شور،ك يهانيروگاهشده در  افزايش ظرفيت نصب .3

 درصد،  0/12درصد به  8/14اهش تلفات توزيع برق از ك .4

 ،1394درصد در پايان سال  97درصد به  94از  هانيروگاه يافزايش شاخص آمادگ .5

 رده است. ك، بيان يت مادرتخصصكيل شركاصالح ساخت بخش برق )بدون توضيح( و تش .6

 ييف اين اقدامات ارائه نشده است و در هر صورت هيچ آماركومكدر مورد  يه مستنداتكنظر به اين 

ه اگر كرد كتوان فرض ينشده است، فقط م يشور رديابكاز اين موارد در  كهم در مورد وضعيت هر ي

 هدر بخش برق رخ نداده است و اهم اقدامات جنب يساختار ياقدامات صورت گرفته باشد، تحولاين 

ه ك يجهان كبان ياهش تلفات برق آمارهاكعنوان مثال در مورد داشته است. به ييا مديريت يقيمت

ط ه تلفات در ايران بسيار باالتر از متوسكند كيمشخص م يسادگدهد، بهيمتوسط جهان را نشان م

درصد  16/8توزيع و انتقال برق معادل  هك، متوسط تلفات برق در شبيميالد 2013جهان است. در سال 

اهش تلفات بسيار محدودتر از وضعيت كشده بوده است. در مورد ايران تحوالت مربوط به  برق توليد

 شود. يم يمتوسط جهان بوده است. با اين اوصاف آنچه دولت انجام داده است، بسيار محدود تلق
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 (2010 -1960روند متوسط جهاني تلفات برق در شبكه توزيع ) .10نمودار 

 
 .بانك جهانيمأخذ: 

 

 (2010 -1970. روند تلفات برق در شبكه توزيع كشور )11نمودار 

 همان.: خذأم

 

اعالم شده است،  يجهان كه توسط بانك 2013مختلف جهان در سال  يشورهاكبه وضعيت  ينگاه

مراتب باالتر از متوسط جهان توزيع و انتقال برق در ايران به هكه تلفات شبكدهد ينشان م يروشنبه

گزارش  براساستلفات متوسط باال قرار گرفته است.  يهانرخ يدارا يشورهاكاست و ايران در شمار 

 ها در فاصلكآمري هتوزيع و انتقال در اياالت متحد هك، متوسط تلفات برق در شبيانرژ يالمللآژانس بين

 درصد بوده است. 5متر از كدر حد  يميالد 2014تا  2005 يهاسال
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 وضعيت ايران در ميزان تلفات برق در شبكه توزيع )در مقايسه با ساير كشورها( .12نمودار 

 
 (/https://www.iea.org) المللي انرژيآژانس بين أخذ:م

 

 :بخش برق شامل يهاچالشمهمترين 

 بودن سهم منابع تجديدپذير در توليد برق، محدود ـ

 بودن شدت مصرف برق در ايران، باال ـ

 بودن تلفات برق، باال ـ

 نو در بخش برق، يهافناوريبه  يمحدوديت دسترس ـ

 ،يبه منابع مال يبودن زمان دسترس يطوالن ـ

 بخش برق، يبرا يمبود منابع مالك ـ

 در بخش برق،  يالت واگذاركمش ـ

بودن قيمت برق  دليل پايينه گفته شده است بهكبخش برق ) هشد انباشته يهابدهيبودن  باال ـ

 ايجاد شده است( بوده است. 

ثر كدر مورد مديريت بخش برق وجود ندارد. در مورد ا ي، هيچ چالش3در اين فهرست بجز مورد 

آفرين بوده است، بيان نشده لكچالش، مش هدام جنبكنظر دولت ه نشان دهد بهك يهم دليل هاچالش

 يهافعاليتبر  يتريتأثير جد هاچالشاز  كدام يكه كمشخص نشده است  هاچالشاست. در فهرست 

 گذارد. يم يل، باقكشور در ك يسو و وضعيت بخش انرژكبخش برق از ي

 :بزرگ بخش برق در جهان عبارتند ازه سه چالش كدهد يبخش برق نشان م يبررس

 برق در جهان، يينده براآشدت فزبه يدادن به تقاضا پوشش يتأمين امنيت عرضه برا ـ

  ،زيست سازگار با محيط يدر جهان با تأمين انرژ يمبارزه بر ضد تغييرات جو ـ

https://www.iea.org/
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  1.يبا گسترش شديد شهرنشين يهمراه ـ

است  ياصل يهاچالشاز  ييهابخشدرواقع  سند برنامهشده در  مطرح يهاچالشبا اين اوصاف، 

برق  يهانيروگاهفعاليت  هشده در نتيج ايجاد يعنوان مثال آلودگه تمام جهان با آن مواجه است. بهك

ه كبزرگ دنيا است  يهاچالشاز  كيشور است و اين در نفس خود يكدر  يآاليندگ ياز منابع اصل كيي

عبارت از قلم افتاده است. به يلك دارد. در سند برنامه اين چالش به يجددر مورد ايران حالت بسيار 

مربوط به اين بخش  يهاچالشبخش برق در فهرست  يو جهان يليدكچالش  كه يك يديگر، در حال

چالش مطرح شده  كعنوان يديگر است، به يهاچالشمعلول  كه يكنيامده است، بحث مربوط به قيمت 

در مقايسه با جهان نشان داده شده  يشور از نظر آاليندگك يهانيروگاه ييت نسباست. در نمودار وضع

 يهاشور در شمار ردهكربن در جريان توليد برق در كه شدت ايجاد گاز كاست. در نمودار ديده شده 

 يميالد 2012است. ارقام نمودار به سال  ياصالح اين وضعيت ضرور يروايت جهان قرار دارد و به يباال

 مراتب بدتر است.شور بهك ينونكاست و بدون ترديد وضعيت مربوط 

 

 يند توليد برق )در مقايسه با ساير كشورها(آوضعيت ايران در شدت ايجاد كربن در فر .13نمودار 

 
 .خذ: همانأم

                                                 

1. Bouttes, Jean-Paul; Dassa, François; and Crassous, Renaud. (2011). The Three Challenges Facing 

the Electricity Sector. EDF, Strategy and Prospective Division. 12th September. 

http://www.paristechreview.com/2011-/09/12/three-challenges-facing-electricity-sector/  
ها در بخش انرژی است و در مورد ترين چالشجدیتوجه است که اين سه چالش در حال حاضر هم همچنان در شمار  قابل

دهد که اين عنوان مثال گزارش زير نشان میشود. بههای بخش برق محسوب میترين چالشبرق هم برقرار است و جدی
 ميالدی هم همچنان مطرح است. 2050ها تا سال چالش

ABB. (2010). The evolving World of Power Opportunities and Challenges. Power and Producti 

Zvity for Better World. https://library.e.abb.com/public /dad7ca9190c22595c1257a150028dd17/  

ABB_BROCHURE_V6_PRINT-.pdf  

http://www.paristechreview.com/2011-/09/12/three-challenges-facing-electricity-sector/
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توان يشور، بسيار دشوار است و نمكبخش برق در  يهاچالشطور خالصه، دفاع از فهرست به

دفاع قرار  قابل يبرق را در چارچوب الگوي يهاچالش يه فهرست هشت موردكرد كرا مدون  يچارچوب

 نياز دارد. يبخش برق، به بازنگر يهاچالشبدهد. از اين منظر سند برنامه در تعيين 

 

 برنامه  يزمان هبرنامه و شروط تحقق آنها در دور يهاهدفبودن  پذيرش قابل يارزياب. 4-2

شده در سند برنامه استفاده  ركدر هر مورد از همان چارچوب ذ هاهدفبودن  پذيرش قابل يارزياب يبرا

ه در چارچوب كتالش شده است  يول ،شده است. اين رفتار دليل پذيرش چارچوب و صحت آن نيست

 باشد. يردياب شود تا مطالب هم قابل يموارد ارزياب همنطق سند برنامه، هم

 گذاري و اشتغال(اقتصاد كالن )توليد، سرمايهحوزه . 1-4-2

ه البته مشخص نيست ك) يلك يهاهدف، در توصيف و اشتغال يگذارتوليد، سرمايهدر مورد مبحث 

بوده مدنظر  النك يهاهدفرسد ينظر م چه دليل صورت گرفته است و به به «يلك» هاستفاده از واژ

 ر شده است:كباشد(، سه هدف ذ

 به رشد شتابان، پايدار و اشتغالزا، يدستياب ـ

 ، يل عوامل توليد از رشد اقتصادك يبرافزايش سهمـ 

 شور. كدر  يآفرينافزايش توان ثروتـ 

اين سه هدف به ه چگونه كموضوع اين است  يول ،هر سه هدف، البته، بسيار شايسته و بايسته است

ار نخستين كاين  يبرداشته شده است، بايد رسيد. برا يلك يهاسياستامل از چند سند كطور ه بهك

 اين سه هدف باشد. يهاخواسته ياقدام بايد شناخت مفهوم

 ه سرعت آن باالتر از متوسط سرعت رشد مرجع باالتر باشد. بنابراين كاست  يرشد شتابان رشد

رشد آن مرجع  ند، سپس سرعتكدر تعريف رشد شتابان سند برنامه بايد ابتدا مرجع هدف را مشخص 

شور چقدر است. در كاف سرعت رشد بين ايران و مرجع كه شكند كدست آورد و در نهايت اعالم را به

 هبه اختيار قو يرشد مطرح شده است، هر سه ويژگ يه اين صفت براكششم  هبرنام يلك يهاسياست

 يمجريه، به اين سه ويژگ هاز جانب قو يديگر هسند برنامه و هيچ نوشت يول ،مجريه گذاشته شده است

در رشد  يه چه شتابكرده است. بنابراين هنوز مشخص نشده است كدولت اشاره نمدنظر  يو مرزها

ه در كه سند به آن نپرداخته اين است ك يل بزرگتركدولت بوده است. مشمدنظر  شوركدر  ياقتصاد

مانده است.  يمغفول باق يلك ر شده و بنابراين در هر صورت سرعت رشد بهكسند متوسط رشد دوره ذ

 رد؟كاظهارنظر  يتوان در مورد شتاب رشد در چنين سنديچطور م

 شده وجود  در رشد اعالم يه ماهيت پايداركرشد هم ابتدا بايد مشخص شود  يدر مورد پايدار

ششم برخاسته از عوامل  هه نشان داده شود، رشد حاصل از برنامكار آن است كاين  يدارد. شرط الزم برا
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مديريت است. موضوع  قابل يمدت در اقتصاد ملبلند يه اين عوامل براكشور است كدر اقتصاد  يدرونزاي

رشد  يبرنامه، عوامل مربوط به مديريت درونزا هشدن دور يه نشان داده شود، با طكبعد اين است 

مانند و اين عوامل در يم يشور باقك ياداقتص يتغييرناپذير در زندگ عنوان عواملشور بهك ياقتصاد

ه رشد در كآن  يبماند: يعن يشور پايدار باقك يه نرخ رشد اقتصادكشوند يمدت همچنان مديريت مبلند

ته ماهيت كه بايد به آن توجه شود: اين نكهم وجود دارد  يديگر هتكحد مطلوب تداوم داشته باشد. ن

شور با عنايت به جهان اطراف ايران ك ياقتصاد يمدت زندگبلنده در كرشد است. نظر به اين  يپايدار

ان كاز اين دو ام كاست يا مطلق. پذيرش هر ي يرشد نسب يه پايداركيابد، بايد مشخص شود يتداوم م

در هر صورت دولت نه در سند برنامه و نه در هيچ سند  يول ،مجريه بوده است ههم در اختيار قو

هم  ياارائه نداده است. در همين راستا هيچ نوشته يرد به پايداركدر مورد روي يابديگر، انتخ هانتشاريافت

 پايدار است.  يه نشان دهد رشد مورد بحث در سند برنامه، رشدكوجود ندارد 

 يهويت ياز پارامترها كيه در آن همراه با افزايش رشد، يكاست  يرشد هم وضعيت ياشتغالزاي 

شده يا رقم مطلق اشتغال( افزايش  هر واحد رشد حاصل يازامربوط به اشتغال )شامل شدت اشتغال به

بوده مدنظر  يهويت ياز اين پارامترها كدام يكه كرده است كبيابد. دولت در توصيف خود مشخص ن

در اين  يدر هر صورت هيچ مطلب يول ،ه پارامتر نخست مطرح شودكاست. البته اولويت در آن است 

در رشد  ياشتغالزاي يبودن پارامتر هويت ه فقط نامشخصكتوجه است  رده است. قابلكر نكمورد ذ

ه كشده  بودن رشد هم اثبات نشده است. در ارقام ارائه ننده نيست، در هر صورت اصل اشتغالزاكنگران

به ارقام رشد  ينگاهل تحوالت دوره مطرح شده است. كدهد، فقط يرا نشان م 1399و  1394 يهاسال

ه در مقابل كدهد يشور در طول دوره نشان مك ياشتغال در مقايسه با رشد محصول ناخالص داخل

درصد است.  9/3شده، متوسط نرخ رشد اشتغال فقط  ركذ هدور يدرصد در سال برا 8متوسط نرخ رشد 

مربوط به  ياز سه ويژگ كيرد. با اين اوصاف هيچكمحسوب  ينتوان اين تحول را اشتغالزاي يشايد حت

 :و اشتغال مطرح شده است يگذاره در هدف نخست مربوط به توليد، سرمايهكرشد 

 مشخص شده است. ينه از نظر مفهوم .1  

 شود.  يتواند تلقيشده م ركذ يهاتحقق خواسته هنندكمشخص ينه از نظر رفتار .2 

تواند در مورد هدف مربوط به رشد، ينمشده  ركم ارقام ذكحال رفتار دولت هرچه باشد، دست 

 شود. يچندان برازنده تلق

 مخدوش  ي، موضوع از نظر ماهويل عوامل توليد از رشد اقتصادك يبردر مورد افزايش سهم

ل ذينفعان بتوانند سهم كه كان ندارد كدرصد باشد، ام 100ل سهم از هر چيز معادل ك ياست. وقت

تغيير  يعوامل توليد از رشد اقتصاد هعادالن يبرمورد بايد به سهمنند. بحث در اين كدريافت  يبيشتر

خود سهم از منافع دريافت نمايد.  هافزود هانداز ه هر عامل بتواند بهكه اين مفهوم را برساند كداده شود 



 

 _______________________________________________________________________  

 

 

45 

ه ك يه جريانكتوان انتظار داشت يشده در سند برنامه نارسا است، نم در هر صورت چون بحث مطرح

 باشد. يند، منطقكين را محقق مكسهم نامماين 

 ه توان كشور هم الزم است ابتدا مشخص شود كدر  يآفريندر مورد افزايش توان ثروت

ند، كيه دولت مشخص مك يشور در زمان حاضر چقدر است، بعد با استفاده از معياركدر  يآفرينثروت

اين تغيير  يهاويژگياستا الزم است اين توان مشخص شود. در همين ر ييافتنمقدار مطلوب و دست

ه در كار الزم است توضيح داده شود كشروع  يمشخص گردد. برا يتوان از نظر سرعت، شتاب و پايدار

مشخص نيست. از اين  يآفرينه جريان ثروتكاين است  يبعد هتكشود. نينم يشور آمار ثروت گردآورك

شور است. در هر كاقتصاد  يناشناخته برا يهرگز برآورد نشده است و هويت يآفرينگذشته توان ثروت

اين نرخ  يهاويژگيبرنامه و  يهاسالدر طول  يآفريندر مورد نرخ مطلوب ثروت يصورت دولت هم حرف

 يخواهد در چه ابعاديرده است. با اين اوصاف معلوم نيست دولت چه چيز را مكدر سند برنامه مشخص ن

طور خالصه داشته باشد. به يرا در پ يوب و اجرايلمط يتواند راهبردهايهد. اين وضعيت نمافزايش د

 آن داشته باشد.  يبرا ياجراي ياند و برنامهكيه كه دولت بتواند بر آن تكنيست  يمعيار سوم هم معيار

 يروشنبه، و اشتغال يگذارتوليد، سرمايهشده در مبحث  ركذ هگانسه يهاهدفبا عنايت به 

تبديل به عمل، گام برنداشته  قابل يفاقد محتوا يول ،زيبا يهاهدف هارائ يه دولت وراكتوان ديد يم

رد. دولت در كمحسوب  ياتوسعه يهابرنامه ياجرا برا قابل يردكرد را رويكاست. شايد نتوان اين روي

رسيدن به  يه بتوان براكساله با اين قابليت پنج هدور كي يمدت براميان يابرنامه هنندكمقام مدون

رد، در مورد توليد، كرا در طول دوره محقق  هاهدفل كانه، يسال يهاآن با استفاده از بودجه يهاهدف

 برنداشته است.  يو اشتغال هيچ گام مشخص يگذارسرمايه

ويژه هم تعريف نشده است، با نگاه به اين  يردكشده در چارچوب روي ركذ يهاهدفه كنظر به اين 

 يهاتر به مشخصهدقيق يرد. با نگاهك يدولت را ارزياب ياقتصاد يتوان جهتگيرينم يحت هاهدف

 مانند:  ييهاهدف، شايد و اشتغال يگذارتوليد، سرمايهشده در مبحث  ركذ هچهارگان

درصد از  ---م كششم دست هپايان برنامه در ك يترتيب، بهيتوليد در اقتصاد مل يدرونزاساز .1

 درونزا حاصل شود. يدر چارچوب ياقتصاد مل

شور كدر  ياريكه در پايان برنامه نرخ بك يفرصت اشتغال در حد ياصالح ساخت اقتصاد برا .2

 شور شود.كدر  ياريكمتر از متوسط نرخ بكآموختگان دانش ياريكدرصد و نرخ ب ---متر از ك

اين  يور، بهرهيالمللو بين يه با رعايت ضوابط اسالمك يصورتبه يبخش مال يتوانمندساز .3

 منطقه يشورهاكسطح م بهكسالمت، دست يبخش در تخصيص منابع و تجهيز آن، با رعايت معيارها

 برسد.

ه در پايان برنامه ك يفعال در حد يبا استفاده از معيارها يتوليد يهافعاليت يوربهره يارتقا .4

 منطقه باشد. يشورهاكم در سطح كسرمايه دست يورار و بهرهك يورل عوامل، بهرهك يوربهره
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 ركذ يهاهدفدستاورد درواقع  و رشد شتابان و پايدار يآفرينمانند افزايش توان ثروت ييهاهدف

 هاهدفشدن اين  يگيراندازه ، قابلهاهدف يبرا يمك ير معيارهاكه با ذكويژه آن شده در باال است، به

ه دولت در مقام سياستگذار كشوند يفعال م يشده در چارچوب ركذ يهاهدفشود. ياز همان ابتدا مطرح م

 ند.ك يبايد ابزار و ادوات رسيدن به آنها را سامانده

 هابخشساير مباحث و . 2-4-2

 14عنايت به با از آن نام برده شده است،  «يانرژ»ه در سند برنامه با عنوان ك نفت و گاز در مورد بخش

سند  هبيان شده است. در اين مورد هم مفهوم و خواست يلكشده، هشت مورد هدف  ركمورد چالش ذ

ه بخش برق جداگانه ديده شده است، اين كبر اين، از آنجا نامشخص است. عالوه «يلك» هبرنامه از واژ

 يهاهدفنيستند. در هر صورت،  يبخش انرژ يهاهدفو  فقط بايد به نفت و گاز مربوط شود هاهدف

 بخش نفت و گاز عبارتند از:

 ،يمصرف انرژ يسازشور و بهينهكدر  ياهش شدت انرژكو  يورافزايش بهره ـ

 يثرسازكحدا ي، برايبخش انرژ يهاظرفيتبهينه از منابع و  هجديد و استفاد يهاظرفيتافزايش ـ 

 يسب منافع ارزكو  ينفت يهاشور و افزايش صادرات نفت و فرآوردهكتوليد  هافزوده در زنجيرارزش

 بيشتر،

و  ييد بر پارس جنوبكبا تأ يو گاز ينفت كاز ميادين مشتر يبردارردن توليد و بهرهك ثركحدا ـ

 ارون،كغرب 

 ،يانرژ ياو منطقه يجهان يشور در بازارهاكجايگاه  يحفظ و ارتقا ـ

 ، يانرژ هنمودن حوز بنيانپيشرفته با دانش يهافناورياربرد كدر توسعه و  يايكافزايش خودات ـ

 يفيت مناسب، كمطمئن، پايدار و با  يانرژ هامنيت عرض يارتقا ـ

 يبا رعايت مالحظات و استانداردها يدر توليد و مصرف انرژ ياهش هدرروكافزايش بازيافت و ـ 

 ، يمحيطزيست

شور متناسب با ساختار ك ينندگان انرژكنندگان و عرضهكتوليد يسازمانساختن ساختار  ارآمدكـ 

 رو در اين عرصه.پيش يهاشركت

ه كبسيار زياد است. با وجود آن  هاهدفه تعداد كآن است  هاهدفمشهود در اين  ينخستين ويژگ

در هر مورد هدف، چندين هدف درواقع  شده است، يبنددر ظاهر در هشت بند هدف، موضوع جمع

 مشخص شده است. هاهدف ي، اجزاهاهدفنار هم قرار گرفته است. در بحث پيرامون اين كمتفاوت در 

 است، «يمصرف انرژ يسازشور و بهينهكدر  ياهش شدت انرژكو  يورافزايش بهره »ه كم كهدف ي

 شامل سه بخش متفاوت است:درواقع 

 نفت و گاز،  يورالف( افزايش بهره 
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  ،اهش شدت نفت و گازكب( 

 مصرف نفت و گاز.  يسازبهينهج( 

مورد  كهدف، به ي «ب»نند. در اين مجموعه فقط بند كيرا بيان م ياين سه هدف مفاهيم مختلف

اين  يه بتوان گفت با اجراكندارد  يمورد هاچالشاز  كگردد و دو بند ديگر در هيچ ييچالش برم

 يم در راستاكبخش از هدف ي كشود. بنابراين فقط ييشده به فرصت مبدل م چالش مطرح هاهدف

 شده است. ركذ يهاچالشمقابله با 

 ي، برايبخش انرژ يهاظرفيتبهينه از منابع و  هجديد و استفاد يهاظرفيتافزايش »ه كهدف دوم 

سب كو  ينفت يهاصادرات نفت و فرآوردهشور و افزايش كتوليد  هافزوده در زنجيرارزش يثرسازكحدا

 :ذيل است يهاهدفاست، شامل  «بيشتر يمنافع ارز

 شور، كتوليد  هنفت و گاز در زنجير هافزودارزش يثرسازكالف( حدا

 ، ينفت يهاب( افزايش صادرات نفت و فرآورده

  :بيشتر، از طريق يسب منافع ارزك( ج

 جديد،  يهاظرفيتافزايش  ـ

 ،بهينه از منابع هاستفاد ـ

 . يبخش انرژ يهاظرفيتبهينه از  هاستفاد ـ

نيز  هاهدفرسيدن به اين  همطرح نشده است و وسيل هاهدف هگاندر اين هدف، فقط موضوع سه

شده ارتباط ندارد. از آن گذشته  ركذ يهاچالشمورد دوم به  يهاهدفاز  كيمشخص شده است. هيچ

لزوم به  زيرا افزايش صادرات به ،ديگر ناسازگار باشندكتوانند با ييم هاهدفدر اين  «ج»و  «ب» يبندها

و  ينكشبه قيمت دتوانيرفتن مقدار صادرات م باال يشود. در موارديبيشتر منجر نم يسب منافع ارزك

ندارند. در بين  يديگر سازگاركبينجامد. بنابراين دو هدف هميشه با ي يارز ياهش درآمدهاك يحت

عنوان مثال ه بايد توضيح داده شود. بهكوجود دارد  يهم مطالب هاهدفرسيدن به  يهاروشها يا وسيله

ه ايجاد ك يجديد يهاظرفيته كدارد؟ آيا منظور اين است  يچه معناي «جديد يهاظرفيتافزايش »

 سمت بالفعل نفت و گاز بايد بهت صنعت كداشته باشد؟ در اين حالت حر يشود، پيوسته روند صعوديم

شده به  تشاف تا تبديل ذخاير اثباتكعمليات ا يشور باشد، يعنكنفت و گاز  هبالقو يهاظرفيتردن ك

 هعرف بيش از پنج سال برنام هقاعد به يردكيد قرار بگيرد. چنين رويكبرداشت بايد مورد تأ ذخاير قابل

 بالفعلتبديل ذخاير بالقوه به ذخاير  يتشاف و براكا يبرا يگذارزيرا سرمايه ،شيدكششم طول خواهد 

از  يبرداراست. با اين اوصاف شايد منظور افزايش بهره بلندمدتهم بسيار سنگين و هم بسيار 

مبدل  يبرداربهره خارج شده و به ذخاير قابل يل ذخاير احتمالكاز ش يتازگه بهكباشد  ييهاظرفيت

رد ديگر كچقدر است. دو روي يبرداراين بهره هه محدودكت. در اين صورت هم بايد مشخص شود شده اس

بهينه از ذخاير بخش  هاستفاد»و  «بهينه از منابع هاستفاد»ند. كيرا توصيف م كيهم وضعيت بسيار نزدي
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رد در سند مطرح بوده كبين اين دو روي يدارد و مشخص نيست چه تفاوت كيمفهوم بسيار نزدي «يانرژ

، باشد. يدر بخش انرژ كيذخاير فيزي ي، يعنيو منابع واقع يمنابع مال هتواند دربرگيرنديم «منابع»است. 

زيرا اگر فقط  ،را شامل شود كيو ذخاير فيزي يتواند ذخاير ماليهم م يدر همين راستا ذخاير بخش انرژ

شد. در هر صورت بايد عنايت شود ياستفاده م «يانرژ ذخاير»بود، بايد از عبارت مدنظر  كيذخاير فيزي

دهد و سند برنامه بدون درنظرگرفتن يهم در اين محدوده فقط نفت و گاز را پوشش م يانرژ هه واژك

ه فقط منظور كحال آن  ،رده استكاستفاده  يانرژ هنفت و گاز است، از واژ هه بحث در محدودكته كاين ن

 نفت و گاز بوده است.

يد بر پارس كبا تأ يو گاز ينفت كاز ميادين مشتر يبردارردن توليد و بهرهك ثركحدا»هدف سوم 

 كبودن ميزان برداشت از ميادين مشتر مقابله با پايين ياست. در اين راستا برا «ارونكو غرب  يجنوب

ه كبر اين است  ثر برسد. فرضكاز اين ميادين به حدا يبرداره توليد و بهرهك، خواسته شده است ينفت

 يم براكه در سند به آنها پرداخته خواهد شد يا دستكبرخوردار است  ييد از اولويتكدو ميدان مورد تأ

ه توصيه شده است به هر قيمت در ميادين كظريف اين هدف آن است  هتكمسئوالن مشخص است. ن

 ،دفاع نيست قابل يمنظر اقتصاداز درواقع  ثر برسد. اين توصيهكبه حدا يبردارشور، بهرهك ينفت كمشتر

باشد، شايد هدف برتر  كبسيار باالتر از ميادين غيرمشتر كاز ميادين مشتر يبرداربهره هزيرا اگر هزين

 به يصورت جمعان بهكتوسط مال يبردار، بهرهكان ميدان مشتركه با عقد قرارداد با ساير مالكاين باشد 

بدون عنايت به  كاز ميادين مشتر يبردارردن بهرهك ثركهدف حداتعويق انداخته شود. بنابراين تعيين 

با ساير  ياركبه هم كيمت يهاحلشور باشد و راهكضرر  مدت بهبلندتواند در يم يبرداربهره هشرط هزين

 تواند اولويت داشته باشد.يان مكمال

است. اين هدف  «يانرژ ياو منطقه يجهان يشور در بازارهاكجايگاه  يحفظ و ارتقا»هدف چهارم 

ندارد. بنابراين الزم است  يجايگاه سازگار ييل شده است. حفظ جايگاه با ارتقاكاز دو بخش ناسازگار تش

ه در هر كمهمتر اين است  هتكاين جايگاه. ن يسند حفظ جايگاه است يا ارتقا هه خواستكمشخص شود 

 ندارد. يشده ارتباط مشخص ركذ يهاچالشصورت اين هدف به 

 هنمودن حوز بنيانپيشرفته با دانش يهافناورياربرد كدر توسعه و  يايكافزايش خودات»هدف پنجم 

توان آن را يم يول ،ندارد يور در بخش نفت و گاز ارتباطكمذ يهاچالشاست. اين هدف هم به  «يانرژ

مرتبط شمرد. امر واقع  ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستانداز و سند سند چشم يهابا خواسته ينوعبه

تواند اين يه مكمستقيم ندارد، هرچند  يبيشتر وابستگ يايكلزوم با خودات به يبنيانه دانشكاين است 

 سياست بپذيرد.  كعنوان يرا به يوابستگ

است. اين هدف  «يفيت مناسبكمطمئن، پايدار و با  يانرژ هامنيت عرض يارتقا»هدف ششم 

ندارد.  يهيچ تعريف يمطمئن در ادبيات اقتصاد يه بايد تعريف شود. انرژكنامشخص دارد  يچندين ويژگ
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ه سند برنامه كتوان مناسب دانست. اگر فرض شود يرا م ييفيتكه چه كعالوه بر اين مشخص نيست 

 كه اين هدف به هيچ يكديد  توانيه البته در سند ثبت نشده است، مكاين موارد دارد،  يبرا يتعريف

انجام دهد.  يتواند اقداميبه فرصت نم هاچالشاز اين  كتبديل هيچ ي يمرتبط نيست و برا هاچالشاز 

 ه در مورد بخش نفت و گاز آورده شده، ندارد.ك يوابسته به شرح يطور خالصه، اين هدف هم مبنايبه

با رعايت مالحظات و  يدر توليد و مصرف انرژ ياهش هدرروكافزايش بازيافت و »هدف هفتم 

)بازيافت  يافزايش بازياب .1 :هدوگان يهااست. در اين هدف خواست «يمحيطزيست ياستانداردها

 يتوليد تا مصرف است. برا هدر چرخ ياهش هدرروك .2 ،توليد تا مصرف هدر چرخ ينادرست است( انرژ

 هبايد رعايت شود. اين دو مجموع «يمحيطزيست ياستانداردهارعايت مالحظات و »هر دو مورد شرط 

را مطرح  يورم در قسمت نخست خود افزايش بهرهكزيرا هدف ي ،شوديم يتلق يراركتدرواقع  هدف

توجه مفهوم دارد. قابل يانرژ يوررده بود و هر دو بند مندرج در هدف هفتم در چارچوب افزايش بهرهك

زيرا ارتباط  ،م آورده شودكر شرط اين بند باشد، اين شرط هم بايد در هدف يكه اگر اصرار بر ذكاست 

شده است. با اين اوصاف، هدف  در محيط زيست، بسيار شناخته يو آاليندگ يفسيل يهاسوختبين 

رد. كتوان هدف هفتم را حذف يم مكبند نخست هدف ي ياست و با بازنويس يراركامل تكطور هفتم به

 ،هدف از نظر ابعاد نامحدود است هه خواستكر شود اين است كدر مورد اين هدف بايد ذ هك يمهم هتكن

بيان ديگر،  آن متصور نيست. به يبرا ياويژه هتواند در ابعاد مختلف باشد و محدوديم «افزايش»زيرا 

رد بحث ه هدف موكهدف ناديده گرفته شود، هنوز اين بحث مطرح است  يبودن محتوا يراركاگر ت يحت

 بدون حدومرز بيان شده است. 

 ينندگان انرژكنندگان و عرضهكتوليد يساختن ساختار سازمان ارآمدك»هدف هشتم در نهايت 

 يهاتوان با فرضياست. اين هدف را م «رو در اين عرصهپيش يهاشركتشور متناسب با ساختار ك

ه اين هدف هم به چالش كتوان گفت يم يلكدر حالت  يول ،نسبت داد هاچالشاز  يبينانه به بعضخوش

وضعيت  يه براك ياگردد. عالوه بر اين، مشخصهيگانه برنمچهارده يهاچالش هدر مجموع ياويژه

مشابه  يهاسازمانبا  يايران يهاسازمانشدن ساختار در  هدف بيان شده است، متناسبمدنظر  هخواست

اين هدف،  هشده است. اگر محدود يبلندپروازانه طراحه بسيار كجهان است  يهابنگاهدر برترين 

ار كاندردست ينهادها هبا مقايس يول ،پذيرش بود انداز بود، منطق اين محدوده قابلسند چشم يشورهاك

عنوان هدف هشتم، بسيار دادن آنها به قرار مشابه جهان و مبنا يترين نهادهادر بخش نفت با پيشرفته

 هم بر آن وجود ندارد. يجيهاست و تو يبلندپرواز

 يوضع هاچالشمتعدد و فاقد ارتباط يا با ارتباط بسيار محدود به  يهاهدفطور خالصه، وجود به

در بخش نفت و گاز نامشخص شده است. عالوه بر  هاهدفگزينش اين  يه مبانكرده است كرا ايجاد 

دامن  هاهدفشناخت داليل نياز به  يبه پيچيدگ هاهدفاز  يبرخ هبودن مفهوم يا محدود اين، نامشخص

دادن بين  ديده نشده است، پيوند يه بخش نفت و گاز در چارچوب اسناد باالدستكزده است. نظر به اين 
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 افراد باشد. هسليق براساس دتوانيهم فقط م ياين بخش اسناد باالدست يهاهدف

رده است. كشده در مورد بخش نفت را مطرح  در مورد بخش برق، سند برنامه هشت هدف مطرح

و  هاهدفه كها جدا از بخش نفت و گاز مطرح شده است، اين ه در مورد بخش برق بحثكنظر به اين 

ه سند برنامه در كرسد ينظر مبرانگيز است. بهنوشته شود، ابهام ييبكصورت ترآن راهبردها، به يدر پ

 يدريافت كمدار براساسواحد نرسيده است و در هر مورد  يبه نظر ييا تلفيق انواع انرژ كيكمورد تف

 دفاع باشد. ، قابلياقتصاد هبرنام كي يتواند برايرد نمكرا ثبت نموده است. اين روي يمطالب

ه چون بيشتر موارد كشده است  يمك هاهدفاز  يدر بخش برق هم مانند بخش نفت و گاز موارد

برق  ينيست. بحث افزايش ظرفيت انرژ كيكتف در مورد بخش برق، قابلشود، يمربوط م يبه بخش انرژ

ه منبع مورد نظر مشخص باشد. افزايش كبرابر رسيده است بدون آن  20به حدود  از منابع تجديدپذير

 يه در سند برنامه هيچ دقتكاست  يچالش يشور، بحثك يمنابع آب يمبود جدكبرق از آب، با عنايت به 

به حد وضعيت متوسط  1399اهش تلفات در سال كدر مورد محدوديت اين منبع مطرح نشده است. 

 ياگر اين خواسته در ايران برآورده شود، وضعيت يه بدون ترديد حتكرسد يم يميالد 2013دنيا در سال 

 تر از متوسط جهان است.عقب

 

 ياقتصاد يهابرنامه يهاخواسته يشدن منطق ان برآوردهكام يارزياب. 5-2

 يه برنامه به مرزهاك يبرنامه بايد به روش يهاساختن خواسته رد برآوردهكبودن روي ياثبات منطق يبرا

برنامه  يرفتار ينمود. در اين چارچوب الزم است الگو يرد را ارزيابكرد و اين رويكاجرا رسيده است، نظر 

گردد. در سند  يارزياب شده مشخص و قابل گرفتهر اكبه يهامسانيكرد مكمشخص شود تا منطق عمل

از چند نوع  ييبكه تركاند ردهكارائه نشده است. مسئوالن تدوين برنامه بارها اعالم  يبرنامه هيچ الگوي

ه كاند نداشته يديگر سازگاركشده در هر صورت با ي ركذ ياند. الگوهابرنامه را مورد استفاده قرار داده

 يبرگزيده و الگو يااستفاده از برنامه يهم برا يرد. در هر صورت مستنداتك يرا ردياب رد آنهاكاركبتوان 

ششم با  هبرنام ييافته برا از مستندات انتشار كبرگزيده ارائه نشده است. هيچ ي يهابرنامه در چارچوب

 نداشته است.ه الگوي برنامه را نشان دهد، در خود ك يو محاسبات يارتباط، پيوست فن ههر درج

 گذاري و اشتغال(حوزه اقتصاد كالن )توليد، سرمايه. 1-5-2

شرح سه هدف ، بهو اشتغال يگذارتوليد، سرمايهمبحث  يهارسيدن به خواسته يدر سند برنامه برا

رسيدن به  ياز راهبردها برا كدام يكه كمشخص نيست  يول ،ر شده استكشده، هفت راهبرد ذ ركذ

گيرد. اين راهبردها عبارتند يمورد استفاده قرار م هاهدف يهايبكاز تر كدام يكيا  هاهدفاز  كدام يك

 از:
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  يپذيرو تقويت توان رقابت وكاركسببهبود محيط، 

 بنيان،تقويت اقتصاد دانش 

 يو تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد جهان يرد برونگرايكتقويت روي، 

 رو،پيش يهابخشيد بر كبا تأ يگذارسرمايه هتوسع 

 يارآمد منابع مالكو تخصيص  يگسترش و تعميق نظام مال، 

 يارآفرينكاشتغال و  ه)آموزش، تحصيالت و سالمت(، توسع يانسان هتقويت سرماي، 

 پايدار هتوسع يهاتقويت مؤلفه. 

مطرح  هاموضوعدهد. در زير اين ينشان م يروشنشده چند موضوع را به ركذ يبه راهبردها ينگاه

 شده است: 

 ه خود كخواهد يم يوضعيت ياين راهبردها را در راستا هه دولت همكته اين است كمهمترين ن

فعاالن  يوضعيت برا يسازبرازنده»رد. در هيچ مورد راهبردها شامل اشميم هافعاليتتمام  يرا مجر

 تعريف نشده است.  «راهبرد كدر چارچوب ي ياقتصاد

 يها همه فاقد مرز و محدوده است و مشخص نيست مرزهاخواسته هكدوم اين است  هتكن 

عنوان مثال در راهبرد شود. بهيدام راهبرد، مدون مكبه  ياين راهبردها چگونه و با چه اولويت يتعامل

 رد وجود دارد:كتعامل بين دو روي هبنيان دو نقطو راهبرد تقويت اقتصاد دانش يبرونگراي

 از خارج، يخريد دانش فن هنقط .1 

 حوزه. كشور در يكشده در  به دانش توليد يسامانده يردن مبادالت با خارج براك محدود هنقط .2 

، يلكدهد. در بيان يشده را نشان م ركذ يبه راهبردها يسامانده يتعامل مرزها هاين دو نقط 

 راهبرد ديگر نامشخص است.  يراهبرد برا كردن يك اولويت راهبردها و حد فدا

  عنوان مثال دارد. به يمفهوم يناسازگار هاهدفراهبردها با  يه در مواردكموضوع سوم اين است

 يدر راهبردها يول ،مطرح شده است «به رشد اشتغالزا يدستياب»صورت به هاهدفبحث اشتغال در 

عنوان شده است. در اين بحث  «يارآفرينكاشتغال و  هتوسع»شده بحث اشتغال با راهبرد  ارائه يجمع

است و  يه دستاورد رشد اقتصادكاست  ير شده است، اشتغالكه در هدف ذك يبايد عنايت شود اشتغال

تواند ارائه يشده، هر نوع اشتغال م ه در راهبرد ارائهك يحصول است در حال دستاوردها، قابل هدر الي

رسيدن به هدف رشد اشتغالزا،  يشود براي. مگر مخواسته است يول ،شود و اين اشتغال دستاورد نيست

 رد؟ كاشتغال استفاده  هاز راهبرد توسع

 راهبرد بسيار نامشخص تعريف شده است. مثال مشخص در  يه در مواردكديگر اين است  هتكن

تدوين  يبرا يمتفاوت يهااست. در علم اقتصاد نگرش «پايدار هتوسع يهاتقويت مؤلفه»اين مورد، راهبرد 

يات نگاه ئديگر ناسازگار است. اگر جزكطور قطع و يقين با يها بهه اين نگرشكپايدار وجود دارد  هتوسع

توان يماند. در اين صورت نميم يپايدار نامشخص باق هتوسع يهاپايدار مشخص نباشد، مؤلفه هبه توسع
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ر نشده كشده است. در سند برنامه ذ مشخص و تعريف يشده در اين مورد، راهبرد ركه راهبرد ذكگفت 

 شود.يپايدار محسوب م هتوسع هها از نظر دولت مؤلفدام مؤلفهكه كاست 

 يآفرينل بالقوه توان ثروتكشاز اين راهبردها به كدام يكه مشخص نيست كديگر اين است  هتكن 

از  يبخش بزرگ ير بگذارد، ولراهبردها بتواند بر ميزان ثروت ايجادشده اث هند. شايد همكيرا تقويت م

توان به يبنيان نمه فقط با ايجاد اقتصاد دانشكگردد يبه خالقيت و دانش برم «يآفرينثروت» يويژگ

باور به علم و تقويت خالقيت است. ظرافت  يآفرينتقويت ثروت يه شرط الزم براكآن دست يافت هرچند 

پوشش داده شود،  هاموضوع، ياليشهك يهاسرفصلتوان انتظار داشت با يه نمكاست  يقدرها بهبحث

 تحقق بيابد. هاهدف، هاسرفصله با اين كه انتظار برود كچه رسد به آن 

مورد انتقاد قرار نگيرد، ارتباط راهبردها با  ششم توسعه هاگر نوع نگاه به برنام يبا اين اوصاف، حت

شده، در مورد مبحث  ركذ يهاهدفبه  يدستياب يبودنِ اين راهبردها برا استفاده و باور به قابل هاهدف

 ، بسيار ترديدآميز است. و اشتغال يگذارتوليد، سرمايه

 هچهارگان يهاهدفرد، با عنايت به كيت مكحر يشده در اين بررس اگر دولت در چارچوب مطرح

 هه برنامكموجود  يرد. دو سند باالدستكيرا تسهيل م هاهدفبرآوردن آن  يمنطق يهاشده، بايد راه ركذ

 :خود قرار دهد عبارتند از يششم بايد محور سياستگذار

 ششم، هبرنام يلك يهاسياستسند  ـ

 . ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستسند ـ 

رده است. هدف كهر چهار هدف را مطرح  ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياست، ياز منظر اجراي

شود. محور يديده م ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستسند  يعنوان محور تغييرناپذير هويتبه يدرونزاي

 يهاسياستدر سند  يسازعنوان اصل قابليتآحاد مردم و به يثركت حداكاشتغال در چارچوب مشار

 ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياست ياجراي هدر الي يورآورده شده است. بحث بهره ياقتصاد مقاومت يلك

مطرح شده است و در  ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستتحقق  يعنوان دو بال اجرايبه ينار فناوركو در 

آورده شده است.  ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياست «9»در بند  يبخش مال ينهايت بخش توانمندساز

 يگذارتوليد، سرمايهمبحث  مربوط به مورد يهاهدفه تمام كتوان گفت يم با اين مجموعه مكدست

است.  يردياب قابل ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستردن ك ي، در چارچوب اجرايو اشتغال

پيوسته به آن،  يهاويژگيو  ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستسند  همندرج در مجموع يهاجهتگيري

 اجرا، پوشش بدهد. قابل يمبحث مورد نظر را با راهبردها يهاهدفقادر است ابعاد مختلف  يروشنبه

 هابخشساير مباحث و . 2-5-2

هدف  كه هر چند مورد راهبرد با يكر شده است كراهبرد ذ 26در مجموع  بخش نفت و گازدر مورد 
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عنوان بهپذيرد. يصورت م يدشوار هم به هاهدفپيوند بين راهبردها و  يپيوند داده شده است. ردياب

( جاهش شدت نفت و گاز و كنفت و گاز، ب(  يورالف( افزايش بهره :م سه موردكمثال در مورد هدف ي

( اصالح قيمت اولاين هدف عبارتند از:  يمصرف نفت و گاز مطرح شده است و راهبردها يسازبهينه

شاخص  براساسبهينه ) يبا بازده ياالهاكتوليد  هششم، دوم( توسع هتا پايان برنام يانرژ يهاحامل

و مديريت  يجويو سوم( ترويج و گسترش فرهنگ صرفه ياهش شدت انرژك( و يشدت مصرف انرژ

. اگر قرار باشد اين يخدمات انرژ يهاشركت هو حمايت از توسع ياهش شدت انرژكو  يمصرف انرژ

ترين ديدگاه دولت در دهه عمكتوان گفت يگانه پيوند داده شود، مسه يهاهدفگانه به سه يراهبردها

 عبارتند از: اولرسيدن به هدف  يردهاكمورد روي

 يننده براكآوردن بر مصرف فشار يبرا يانرژ يهاحاملردن ك استفاده از ابزار قيمت و گران 

ه كند كياخير پيوسته مروج آن بوده است، فرض م هدو ده يه دولت طكاهش ميزان مصرف. اين نگاه ك

در  يزيرا انرژ ،پردازدينم يجويند و به صرفهكياسراف م يعمد در مصرف انرژ يروننده از كمصرف

هم هميشه با اين نگاه صورت گرفته و  يانرژ يهاحاملانواع  يجد يهاردنك شور ارزان است. گرانك

ردن توجيه ك بودن شدت گران يافكرا نا يدولت هميشه دليل نداشتن توفيق در امر مديريت مصرف انرژ

 ينيازها براساسه كهميشه اين مفهوم را داشته است  «اصالح قيمت»رده است. در هر صورت عبارت ك

ه نماد وضعيت كنقل ومصرف در بخش حمل يبودن نادرست يگران شود. جد يانرژ يهاحاملدولت بايد 

يفيت كبا يسوخت فسيلارآمد و ك يه نياز به خودروهاكدهد ينشان م يروشناست، به ينابسامان انرژ

 ينابسامان ياز اين دو بازو كنقل است. هيچ يودر بخش حمل ينابسامان ي، دو بازويجهان ياستانداردها

به اين بند از هدف  يدستياب يه براك يشود. بنابراين راهبردياصالح نم يانرژ يهاحاملردن ك با گران

 شود.يو نابرازنده ديده م يافكنا يديدگاه نظر م در عمل و در نهايت ازكبرگزيده شده است، دستاول 

 در مورد راهبرد دوم دو بخش وجود دارد:

   آنها بهينه باشد. يه شدت انرژك ياالهايكگسترش توليد 

 از هدف است.  «ب»ه بخش دوم همان بند ك. واضح است ياهش شدت انرژك 

بنابراين اين بخش از راهبرد فاقد بودن هدف و راهبرد از نظر منطق نادرست و خالف است.  سانكي 

 ،ندارد يهيچ معناي «يبودن شدت انرژ بهينه»دارد.  يمعنا است. بخش نخست هم در نفس خود درگير

در محصوالت مختلف بسيار متفاوت  يشدن شدت انرژ مختلف مقايسه شوند، مرز بهينه ياالهاكزيرا اگر 

 يار قرار داشته باشد، شدت انرژكدر دستور  يفوالدساز بر است و بنابراين اگريانرژ ياست. فوالد محصول

ايران با جهان مطرح شده است. بنابراين  هو مفهوم آن در مقايس يرود. بحث شدت انرژيواقع باال مبه

در جريان توليد محصوالت در حد  ياهش شدت انرژكگرفته، يقرار ممدنظر  آنچه در اين راهبرد بايد

ر منطق گزينش مرجع بايد بوده باشد. اين مفهوم كديگر( با ذ ههر گروه برگزيدجهان )يا  ياستانداردها

 خيزد.يسند برنامه برنم هاز نوشت
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  :راهبرد سوم شامل دو بخش است 

 .ياهش شدت انرژكو  يو مديريت مصرف انرژ يجويترويج و گسترش فرهنگ صرفه .1 

 . يخدمات انرژ يهاشركت هحمايت از توسع .2 

ه كباشد  يهايه نشانهكضرورت دارد  يزمان يسازاست و فرهنگ ياين راهبرد عموميك بخش  

به آن  هاسال يه دولت طكاست  يند. اين هم منطقكيرا رعايت نم يجويننده در مصرف صرفهكمصرف

از خود  يارآيكه ناكته كه دولت بخواهد در توجيه اين نكاست  كدر متوسل شده است. بنابراين قابل

 يسازه فرهنگكاست  يند. بديهكو ترويج آن را مطرح  يجويگيرد، فرهنگ صرفهيدولت سرچشمه نم

 4به استاندارد يورو  2ه بنزين از استاندارد يورو كتواند سبب شود ينم يسازفرهنگ يول ،ضرورت دارد

، يسازراهبرد فرهنگتوفيق با  هاهش داده شود. محدودكسوم كبرسد يا مصرف سوخت خودروها به ي

 شور قابلك يدر بخش انرژ ياوجود داشته باشد. چنين محدوده يجويان صرفهكه ابزار و امكاست  يزمان

ه مشخص كمربوط است  يخدمات انرژ يهاشركتنيست. بخش دوم اين راهبرد به حمايت از  يردياب

 ن است.كهم نامم هاهدفآورد. بنابراين انتصاب اين بخش به يوجود مرا به ياربردكنيست چه انگيزه و 

بخش نفت و گاز داده شده است، در بهترين  اول يهاهدف يه براك يطور خالصه، راهبردهايبه

ناديده  يلكدهد و دو مورد بهيپوشش م يشده در هدف را تا حدود ركمورد از سه مورد ذ كحالت فقط ي

است، ديدگاه  يردياب ه ارتباط بين راهبرد و هدف قابلك يگرفته شده است. از نظر منطق، در مورد

قيمت فقط  يزيرا از ديدگاه نظر ،مردود شده است يو هم از منظر عمل يشده هم از لحاظ نظر مطرح

ان اصالح از كه امكت اس يهم فقط وقت ند و آنكاصالح وضعيت را ايجاد  هه زمينكند كيعمل م يزمان

 يايران هنندكند. مصرفكننده بتواند انتخاب كعنوان مثال مصرفبه يوجود داشته باشد: يعن ياربردكنظر 

در  يو خارج يايران ياف قيمت بين خودروكبخرد و ش يايران يتواند غير از خودروينم يلكدر حالت 

دهد. در قسمت توليد هم دولت خودش يننده توان خريد خود را از دست مكه مصرفكاست  يحد

 ه گرانكبيش از دو دهه هم نشان داده است  هدهد. تجربيانجام نم ياركار است و ابزار قيمت كاسراف

ننده. در مورد دو راهبرد كاهش مصرف انجاميده و نه به بهبود رفتار توليدكنه به  يانرژ يهاحاملردن ك

تواند مثبت باشد يم يدر هر صورت در موارد يول ،جود نداردبين هدف و راهبرد و يديگر هم ارتباط

، ارتباط اوله در مورد هدف كدهد يبه هدف نيست. اين مجموعه نشان م يه عامل دستيابكهرچند 

ه ارتباط بين كتوان گفت يترين حالت مبينانهنيست. در خوش يردياب بين راهبرد و هدف قابل يمنطق

 ، فراگير نيست و محدود است. اولراهبرد و هدف در مورد هدف 

شده  ركذ يهاهدفمجموعه آورده شده است.  كدر مورد هدف دوم، سه هدف با سه شرط در ي

 :عبارتند از

 شور، كتوليد  هنفت و گاز در زنجير هافزودارزش يثرسازكالف( حدا
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 ، ينفت يهاب( افزايش صادرات نفت و فرآورده

 :بيشتر، و شروط عبارتند از يسب منافع ارزك( ج

 جديد،  يهاظرفيتافزايش  ـ

 بهينه از منابع، هاستفاد ـ

 . يبخش انرژ يهاظرفيتبهينه از  هاستفاد ـ

 ر شده است: كدر اين مورد شش راهبرد ذ

  ،شورك هاولي يافزوده از منابع انرژثر ارزشك( ايجاد حداكي

 باالتر،  هافزودبا ارزش يانرژ يهاحاملدو( تبديل و توليد 

 سرزمين،  هعنوان توليد نفت و گاز در پهنتشاف نفت و گاز بهكسه( گسترش ا

 يبا لحاظ توليد صيانت يو تثبيت سهم بازار جهان كتوليد نفت در اوپ يبه سهم قبل يچهار( دستياب

 شور، ك يربوركاز ذخاير هيدرو

 نفت و گاز جهان(،  يباالدست يهافعاليتنفت ايران )در  يت ملكشر يلالملجايگاه بين پنج( ارتقاي

 يمستقيم خارج يگذاريد بر افزايش سرمايهكبا تأ يمختلف تأمين مال يهاروششش( استفاده از 

)با اولويت بخش  يت بخش غيردولتكصنعت نفت و گاز و افزايش سهم مشار يهاطرح ياجرا يبرا

 (.يو تعاون يخصوص

 از  يبخشدرواقع  «شورك هاولي يافزوده از منابع انرژثر ارزشكايجاد حدا»بر يمبن كراهبرد ي

شور خواستار شده كتوليد  هنفت و گاز را در زنجير هافزودارزش يثرسازكه حداكهدف است  «الف»بند 

 سان باشد.كتواند ييه نمك، هدف و راهبرد ياست. از نظر منطق

  از نگاه به  يهم نوع «باالتر هافزودبا ارزش يانرژ يهاحاملتبديل و توليد »بر يدوم مبنراهبرد

قرار گرفته است. در اين  يانرژ يهاحاملتوليد  يافزوده مبناه در آن ارزشكاست  «الف»هدف بند 

 هتكبپذيرد. نآنها صورت  هافزودارزش يبرمبنا يانرژ يهاحامله توليد كراهبرد خواسته شده است 

ه كه در هدف مربوط به اين راهبرد خواسته شده است كه اين راهبرد از قلم انداخته اين است ك يظريف

مصرف شده  ياز هر واحد انرژ يباالتر هافزودتوليد اصالح شود تا ارزش هل زنجيركتوليد در  يفرآيندها

آنها  هافزودارزش يبرمبنا يانرژ يهاحامله در راهبرد فقط بحث به انتخاب ك يدست آيد در حالبه

 باشد، از قلم افتاده است. «اصالح فرآيند»ه ك يگردد و بحث اصليبرم

 سرزمين هعنوان توليد نفت و گاز در پهنتشاف نفت و گاز بهكگسترش ا»بر يراهبرد سوم مبن» 

از  (الف)شرط يا روش رسيدن به هدف به يول ،گردديهدف دوم برنم ياز بندها كيبه هيچدرواقع 

 يتواند هدفيه در توصيف هدف نشان داده شد چرا نمكگردد ياين بند برم هگانسه يهاهدف همجموع

 است.  ياتوسعه هبرنام كتر از يمدتبلندششم باشد و بسيار  هدر چارچوب برنام

 يو تثبيت سهم بازار جهان كتوليد نفت در اوپ يبه سهم قبل يدستياب»بر يمبن مراهبرد چهار 
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به وضعيت  كمايل است سهم ايران را در اوپدرواقع  «شورك يربوركاز ذخاير هيدرو يبا لحاظ توليد صيانت

ه كايران بهينه بوده است  يه مشخص نيست چقدر آن سهم براكپيش از تحريم برساند. گذشته از آن 

ه در پس افزايش سهم ايران وجود دارد، همان منطق ك يرد، منطقبتواند در زمان حاضر مبنا قرار گي

ديگر  يسواز يول ،دهديشور را افزايش مكصادرات نفت درواقع  سوكه از يكاست  يفروشتداوم خام

دولت به  يه در نفس خود بر چالش وابستگكمورد نياز دولت است  ياين راهبرد تأمين ارزها هخواست

و  كتعيين سهم ايران در اوپ يبرا يه در راهبرد هيچ مبنايكزند. نظر به اين يدامن م ينفت يدرآمدها

نياز دليل به هكرد كتوان فرض يحاصل از صادرات نفت مطرح نشده است، م ياستفاده از منابع ارز

دارد، اين منابع هم بايد به دولت داده شود تا بتواند  يارز يشور به درآمدهاكه اقتصاد ك ياگسترده

 يول ،از هدف و راهبرد پيوند وجود دارد يخود را پوشش بدهد. بنابراين در ظاهر بين بخش يهاهزينه

 شور با اين راهبرد ارائه نشده است. كمدت بلند هتوسع يدفاع برا قابل يمنطق نظر

 يباالدست يهافعاليتنفت ايران )در  يت ملكشر يللالمينجايگاه ب ارتقاي»بر يمبن مراهبرد پنج 

طور مستقيم مرتبط هدف مورد بحث و نه به شروط آنها به ياز بندها كينه به هيچ «نفت و گاز جهان(

 شور را به هدف برساند.كتواند ياين راهبرد م يمسانيكه با چه مكتوان گفت ينيست و نم

 يگذاريد بر افزايش سرمايهكبا تأ يمختلف تأمين مال يهاروشاستفاده از »بر يمبن مراهبرد شش

)با  يت بخش غيردولتكصنعت نفت و گاز و افزايش سهم مشار يهاطرح ياجرا يبرا يمستقيم خارج

ه كته كزيرا اين ن ،است يخارج يگذارطور خالصه خواهان سرمايهبه «(يو تعاون ياولويت بخش خصوص

ند. كيرا مطرح نم يمورد استفاده قرار بگيرد، بسيار عام است و هيچ معناي يمختلف تأمين مال يهاروش

ه در اين راهبرد آورده شده كاست  يدر صنعت نفت و گاز مفهوم يخارج يگذاريد بر سرمايهكبنابراين تأ

را  يخيزد. سند برنامه هم هيچ امتيازيآن برم يمشخص نيست اولويت اين روش از چه ويژگ يول ،است

اولويت دارد. در  يخارج يگذاره چرا سرمايهكتوان ديد يرده است. بنابراين نمكاين روش مطرح ن يبرا

است. اگر  يت بخش غيردولتكه گسترش مشاركهم در اين راهبرد وجود دارد  يهر صورت قيد ديگر

اين سان است. بنابركشده در هدف ي قرار بگيرد، راهبرد با شرط مطرحمدنظر  مفهوم عام اين قسمت

مدنظر  يتوسط بخش غيردولت يتأمين مال هتوان راهبرد را در اين قسمت پذيرفت. اگر مفهوم ويژينم

زيرا  ،شوديار حاصل مكصورت خوداين مفهوم به يخارج يگذارم با سرمايهكه دستكقرار بگيرد 

 يمل ينيستند. در اين حالت گسترش حضور بخش غيردولت يخارج يهادولت يگذاران خارجسرمايه

شده در  از مسير مطرح يه فقط قسمتكتواند در راهبرد پوشش داده شده باشد. اين بدان معناست ينم

باز هم از  يول ،شودينار گذاشته نمكقرار گرفته است. در حالت اخير، راهبرد مدنظر  هدف، در راهبرد

 شود.ياز راهبرد حاصل نم يامفهوم ويژه ينظر ماهو

ه راهبردها كتوان ديد يمربوط به هدف دوم هم م يطور خالصه، در مورد پوشش و پيوند راهبردهابه
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توان به ياز راهبرد را نم ياست. تعداد يو نظر يو فاقد ارتباط منطق يافكنا هاهدفرسيدن به  يبرا

 سان است.كراهبرد و هدف ي يرد و در مواردكمرتبط  هاهدفمندرجات 

ر كاست، سه راهبرد ذ ينفت كمشتر يهااز ميدان يبردارردن بهرهك ثركه حداكدر مورد هدف سوم 

حفظ  يشور در راستاك يو گاز ينفت كثر از ميادين مشتركحدا يبردارم( توسعه و بهرهكشده است: ي

ظرفيت توليد  هو توسع، دوم( حفظ يگاز طبيع هيد بر افزايش سهم توليد و عرضكشور با تأك يمنافع مل

. كويژه در ميادين مشترظرفيت توليد گاز، به ه، و سوم( حفظ و توسعكويژه در ميادين مشترنفت، به

 ات زير عنايت شود:كدر اين مورد الزم است به ن

 شور در ك يو گاز ينفت كثر از ميادين مشتركحدا يبردارتوسعه و بهره»بر يم مبنكراهبرد ي

رار متن كتدرواقع  «يگاز طبيع هيد بر افزايش سهم توليد و عرضكشور با تأك يحفظ منافع مل يراستا

گاز  هيد بر افزايش سهم توليد و عرضكتأ»و  «يحفظ منافع مل»ه دو قيد كهدف است با اين تفاوت 

ر از محدودت ياعبارت ديگر راهبرد معادل هدف در محدودهبر مجموعه افزوده شده است. به «يطبيع

مربوط به تدوين راهبرد  يليدك يهاويژگيه راهبرد برگزيده از كدهد يته نشان مكهدف است. اين ن

 برخوردار نيست.

 شوند. يل ميادين محسوب مكم در كرار راهبرد يكتدرواقع  دوم و سوم اين هدف يراهبردها

ميادين عنوان شده  هم توسعكراهبرد دوم به نفت و راهبرد سوم به گاز اختصاص يافته است. در راهبرد ي

ل كدوم و سوم  يخاتمه يافته است. در راهبردها ينفت كميادين مشتر هبحث فقط به محدود يول ،است

سان يا كي «توسعه»و  «حفظ»زيرا  ،ميادين مطرح شده است. در هر دو مورد متن راهبرد دقيق نيست

مهمتر  هتكرده است. نكشود، وضعيت حفظ نشده است و تغيير يه توسعه داده مك يهمسو نيستند. زمان

ل ميادين نفت و گاز، ارتباط كعمل به  هه با گسترش حوزكدوم و سوم اين است  يدر مورد راهبردها

رده كبحث  ينفت كزيرا هدف فقط در مورد ميادين مشتر ،از بين رفته است يلك بين راهبرد و هدف به

 است.

 كبه ي كيمت يتوان ارتباطيه نمكمربوط به هدف سوم هم بايد گفت  يراهبردها يلك يدر بررس

رار هدف ديده كت يرد. در بهترين حالت راهبرد نوعك يو راهبردها ردياب هاهدفدفاع را بين  قابل يالگو

دو ه در هدف كاين است  ينهاي هتكبه هدف ندارد. ن يهم راهبرد هيچ ارتباط يشود و در بخش بزرگيم

 ها از قلم افتاده است.ه در راهبردها، اين حوزهكيد وجود داشته است كتأ هحوز

، «يانرژ ياو منطقه يجهان يشور در بازارهاكجايگاه  حفظ و ارتقاي»بر يدر مورد هدف چهارم مبن

، يانرژ يهاحامل هتوليد و عرض هدر زمين يرقابت يچهار راهبرد مطرح شده است: الف( گسترش فضا

 يخريد، فروش، معاوضه، انتقال، فرآور يشور براك يو جغرافياي يامؤثر از موقعيت منطقه يگيرب( بهره

 يهاحاملدر تجارت  يثر سودآوركرد حداكبا روي ياو منطقه يداخل ينفت و گاز در بازارها يسازو ذخيره

در بازار  ينظور اثرگذارمشور بهك( نفت و گاز يساز)حجم ذخيره ي( افزايش ذخاير راهبردج، يانرژ
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در  يدر مبادالت و ترانزيت انرژ يزكو احراز جايگاه مر ينقش محور ي( ايفادنفت و گاز، و  يجهان

شور در كجايگاه  ه ارتقايكبين هدف و راهبردها، با فرض آن  يوجود ارتباط منطق يبررس يمنطقه. برا

مدنظر  نباشد، بايد موارد زير يبازارها هدف غايبوده و حفظ مدنظر  يانرژ ياو منطقه يجهان يبازارها

 قرار بگيرد:

 بر اين  «يانرژ يهاحامل هتوليد و عرض هدر زمين يرقابت يگسترش فضا»بر يم مبنكراهبرد ي

برخوردار  ياز جايگاه باالتر يجهان يه اگر قدرت رقابت بيشتر شود، ايران در بازارهاكيه دارد كاستدالل ت

قدرت  ارتقاي»رقابت به  يگسترش فضا يجاپذيرش است. در نهايت بايد بهخواهد شد. اين منطق قابل

 پرداخته شود. «رقابت

 خريد، فروش،  يشور براك يو جغرافياي يامؤثر از موقعيت منطقه يگيربهره»بر يراهبرد دوم مبن

ثر كرد حداكبا روي ياو منطقه يداخل يبازارهانفت و گاز در  يسازو ذخيره يمعاوضه، انتقال، فرآور

 ييه بر موقعيت جغرافيايكرقابت با ت يه ارتقاكخواهان آن است  «يانرژ يهاحاملدر تجارت  يسودآور

يه بر جايگاه برتر را محقق بسازد. كشور صورت بپذيرد و ايران با استفاده از اين موقعيت، تك ياو منطقه

 يثرسازكرد حداكه رويكه بايد به آن عنايت شود اين است ك ياتهكباشد. ن يمنطقتواند ياين راهبرد هم م

تجارت ديده  هموضوع ويژه و فقط در محدود كعنوان يبايد به يانرژ يهاحاملدر تجارت  يسودآور

 يثرسازكحدا يول ،ثر شودكتواند با اين ديد حدايتجارت م هسود در محدود هعبارت ديگر حاشيشود. به

پويا و مرتبط با  يرفتار يو داشتن الگو يمنابع نفت يپذيردليل پايانتوليد تا مصرف به هسود در محدود

به  كيمت هكسود در شب يثرسازكه حداكتوجه است  قرار بگيرد. قابلمدنظر  توانديپذير، نممنابع پايان

 پذير صورت بپذيرد.نبع پايانل مكسود مربوط به عمليات در  يسازبايد با قيد بهينه يبرداربهره

 منظور شور بهك( نفت و گاز يساز)حجم ذخيره يافزايش ذخاير راهبرد»بر يراهبرد سوم مبن

ن است سرعت عرضه توسط ايران را افزايش بدهد. كفقط ممدرواقع  «نفت و گاز يدر بازار جهان ياثرگذار

 افزايش هم در راهبرد مشخص نشده است. همحدود

  يدر مبادالت و ترانزيت انرژ يزكو احراز جايگاه مر ينقش محور يايفا»بر يچهارم مبنراهبرد 

ارچوب همان تواند در چيه در اين صورت مكاز راهبرد دوم است  يال ويژهكسو شكاز ي «در منطقه

ه كراهبرد افزوده شده است  يافزون بر راهبرد دوم بر محتوا ياديگر رتبه يسوراهبرد بيان شود و از

 داشته باشد. در هر صورت منطق اين خواسته هم نامشخص است. يدهد ايران بايد نقش محورينشان م

ه تعدد راهبردها عامل افزودن بر كتوان ديد يمربوط به هدف چهارم م يراهبردها يبنددر جمع

قت و ه موضوع با دكان داشته است كآنها نبوده است و در بهترين وضعيت با دو راهبرد ام يمحتوا

است و در  يعرف يهابه برداشت كيمورد مت كشفافيت مطرح بشود. ارتباط بين راهبرد و هدف در ي

 رده است. كه سند برنامه اين توجيه را مطرح نكارائه شود  يساير موارد بايد توجيه
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 هنمودن حوز بنيانپيشرفته با دانش يهافناورياربرد كدر توسعه و  يايكافزايش خودات»هدف پنجم 

و افزايش ميزان استفاده  يانرژ هزنجير يدر تجهيزات و فرآيندها يفناور ( ارتقايكي :با دو راهبرد «يانرژ

، يو صدور محصوالت صنعت يجديد خدمات فناور ينوين دنيا، و دو( گسترش بازارها يهافناورياز 

 ه: كتوصيف شده است. در اين مورد بايد عنايت شود 

 ي،انرژ هزنجير يدر تجهيزات و فرآيندها يفناور : الف( ارتقايبخش ل از دوكمتش كراهبرد ي 

صورت مستقيم هدف را ه بهكنوين دنيا است. اين راهبرد  يهافناوريو ب( افزايش ميزان استفاده از 

 است. ينو از انواع توليد داخل و واردات يهافناوريند، در نهايت خواهان افزايش استفاده از كيرار مكت

 شرط ، بهيو صدور محصوالت صنعت يجديد خدمات فناور يبر گسترش بازارهايراهبرد دوم مبن

 يردكتواند روييبرتر باشد، م يبه فناور كيشده از نوع محصوالت مت صادر يه محصوالت صنعتكآن 

 بنيان محسوب شود.اقتصاد دانش يسوت بهكشروع حر يبرا

هدف را  يمحدود قادرند چارچوب رفتار يلكدر ش در مجموع، دو راهبرد مربوط به هدف پنجم

ال مواجه كمطالب در چارچوب راهبرد با اش يبندرار متن از هدف، دستهكنظر به ت يول ،نندكمشخص 

 شود.يم

با دو راهبرد  «يفيت مناسبكمطمئن، پايدار و با  يانرژ هامنيت عرض ارتقاي»بر يهدف ششم مبن

بردن  شور و باالكپايدار  هتضمين روند توسع يگاز برا هكشب ارتقايم( بهبود و كمشخص شده است: ي

ه، و دوم( صيانت از حقوق مشتريان و كاز هدررفت گاز در شب يجلوگير يگاز برا هكشب يارآيك

 همراه شده است.  ينندگان انرژكعرضه

 بردن قابليت اطمينان  تداوم عرضه و باال يواقع شايد براگاز در هكشب م در مورد ارتقايكراهبرد ي

ه نه بهبود و نه كنظر به اين  يول ،هدف ششم قرار بگيرد ياربرد داشته باشد و در راستاكننده كمصرف

توان وضعيت يدهند، در بهترين حالت ميدست نماصالحات به هاز دامن يانداز مشخصچشم كيارتقا هيچ

ه راهبرد فقط به بخش گاز محسوب كبه اين  رد. نظركننده محسوب كجلب اطمينان مصرف يرا در راستا

شود، هر نوع ارتباط بين راهبرد و هدف هم بايد در چارچوب بخش گاز مطرح گردد و موضوع راهبرد يم

دام موضع كپايدار از  هه بحث توسعكشود. در اين راهبرد مشخص نيست يشانيده نمكبه بخش نفت 

شور مطرح كپايدار  هه بحث توسعكپايدار چيست. نظر به اين  همطرح شده است و ارتباط راهبرد با توسع

ايران مدون  ياسالم يجمهور يپايدار را برا هه توسعكوجود داشته باشد  يشده است، ناگزير بايد سند

در ادبيات  يچنين سنددرواقع  اشاره شده است و نه يرده باشد. نه در سند برنامه به چنين متنك

توجه است  بوده است. از اين منظر الزم است سند مرجع مشخص شود. قابل يابردي شور قابلك ياقتصاد

اين موضوع به هدف مربوط نيست هرچند  يول ،اهش تلفات گاز در اين راهبرد آورده شده استكه بحث ك

اهش مشخص كحدود  يهم برا ياست. در هر صورت چون مرجع يتوجه ه در نفس خود موضوع قابلك

اهش ضايعات و تلفات كدر اين مورد داشت. در هر صورت بحث  يايد ويژهكتوان تأينشده است، نم
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آن هدف،  هدارد و شايد انتقال اين بخش از راهبرد به حوز يترل مشخصكدر هدف هفتم ش يانرژ

 دارتر باشد.امعن

 ياويژه ينندگان است، جهتگيركه صيانت از حقوق مشتريان و عرضهك در مورد راهبرد دوم 

 يامل، به ساماندهكشدن  تواند در صورت اجرايه اين راهبرد مكرد، هرچند كتوان مطرح يراهبرد نم يبرا

 ند. ك كمكبازار نفت و گار 

يفيت مطرح كاز راهبردها بحث  كيه در هيچكتوان ديد يشده، م مطرح يبه راهبردها يلكدر نگاه 

ه بايد كندارد  يردياب ل مشخص و قابلكهم در راهبردها ش ينشده است. بحث در مورد امنيت و پايدار

 شود، در راهبردها آورده شود.ميه در سند برنامه مشخص ك يبا تعريف

با رعايت مالحظات  يدر توليد و مصرف انرژ ياهش هدرروكافزايش بازيافت و »بر يهدف هفتم مبتن

 با چهار راهبرد همراه شده است: «يمحيطزيست يو استانداردها

تا پايان  يمل يتا سطح استانداردها ياهش ضايعات و تلفات در بخش توليد، انتقال و توزيع انرژك .1

 دوره،

 ،يالمللبين يمتناسب با استانداردها ييفيت محصوالت و خدمات بخش انرژكبهبود  .2

 اين سند،  يشور تا پايان افق زمانكدرصد به ضريب بازيافت ميادين نفت  كافزايش حداقل ي .3

 (. يو پتروشيمياي ينفت خام و گاز )پااليش هافزوده در محصوالت زنجيرثر ارزشكايجاد حدا .4

 در مورد اين راهبردها توجه به موارد زير ضرورت دارد:

  تا سطح  ياهش ضايعات و تلفات در بخش توليد، انتقال و توزيع انرژك»بر يمبن 1راهبرد

با اين تفاوت  ،است يدر توليد انرژ ياهش هدرروكرار هدف كتدرواقع  «تا پايان دوره يمل ياستانداردها

( كي :هكمشخص نشده است  يول ،تا پايان برنامه مطرح شده است يمل يه رسيدن به استانداردهاك

اين استانداردها مدون شده  دام است و آيا اين استانداردها مدون شده است، دو( اگرك يمل ياستانداردها

اف تا كسه( در حال حاضر شو چقدر فاصله دارد  يجهان يبا استانداردها ياست، وضعيت استاندارد مل

ه پيشرفت مورد انتظار اين كاست. به اين ترتيب مشخص نيست  يمورد بحث در ابعاد ياستانداردها

 دام است. كراهبرد 

  يمتناسب با استانداردها يمحصوالت و خدمات بخش انرژيفيت كبهبود »بر يمبن دوراهبرد 

ه ك ييفيت است در حالكزيرا بحث راهبرد بهبود  ؛ارتباط استيبا هدف هفتم ب يلكطور به «يالمللبين

هدف مورد بحث  يتواند براياهش ضايعات است. بنابراين اين راهبرد نمكو  يبحث هدف افزايش بازياب

 مطرح شود.

راهبرد از نظر  كند و يكهدف را تأمين  يهاتواند خواستهيشده نم ركاهبرد ذدر نهايت، دو ر

سند برنامه از وضعيت  هنامشخص در راهبرد، خواست يهاهم با هدف نامرتبط است. محدوده يموضوع
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 سازد.يآميز مهدف را نامشخص و ابهام ياجرا

نندگان كنندگان و عرضهكتوليد يساختن ساختار سازمان ارآمدك»بر يدست آخر، هدف هشتم مبن

امل ك كيكالف( تف :با دو راهبرد «رو در اين عرصهپيش يهاشركتشور متناسب با ساختار ك يانرژ

 يدر بخش انرژ يميتكوظايف حا يايفا يمناسب برا يو ايجاد ساختارها ياز تصد يميتكوظايف حا

بر منابع و ذخاير و صيانت از آن، و ب(  ييت ملكيد بر اعمال حق مالكويژه صنعت نفت، با تأشور، بهك

مبادالت  يثرسازكيد بر حداكمتناسب با استانداردها و شرايط روز با تأ ياصالح قوانين و مقررات جار

، همراه يگذارالملل و افزايش جذابيت سرمايهدر سطح بين ياو توسعه ياجراي هبهين يردهاك، عمليتجار

 ايد به موارد زير عنايت شود:شده است. در مورد اين راهبردها ب

  شامل موارد زير است:  (الف)راهبرد 

 در بخش نفت و گاز، يگرياز وظايف تصد يميتكوظايف حا كيكتف .1 

 در بخش نفت و گاز.  يميتكوظايف حا يمناسب برا يايجاد ساختارها .2 

بر منابع و ذخاير بايد وجود داشته باشد و از  ييت ملكه حق مالكيد شده است كدر اين راهبرد تأ 

 قابل يبر منابع انرژ يميتكيت حاكه هر دو مورد در چارچوب مالكاست  يذخاير بايد صيانت شود. بديه

ميت با اين كيت منابع نفت و گاز توسط حاكزيرا بحث مال ،ضرورت ندارددرواقع  يدكدسترس است و تأ

 يزمان همحدود كگيرد و برخالف دولت به يينظر م را در ينسلبينميت منافع كه حاكمفهوم است 

نمايد. اين راهبرد  كوتاه مستهلكه بخواهد ذخاير نفت و گاز را ظرف آن مدت كمدت پيوند ندارد وتاهك

ه ساخت كه در هدف خواسته شده است كل در اين است كمش يول ،در نفس خود بسيار مهم است

شور منابع و ك يه قانون اساسكرو در اين عرصه باشد. نظر به اين پيش يهاشركتنندگان مانند كعرضه

هم بايد با عنايت به اين  يميتكحا يداند، هر نوع ساماندهيرا جزو انفال م يفسيل يهاسوختذخاير 

 يلو ،جهان اين مفهوم وجود ندارد. بنابراين راهبرد بسيار مهم است هپيشرفت يشورهاكه در كنگاه باشد 

 ندارد. يبا هدف ارتباط

  يمبادالت تجار يثرسازكحدا يزيرساخت بخش نفت و گاز برا يسازبه آماده (ب)راهبرد ،

، پرداخته است. يگذارالملل و افزايش جذابيت سرمايهدر سطح بين ياو توسعه ياجراي هبهين يردهاكعمل

ه راهبرد كتوان گفت يندارد و نم ياويژه يباز هم با هدف هشتم سازگار يول ،تمام اين موارد اهميت دارد

 به هدف مرتبط است. 

راهبردها، با هدف هشتم  يبا اين اوصاف، دو راهبرد مربوط به هدف هشتم، با وجود مطلوبيت مفهوم

 ه اين راهبردها، عامل رسيدن به هدف خواهد شد.كشد  يتوان مدعيندارد و نم ياارتباط ويژه

 شده در بخش نفت و گازارائه ينسبت بزرگ راهبردها به همجموعه كبايد گفت  يبنددر جمع

ه در كمهمتر اين است  هتكاين بخش اثرگذار باشد و ن يهاهدفرسيدن به  يتواند براينمدرواقع 

مدت بلندوضعيت  كرسيدن به ي يبرازنده برا يه در نفس خود راهبردكوجود دارد  يراهبردها هم موارد
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شده در مورد بخش نفت و گاز ندارد. در سند  ركذ يهاهدفبا  يهيچ ارتباط يولشود،  يتواند تلقيم

بسيار  يه مفهومكاستفاده شده است  «يانرژ» هبرنامه در تمام موارد مربوط به بخش نفت و گاز از واژ

ه در عمل موضوع فقط به بخش نفت و گاز محدود كنفت و گاز دارد هرچند  يبزرگتر از دو سوخت فسيل

 است.شده 

شده در مورد بخش برق هم درست مشابه بخش نفت و گاز است. بنابراين تمام  مطرح يراهبردها

 كيي يبين انواع انرژ كيكيابد. نبود تفيمطالب مندرج در آن قسمت، در مورد بخش برق هم مصداق م

 هاقسمت بحث شود، الزم است ساير يبخش انرژ يهاهدفالت سند برنامه است. اگر قرار است كاز مش

مواجه  يبا چه تحوالت ياز انواع انرژ كه هر يكارائه شود تا مشخص گردد  يتلفيق يبندهم با دسته

 خواهد شد. 

 

 ياقتصاد هبرازنده به چارچوب نگرش برنام ياز نگاه يبرخوردار يرزيابا. 6-2

از برنامه مشخص باشد. ومت كجامعه و ح يهانگاه به برنامه، الزم است خاستگاه يبرازندگ يارزياب يبرا

مربوط به موضوع  يالمللبين يهاه در امر تحريمك يششم و با تسهيل هبدون ترديد در مقطع برنام

ه كمشخص اين است  هخواست كايران در چارچوب برجام قرار است تحقق بيابد، ي ياهسته يهافعاليت

م بر اقتصاد خاتمه داده شود. انتظار كحاود كبه ر ينوعبرگردد و به يشور به حالت عادك ياقتصاد يزندگ

تحصيالن لاه فارغكان فراهم آيد كخارج شود و اين ام ينونكه اشتغال از وضعيت كبر اين است  يجمع

دست در خور دانش خود به ياركتحصيالتشان  هه پس از خاتمكبتوانند اميد داشته باشند  يدانشگاه

برازنده به برنامه را ايجاد  يتواند نگاهيملموس م ينگرواقعيت چهارگانه با يهاهدف آورند. با اين اوصاف

پذير توسعه و رسيدن به جايگاه برتر بسيار توجيه يچون در آن چارچوب، بازگشت به مسير عاد ،ندك

 خواهد بود. 

 گذاري و اشتغال(حوزه اقتصاد كالن )توليد، سرمايه. 1-6-2

ذينفعان  همجموع يهابا رعايت خواسته دتواني، مو اشتغال يگذارتوليد، سرمايهبا اين اوصاف، مبحث 

 د.نكتوجيه را مدون  قابل يششم، مطالب هبرنام يبرنامه از اجرا

مندرج در برنامه انجام شود.  يبرنامه و روابط بين متغيرها يبرنامه بايد تعريف الگو يتوجيه محتواي

رده كمورد نظر را خود تعريف و توجيه  ي، الگويگزارش فن كي هدر اين راستا الزم است برنامه با ارائ

 هبرنام يتوان آن را در چارچوب رفتارهايدر سند برنامه وجود ندارد و بنابراين نم يردكباشد. چنين روي

 رد.ك يششم ردياب
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 هابخشساير مباحث و . 2-6-2

مشهود  يبه برنامه بيش از مباحث فرابخش كيمت ياز نگاه ي، بحث برخوردارنفت و گاز در مورد بخش

 ،برنامه وجود دارد هدور يهاسال يهم برا يبيان شده است و ارقام يمك يهاهدفاست. در اين بخش 

 يلك ها هم بهرسيدن به اين خواسته يهار نشده و راهكاين ارقام و روندها ذ يبرا يه هيچ مبنايكهرچند 

 ناديده گرفته شده است.

 اهشك 1394ه نسبت به سال كخواهان آن است  يمك يهاهدف، ياهش شدت انرژكدر مورد 

و از آن پس  1396درصد در سال  5/2شروع شده، با  1395درصد در سال  2از  يشدت انرژساليانه 

برنامه بيش از  هه در طول دوركدرصد در سال تا پايان برنامه ادامه داشته باشد. اين بدان معناست  5/3

 :هكمهم در اين ارقام آن است  هتكشور بايد ايجاد شود. نكدر  يافت شدت انرژدرصد  14

 يعنوان مثال مقدار حجمسنجيده شده است. به يچه معيار براساس يمشخص نيست شدت انرژ .1

 براساسقرار گرفته يا مدنظر  يواقع يهاقيمت به يهر واحد محصول ناخالص داخل يازابه يمصرف يانرژ

 قدرت خريد؟  يبرابر يهاقيمتبه  يمحصول ناخالص داخل

در  يمصرف يمشخص نيست چطور اين تحول بزرگ بايد صورت بپذيرد. در نمودار مقدار انرژ .2

 2005قدرت خريد و دالر ثابت سال  يبرابر يهاقيمت به يهر واحد محصول ناخالص داخل يشور به ازاك

با اين تعريف سير  ي، شدت انرژ2013تا  2003 يهاسال هنشان داده شده است. در فاصل يميالد

بوده  يميالد 2003در سال  يدرصد بيش از شدت انرژ 17حدود  2013داشته و در سال  يغيرنزول

بوده است هرچند  يميالد 2003وزارت نفت رسيدن به وضعيت سال  هه خواستكرسد ينظر ماست. به

 رد.كمندرج در سند برنامه برداشت متن  يتوان از رويه اين مطلب را نمك

 

 ازاي هر واحد محصول ناخالص داخلي بهبهمقدار شدت مصرف انرژي در كشور ). 14 نمودار

 (2005هاي برابري قدرت خريد و دالر ثابت سال قيمت

 
 .هاي گزارش: يافتهخذأم
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 يهاسبد فرآورده وره دركدهد. نسبت نفت يپااليش اعداد بسيار رشد نشان م يارتقا يدر راستا

رسد. نسبت بنزين يم 1399درصد در سال  15به  1393درصد در پايان سال  27از  يپااليشگاه ينفت

 يزيرا تضمين ،گردديبرم يو باالتر )مشخص نيست اين باالتر به چه تحول 4يل استاندارد يورو ئو گازو

ند(، ك يگذارارائه خواهد شد نيز سرمايه ه در آيندهك ياستاندارد باالتر يه وزارت نفت بتواند براكنيست 

 انيدهزسو يغن يرسد. گازهايم 1399درصد در پايان سال  4/82به  1393درصد در پايان سال  2/28از 

عب در پايان سال كميليون مترم 4/9به  1393عب در روز در پايان سال كميليون مترم 8/26شده از 

ه در روز، كميليون بش كتوليد نفت در حد بيش از يرسد. از اين گذشته افزايش ظرفيت يم 1399

ه كميليون بش 5/2، صادرات نفت در حدود يافزايش توليد ميعانات تا حد متجاوز از دو برابر وضعيت جار

ه وزارت نفت كدهد ينشان م يروشنو موارد متعدد ديگر به يبرابر شدن صادرات گاز طبيع 5/8در روز، 

اين  ياجرا يبرا يمال ينيازها يدر اين بين جا يول ،رده استكانه را مطرح بسيار بلندپرواز يابرنامه

 يمك هاين تحول الزم است. بنابراين برنام يبرا ياست و مشخص نيست چقدر منابع مال يتحول خال

تحقق  زيرا مشخص نيست چگونه اين اعداد و ارقام برازنده به ،مانده است يليات باقكوزارت نفت در حد 

 پيوست. خواهند

بخش نفت و گاز آورده شده است، اگرچه از  يرار موارد تلفيقكه با تكبخش برق  يمك يهاهدف

نمايد. در مورد يتر از متوسط جهان را ترسيم معقب يند، هنوز وضعيتكيم يپيرو ياساخت برنامه

رد كمطرح  يصورت جده نتوان آنها را بهكشود يسبب م هاانرژينو هم ماهيت نامشخص  يهاانرژي

ار كتوليد برق به ياز منابع تجديدپذير برا كدام يكساله پنج هدور كشور نتواند بداند ظرف يكزيرا اگر 

دست خواهد آمد. در بهترين حالت ه چه مقدار برق از آن منابع بهكتواند بداند يشوند، چطور ميگرفته م

عنوان تونل تقويت جريان توليد برق محسوب ر را بهشده از منابع تجديدپذي توليد يهاانرژيتوان ارقام يم

 شود. يقبول م احتمال مشخص، قابل كه در اين حالت توليد فقط با فرض يكرد ك

 هاهدف يويژه وقتنيست و به يردياب و راهبردها قابل هاهدفدر مورد بخش برق هم ارتباط مشخص بين 

 شود.يمرتبط م هاهدفاز  كدام يكاز راهبردها به  كدام يكه كتوان ديد يگيرد، نميم يلكل كو راهبردها ش

مغاير با عدالت  يه در نفس خود سياستكدر اين مورد هم افزايش قيمت برق است  يليدكبحث درواقع 

 رد.كشده در مورد نفت و گاز، ارائه  مشابه مطالب ارائه يآن اسناد يتوان برايه نمكشود هرچند يمحسوب م

مختلف  يشورهاكمربوط به  يمختلف جهان، در نمودار آمارها يشورهاكدر مورد قيمت برق در 

 ساعت برق توليديلوواتكقيمت هر  يجد ينشان داده شده است. نابرابر يميالد 2015جهان در سال 

 يتواند رفتار درستيقيمت برق نم يدالر هه مقايسكدهد يجهان نشان م هپيشرفت يشورهاكشده در 

سنت است، در سوئد، هر  7/15ساعت برق در ايتاليا معادل يلوواتكه هر ك يعنوان مثال در حالباشد. به

 دسترس است.  سنت قابل 34/5قيمت ساعت برق بهيلوواتك
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 قيمت برق در كشورهاي مختلف جهان .15نمودار 

 
Source: https://www.statista.com/ 

 

دالر  براساسارائه است، شاخص قيمت برق  بار قيمت برق قابل كدر يه براك ييهاشاخصاز  كيي

 يند. در نمودارهاكيرا تعديل م يدالر يهاقيمت يارزياب يقدرت خريد است. اين شاخص تا حد يبرابر

 :هكشود يزير ديده م

 مختلف وجود دارد. يشورهاكشده در  بين قيمت برق عرضه يتفاوت مشهود .1

شورها از ك يبندقدرت خريد محاسبه شود، مرتبه يدالر به دالر برابر يجابه هاقيمته ك يزمان .2

 ماند. يم يبرقرار باق هاقيمتبين  يهمچنان نابرابر يول ،ندكينظر قيمت برق بسيار تفاوت م

شود، قيمت يا محاسبه مكساعت برق به دالر آمرييلوواتكقيمت هر  يه وقتكشود يدر نمودار ديده م

 ياست: يعن 125/5شور كترين است. نسبت قيمت بين دو گران كترين و در دانماربرق در هندوستان ارزان

است. تفاوت  هندساعت برق در يلوواتكبرابر قيمت هر  5بيش از  كساعت برق در دانماريلوواتكقيمت هر 

 9/2عنوان مثال قيمت برق در آلمان شود. بهيجهان نيز مشاهده م هبسيار پيشرفت يشورهاكدر  يقيمت حت

 يم در مورد وجود تفاوت در قيمت برق و طبيعكي هتكا است. بنابراين نكبرابر قيمت برق در اياالت متحد آمري

شود، يقدرت خريد محاسبه م يبه دالر برابر هاقيمت يمشاهده است. وقت قابل يسادگبودن اين تفاوت به

نسبت گران از نظر برق فهرست  به يشورهاكانادا است و هندوستان در شمار كمترين قيمت برق در ك

شورها در همان حد سابق مشاهده كه در اين مورد هم هنوز تفاوت قيمت بين كتوجه است  شود. قابليم

ه ك يبرابر است. بنابراين تصوير ترين برق، چهارارزان ترين برق )آلمان( بهعنوان مثال نسبت گرانشود. بهيم

 مشهود مواجه است. يآيد، هنوز با نابرابريدست م قدرت خريد به ياز قيمت برق به برابر

https://www.statista.com/
https://www.statista.com/
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 )هزينه مطلق(هزينه برق در كشورهاي مختلف جهان  .16 نمودار

 

 

 هزينه برق در كشورهاي مختلف جهان  .17نمودار 

 قدرت خريد()هزينه نسبت به 

 

Source: iea, eia, un 

 

 :هكتواند داشته باشد و آن اين است يسند برنامه م يبرا ياربرد مفيدكاين مجموعه 

 يآن بتوان مدع براساسه كوجود ندارد  يشور، هيچ منطقكبرخالف نظر مسئوالن بخش برق  .1

 در جهان باشد. يشورهايكشور يا گروه كشد قيمت برق در ايران بايد معادل 
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 گانه است. سه هشد پذيرفته يمحورها براساسردن توليد ك همان بهينهدرواقع  يليدكراهبرد  .2

 .تواند ناديده گرفته شوديشدن در بخش برق نم ياصل رقابت. 3

داشته باشد و دو اصل اثرگذار بر قيمت برق  يقيمت برق بايد با قدرت خريد جامعه سازگار .4

در اين دو عامل ايجاد شود،  يه ناترازك يقدرت خريد جامعه. زمان (ب ،شده قيمت تمام (الف :عبارتند از

به  كيمت ياهش داده شود و تعادلك يمصرف برق، ناتراز يدر توليد و ابزارها يوربايد با افزايش بهره

مختلف  يشده در بخش برق از منظرها ركذ يوجود قدرت خريد حاصل شود. با اين اوصاف، راهبردها

 صورت بپذيرد. يجد يمورد ترديد است و بايد در آنها بازنگر

 

 برازنده يدر چارچوب هاظرفيتو  هاقابليت، هااولويتتشخيص  يرزياب. ا7-2

مندرج در سند  ياساس يهاو اقدام هاسياستتوان به يدر سند برنامه فقط م هااولويتتشخيص  يبرا

 يهاتر اقدامنامشخص و تعدد افزون يهابا جهتگيري هاسياسترد. در اين مورد هم تعدد كبرنامه اشاره 

عنوان ن ساخته است. بهكرا نامم هااولويت ي، رديابهاسياستتر از نامشخص يهابا جهتگيري ياساس

توان ار و تقويت كوسبكبهبود محيط »، در راهبرد و اشتغال يگذارتوليد، سرمايهمثال در مبحث 

اصالح يا حذف قوانين و مقررات »ه نخستين مورد كر شده است كهفت سياست ذ «يپذيررقابت

 يهاسياست يديگر از بندها كياست. ي «قوانين و مقررات هدقيق و عادالن يو تضمين اجرا وكاركسب

 يپرسش. «تدوين و تصويب قوانين و مقررات ياصالح فرآيندها»مربوط به اين راهبرد عبارت است از: 

تصويب و تدوين آن قوانين را در  يه مگر اصالح قوانين، اصالح فرآيندهاكشود اين است يه مطرح مك

رد، كدرست مدون  يردن فرآيندهاك يدهد؟ اگر بشود قوانين و مقررات درست را بدون طينم يخود جا

شده در چارچوب  ركذ ه مطالبكتوان ديد يم يسادگاصالح فرآيندها وجود دارد؟ به يبرا يچه دليل

 هاسياست يارزياب براساس هااولويت يو نامشخص است. با اين اوصاف ردياب يراركدفعات تبه هاسياست

 ن است.كنامم

اقتصاد  يهاقابليتمطرح نشده است. مشخص نيست در هر مورد  يهيچ بحث هاقابليتدر مورد 

قدر  يول ،ندارد ياقتصاد ايران هيچ نوع قابليته كتوان گفت يمدنظر، چه بوده است. نم هشور و مجموعك

شور نشده است. با عنايت به اين كاقتصاد  يهاقابليتبه  ياه در سند برنامه هيچ اشارهكمسلم اين است 

شور داشته است، فقدان كبه اقتصاد  يراهبرد يه نگاهكرده نشان دهد كه سند برنامه تالش كته كن

 شود.يديده مننده كبسيار نگران هاقابليت

دام بخش كمانده است. معلوم نيست در  يشور نامشخص باقكاقتصاد  يهاظرفيتدر همين راستا 

در بحث  .ردك يتوان رديابيرسيدن به رشد مطلوب برنامه را م يبرا يبرداربهره مفيد و قابل يهاظرفيت

رسيدن به توليد بيشتر را تا حد  يبرا يگذاره وجود ظرفيت نياز به سرمايهكبايد عنايت شود  هاظرفيت

نداشته باشد، ميزان  يبرداربهره شور هيچ نوع ظرفيت قابلكند. اگر اقتصاد كيمحدود م يزياد
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شور كه در اقتصاد كاست  يمراتب بيش از حالترسيدن به رشد توليد به يمورد نياز برا يگذارسرمايه

 .ردك يرا ردياب يبرداربهره قابل يهاظرفيتبتوان 

 گذاري و اشتغال(حوزه اقتصاد كالن )توليد، سرمايه. 1-7-2

 وجود ندارد. هاظرفيت، بحث و اشتغال يگذارتوليد، سرمايهدر سند برنامه در مبحث 

 يچارچوب در هاظرفيت و هاقابليت ،هااولويت شده، بحث تشخيص مطالب ارائه هبا عنايت به مجموع

نشده است  ياز اين موارد تشخيص داده نشده و ردياب كي، زيرا هيچمانديم يپاسخ باقيب يلك برازنده به

 قرار بگيرد. يچارچوب تشخيص مورد بررس يتا برازندگ

 هابخشساير مباحث و . 2-7-2

درصد قيمت  90به  يانرژ يهاحاملدولت رسانيدن قيمت  يليدك، اقدام بخش نفت و گازدر مورد 

شود. در يها محسوب مردن يارانهك در چارچوب قانون هدفمند يه سياستكفوب خليج فارس آنهاست 

آن برسد. در اين موارد الزم است  هشد گاز به سطح قيمت تمام هه تعرفكمورد گاز خواسته شده است 

 شود:  توجهات زير كبه ن

 يه حتكاست  يمانده است. اين در حال يدر هر دو مورد اصل انحصار دولت همچنان پابرجا باق 

 .دهدميپااليش را مورد تأييد قرار  يالگو يارآيكخود سند برنامه نا

  ه كل كتواند قيمت ارز را هم به هر شيه دولت مكدر مورد مشتقات نفت حرف بر سر اين است

را  ينفت يهاحامله قيمت كبخواهد تغيير بدهد. با هر افت ارزش ريال، دولت به خود حق خواهد داد 

ناگزير بايد به اين وضع تن  يايران هنندكه مصرفك يدرصد نرسد در حال 90مرز ند و هرگز به كگران 

شور قرار كها مورد انتقاد اقتصاددانان ردن يارانهك ه در قانون هدفمندك يدر دهد. بنابراين روال نادرست

 رار شود. كششم همچنان بايد ت هداشت، در برنام

 ه از ظرفيت هدفمندكخواسته شده است  ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياسته در ك يدر حال 

ششم همچنان  هو اصالح اقتصاد استفاده شود، سند برنام ياهش شدت انرژك يها در راستاردن يارانهك

 دهد.يها ادامه مردن يارانهك قانون هدفمند يچون و چرايب يبه اجرا

  وجود داشت و مردم  ياهزيرا اگر چار ؟چيست هاقيمتمشخص نيست هدف از افزايش

نند، بدون ترديد اين كساخت داخل را مصرف ن هساخت داخل يا بنزين آاليند يتوانستند خودروهايم

تواند وضع را بهبود يردن مك ننده حق انتخاب ندارد، چگونه گرانكمصرف يوقت يول ،ردندكيار را نمك

 ببخشد؟

خواهد مردم باور يه وزارتخانه مكآيد يبرم يروشنوزارت نفت به يپيشنهاد يهاسياست ياز محتوا

اند. بنابراين بايد از ابزار قيمت استفاده شود تا ار و متخلفكارآمد و مردم اسرافكه وزارتخانه كنند ك
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ه كآميز به مردم جامعه ناگزير دست از اسراف بردارند. اين نگاه اهانت يانات مالكدليل نداشتن اممردم به

ه بنزين ايران قيمت فوب كندارد. امر واقع اين است  ياست ادامه داشته است، هيچ توجيه اقتصاد هاسال

دالر بوده و ماليات دولت  35/1هر گالن  2016 هيئدر ژو كخليج فارس ندارد. قيمت بنزين در نيويور

سنت بوده است. بنابراين قيمت  18/48هر گالن بنزين در همين ماه  يطور متوسط برابه يو ايالت يزكمر

هر گالن بوده  يسنت برا 82/86ه هنوز از قيمت فوب باالتر است(، معادل كبنزين بدون ماليات دولت )

بدون ماليات  كليتر است. بنابراين قيمت هر ليتر بنزين در نيويور 78541/3است. هر گالن معادل 

ه معادل هر دالر كا به ريال ايران در بازار آزاد، كدالر آمري يت است. با نرخ جارسن 9354/22معادل 

 90رسد. اگر دولت يريال م 8.152ريال است، قيمت بنزين به هر ليتر معادل  35.544ا برابر كآمري

ا كريدر آم ييفيت بنزين مصرفكند، قيمت هر ليتر بنزين با كدرصد اين رقم را بخواهد از مردم دريافت 

 ريال باشد.  7.337در ايران بايد معادل 

نظر گرفته شود، در  ا دركشده در آمري شده در ايران با بنزين عرضه يفيت بنزين عرضهكاگر تفاوت 

ا كمتر از قيمت بنزين در آمريكدرصد  25م كترين حالت بايد قيمت بنزين در ايران دستبينانهخوش

درصد آن به  90ه كريال شود  6.114در ايران بايد در حد هر ليتر باشد. در حالت اخير قيمت بنزين 

 يهاپااليشگاهمراتب باالتر از به يايران يهاپااليشگاهه سود كاست  يرسد. اين در حاليريال م 5.502

 هدر بخش پااليشگاه هزين يار خارجك يبا نيرو يار ايرانك ياختالف دستمزد نيرو زيرا ،است يخارج

ه خود ك يشوركسازد. بنابراين در يتوليد در خارج م هتر از هزينشور را پايينكتوليد بنزين در داخل 

بايد دريافت  ياست و هر نسل سهم نسل خود را از اين ثروت مل يمنابع نفت كبنزين و مال هنندكتوليد

، هنوز دولت در سند برنامه ا استكبنزين باالتر از قيمت مشابه در آمري يه قيمت جاركند، با وجود آن ك

 1.نندكند تا مردم مصرفشان را اصالح كگران بايد ششم قيمت را  هبرنام يهاساله در كند كياعالم م

مردم  يه وضعيت واقعك يسوختگير هشدن وضعيت ايران از منظر قيمت بنزين و هزين روشن يبرا

شده،  اثبات صحت متن نوشته يشده است. برادهد، از اطالعات مربوط به بلومبرگ استفاده يرا نشان م

آن گذاشته نشده است تا از هر نوع تغيير  يهم برا ياعين متن از سايت بلومبرگ برداشته شده و ترجمه

تصرف و گونه دخل شده از بلومبرگ بدون هيچ نقل يها و نمودارهاشود. بنابراين نمايه يدر متن جلوگير

بلومبرگ  يه در تارنماكاست  يجديدترين ارقام 2016ارقام فصل دوم سال در اين متن آورده شده است. 

 ثبت شده است.

 

                                                 
 سوخت در کشورهای مختلف و معيارهای ارزيابی در گزارش زير وجود دارد:  قيمت و هزينه نظری برای مقايسه. مبانی 1

  مرکز تحقيقات استراتژيک. ،بنزين، نگاه راهبردی .1388 ،بریفيروزه خلعت
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 مقايسه قيمت هر ليتر بنزين در ايران با ساير كشورها .18نمودار 

 
 (/www.bloomberg.com): بلومبرگ خذأم

 

بنزين  يدارا يشورهاكا، ايران در شمار كقيمت هر ليتر بنزين در ايران به دالر آمري ياز نظر برابر

 5شور جهان محسوب شده است. در كچهارمين  2016شود و در فصل دوم سال يارزان محسوب م

متوسط  يايران به جايگاه هفتم رسيده است. وقت هدهد، رتبيرا نشان م يه وضعيت جارك 2016سپتامبر 

روز مردم  كمتوسط ي ا به درآمدكگيرد و واحد شمارش از دالر آمرييقرار م كروز شخص مال كدرآمد ي

گيرد يقرار ممدنظر  ميزان مصرف هم يآخر وقت ند. دستكينزول م 36ايران به  هرسد، رتبيجامعه م

 43/2ساليانه  رسد. مردم ايرانيم 55خودروها در آن منظور شده است، جايگاه ايران به  يارآيكه ناك

وضعيت ايران از نظر اعداد و ارقام آورده شده در جدول  نند.كيدرصد درآمد خود را صرف خريد بنزين م

 است.

 ههر سه مورد، با استفاده از نقش يزير برا يوضعيت ايران با جهان، در نمودارها همقايس يبرا

ه قيمت هر ليتر بنزين به دالر كنشان داده شده است. در مورد نخست  هاوضعيتجهان،  يشورهاك

شده است.  يبندبسيار ارزان جهان دسته يشورهاكه در شمار ك روشن دارد يا است، ايران رنگ آبكآمري

ه بنزين در ايران بسيار ارزان است و بنابراين مردم در مصرف بنزين كند كيرا ايجاد م ياين معيار توهم

گيرد. با اين باور گفته يقرار م كمال يمردم هم معيار شدت انرژ ياركاثبات اسراف ينند. براكياسراف م

 رود.يه اگر بنزين گران شود، اين اسراف هم از بين مكشود يم
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 مقايسه قيمت دالري هر ليتر بنزين  در كشورهاي مختلف .19نمودار 

 
 .همان: خذأم

 

شود، رنگ يار تغيير داده مك يساعت دستمزد نيرو كبه ي اكدالر آمري يجاواحد شمارش، به يوقت

ه كشود يار سبب مك ياستفاده از متوسط دستمزد هر ساعت نيروند. كيتيره تغيير م يايران به آب

ه در ك يند، محاسبه شود. اين مقايسه از وضعيتكييه مكه به قدرت خريد تك يمعيار براساس هاقيمت

است. منطق پذيرش متوسط  يمعنادارتر همقايسه قرار گرفته است، مقايس يمبنا يآن ارزش دالر

اسراف دارند. اگر بنزين  يبرا ياه ديده شود مردم چه انگيزهكاين است  عنوان واحد شمارشدستمزد به

گريز از  يچون مردم برا ،مراتب بيشتر استاسراف به يباشد، انگيزه برا ارزاننسبت به درآمد مردم 

 ديگر. اين منطق يشورهاكنند، نه به قيمت بنزين در كيهميشه به درآمد خودشان نگاه م يجويصرفه

 مختلف در چه حد است. يشورهاكه پذيرش اسراف در كدهد ينشان مدرواقع 

گيرد، وضعيت ايران از يبنزين قرار م يهاقيمت همقايس يقدرت خريد مبنا يبا اين اوصاف، وقت

ايران  هنقش يرسد. رنگ آبينسبت گران م شور بهك كي همحدودند و به كيبودن مطلق تغيير م ارزان

 شود.يمحسوب نم يوجه بنزين ارزانهيچ قدرت خريد بنزين ايران به براساسه كدهد ينشان م
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 در كشورهاي مختلف (قدرت خريد )به نسبتهر ليتر بنزين  دالري قيمت مقايسه .20 نمودار

 

 
 .همانخذ: أم

 

تقاضا دهد. ياسراف را پوشش م هبخش از انگيز كاستفاده از نسبت قيمت بنزين به قدرت خريد فقط ي

يلومتر جاده را كنند و نه خودرو را. آنها كيمشتقه است و مردم نه بنزين را مصرف م يتقاضا كبنزين ي يبرا

 يشود. برا يخودرو ارزياب ينگاهدار يهانار قيمت خودرو و هزينهكنند و سوخت خودرو بايد در كيمصرف م

 يهابخش از هزينه كعنوان يسوخت به هنقرار گيرد و هزيمدنظر  خودروها هم يارآيكار الزم است كاين 

شود. در اين  يرانندگان بايد ارزياب يبرا ياباشد. در اين چارچوب، بار هزينهمدنظر  رانندگان خودروساليانه 

ند. در نمودار ديده كيايران باز هم نزول م هيابد و رتبيباز هم افزايش م يبار رانندگان ايران يمقايسه سنگين

ايران در شمار  يبندبسيار پررنگ تغيير داده شده است. در اين دسته يايران به آب هرنگ نقشه كشده است 

يب بنزين و خودرو )فقط در چارچوب كتر ياشورها قرار گرفته است. به اين ترتيب بار هزينهكترين گران

جهان بسيار  يشورهاكدر مقايسه با رانندگان بيشتر  يرانندگان ايران يخودروها( برا يمقدار سوخت مصرف

است و اولويت اول انجام  يبحث انحراف كاسراف ي هه بحث در مورد انگيزكدهد يزياد است. اين وضع نشان م

متر كشور بايد بنزين ك يخودروها يه جايگاه ايران را از نظر اين شاخص ارتقا بدهد: يعنكاست  ياقدامات

شود، در صورت  يه به اين دو محور رسيدگك يبيشتر داشته باشد. زمان يارآيكنند و سوخت آنها بايد كمصرف 

 رد.كتوان قيمت سوخت را هم اصالح ينياز م
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 ازاي كيلومتر در كشورهاي مختلف قايسه قيمت دالري بنزين مصرفي بهم .21نمودار 

 يي مصرف بنزين خودروها(آ)كار

 
 .همان: خذأم

 

ه معيار سوم كننده كمصرف همعيار سهم بنزين در بودجاگر بحث اسراف در مصرف مطرح شود، 

ه كتوجه است  قرار دارد. قابل 55دهد. ايران از اين نظر در جايگاه ياست، گوياترين وضعيت را نشان م

ه در نمودار كجهان را  يشورهاكاز  يبلومبرگ بخش بزرگ يشود، بررسيه در نمودار ديده مكهمانطور 

شود جايگاه ايران در يه گفته مكگيرد. بنابراين اين ينشان داده شده است، دربر نم يستركبا رنگ خا

فقط در  يول ،ل جهان اين رتبه به ايران مربوط شده استكه در كاست، به اين مفهوم نيست  55 هرتب

 وپنجم قرار گرفته است.شده، ايران در جايگاه پنجاه يبررس يشورهاكبين گروه 

ار در محاسبات بلومبرگ كافزوده شود. اين  يارزياب هخودرو نيز به مجموع هست هزيندر نهايت الزم ا

وضعيت،  يسياستگذاران باشد، معيار راستين ارزيابمدنظر  يمحوراگر عدالت يول ،منظور نشده است

يلومتر سفر نسبت به قدرت خريد خانوارها چقدر است و ك هر ياه نشان دهد بار هزينهكاست  يشاخص

دهد و تعامل سازنده بين يديگر قرار مكنار يكو عدالت را در  يوره بهرهكاست  ياين بار معيار يترازساز

 دارد. يهم سازگار ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستسازد. اين نگاه با ين مكاين دو معيار را مم

بلومبرگ مقايسه  هموجود در مجموع يشورهاكشده وضعيت ايران با تمام ارائه يهااگرچه در نقشه

اند و عنوان نمونه برگزيده شدهشور جهان بهكتر از وضعيت، چند ايجاد تصوير شفاف يشده است، برا

 برگزيده در ايران يه الگوكشورها با ايران مقايسه شده است تا نشان داده شود كاين  يوضعيت تفصيل

 نيست. يخوشايند و مطلوب يالگودرواقع 
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ايران  هه در منطقكاست  يشوركيه كتواند بسيار آموزنده باشد. ترييه مكبا تروضعيت ايران  همقايس

بلومبرگ  يدانند. بررسيمقايسه با ايران م قابل يشورهاكاز  كياز محققان آن را ي يقرار دارد و بسيار

ارد و هر قرار د 51 هيه در رتبكا، تركه از نظر قيمت بنزين به دالر آمريكدهد ييه نشان مكدر مورد تر

ه ايران نسبت كآيد يا است. بنابراين در نگاه نخست چنين برمكدالر آمري 52/1شور كليتر بنزين در اين 

شود و با ييه درنظر گرفته مكمردم تر هدستمزد متوسط روزان يدارد. وقت ييه بنزين بسيار ارزانكبه تر

بار بنزين  يرسد، يعنيم 53يه به كتر هشود، رتبياين واحد شمارش، قيمت هر ليتر بنزين محاسبه م

گيرد، جايگاه يقرار ممدنظر  ابزارها يارآيكعامل  يشود. وقتيبيش از مردم ايران ديده م يهكترمردم  يبرا

شود، يه بابت بنزين پرداخت مكدهد درصد درآمد مردم يه نشان مكند كيصعود م 4 هيه به رتبكتر

ه اين ك يم است در حالكيه بسيار كمردم تر هبنزين بر بودج يبسيار ناچيز است. بنابراين بار قيمت يرقم

درصد درآمدش  5/0متر از كساليانه  متوسط هرانند كيه يكمردم ايران بسيار بيشتر است. در تر يبار برا

 ند.كيبنزين م هرا صرف هزين

  

 يي خودرو( در تركيهآنسبت متوسط دستمزد روزانه و كار قيمت دالري هر ليتر بنزين )به .22نمودار 

 
 همان.: مأخذ

 

چين از نظر قيمت  هدهد. رتبيس وضعيت ايران را نشان مكع يايران با چين هم روند همقايس

 يبنزين برا هو از لحاظ هزين 50، از نظر ارزش در مقايسه با دستمزد متوسط 20هر ليتر بنزين  يدالر

شور كسوخت، دومين  هرانندگان خودرو در چين از نظر تحمل بار هزين ياست. يعن 2خودرو،  ههر رانند
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الزم دارند.  كياند و سوخت اندمصرفمكبسيار  يچين يزيرا خودروها ،شونديمارزان جهان محسوب 

شدت نياز دارد. است و به اين واردات به يفسيل يهاسوختبزرگ  هنندكه چين واردكتوجه است  قابل

 شود. يمترين ميزان سوخت، بيشترين مسافت طكشود تا با يبنابراين استفاده از سوخت با دقت انجام م

 

 يي خودرو( در چينآقيمت دالري هر ليتر بنزين )به نسبت متوسط دستمزد روزانه و كار .23نمودار 

 
 همان.: مأخذ

 

مردم  يسوخت را برا هان دارد بار هزينكه امكنشان دهد  يروشنتواند بهياز اين قبيل م ييهابررسي

 براساسقيمت هر ليتر بنزين  يه وقتكشور فقير است ك كعنوان مثال هندوستان ياهش داد. بهك

ه در كرسد يم 61هندوستان به  هشود، مرتبيشور محاسبه مكار در كساعت  كدستمزد متوسط ي

مصرف سبب شده است مك هاستفاده از وسايل نقلي يدهد، وليرا نشان م يبا ايران وضعيت بدتر مقايسه

قرار  20 همتوسط، هندوستان در رتب يدارندگان خودروها يهادر هزينه سوخت هه از نظر سهم هزينك

استفاده از ه كدهد يتر از وضعيت ايران است. اين تجربه نشان مبسيار مطلوب يه جايگاهكبگيرد 

وجود ان را بهكديگر اين ام يدهد و ازسوياهش مكسوخت را  هسو بار هزينكمصرف از يمك يخودروها

 آن نگاه دارند. يرقابت هشور بتوانند قيمت سوخت را در حد هزينك يه مسئوالن اجرايكآورد يم

شور كونزوئال است. اين شور كايران الگو باشد،  يه بايد براك يشوركه كدر نهايت شايد بتوان گفت 

مترين قيمت مربوط كهر ليتر بنزين،  ياز نظر قيمت دالر بنابراينند و كيترين بنزين را عرضه مارزان

شور هم ونزوئال كار ك يبه ونزوئال است. از نظر قيمت هر ليتر بنزين نسبت به متوسط دستمزد نيرو

رده است ك ياركشور با دقت در توليد خودرو كه اين كشور جهان است. جالب توجه است كترين ارزان
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 يپردازند. رانندگان ونزوئالييسوخت را م همترين هزينكه رانندگان خودرو هم در مقايسه با جهان ك

 نند. كيسوخت م هدرصد درآمد خود را صرف هزين 31/0طور متوسط به

 

 يي خودرو( آروزانه و كار. قيمت دالري هر ليتر بنزين )به نسبت متوسط دستمزد 24نمودار 

 در ونزوئال

 
 همان.: مأخذ

 

در  يرده و از نظر فناوركاستفاده از سوخت را رعايت  يارآيكه كاست  يشور نفتك كونزوئال ي

درواقع  ه مردم را زير فشار قرار دهد وكنرسانيده است  يرا به حد هاقيمت يول ،سوخت پيشگام است

ار گرفته كتواند در مورد ايران بهيمصرف قرار داده است. آيا اين الگو نمنار برترين كبهترين قيمت را در 

ه خواهان آن شده كرد كنظر  ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستشود؟ با اين مقدمه بايد با دقت بيشتر به 

 هادامها ايجاد شده است )و نه با ردن يارانهك قانون هدفمند هه در نتيجك يظرفيته با استفاده از كاست 

شور صورت بپذيرد كمصرف سوخت در  يبه الگو يسامانده يبرا يجد ياين قانون به روال گذشته( تالش

و تشويق مردم به استفاده از اين ابزارها، شدت مصرف  يانرژ هنندكمصرف يردن ابزارهاك ارآمدكه با ك

 اهش داده شود.ك يبهينگ يشور تا مرزهاكدر  يانرژ

در سند برنامه در بخش  هاظرفيتو  هاقابليت، هااولويت يه ارزيابكدهد يحاضر نشان م يبررس

ان دارد با عنايت كه امكاز آن است  كيم مشاهدات جهان حاكندارد و دست يدفاع نفت و گاز مسير قابل
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 ياقدامات هقرار بگيرد. بنابراين مجموعمدنظر  يترمطلوب يهااولويتشور، ك يهاقابليتو  هاظرفيتبه 

م بر جهان امروز به كمطرح شده است، از نظر منطق حا يانرژ يهاحامله با سرفصل اصالح قيمت ك

 نياز دارد. يبازنگر

 يه در گزارش ديده شد، راهبردهاكم است. همانطور كدر مورد بخش برق هم همين منطق حا

رد. نظر كتوان از آنها دفاع يامروز جهان م يدارد و نه با منطق زندگ يعدالت سازگار يبرگزيده نه با مبان

رار مطلب در اين بخش كبخش نفت و گاز است، ت يبخش برق هم همان راهبردها يه راهبردهاكبه اين 

 ضرورت ندارد. 

اين بخش، قدر مسلم اين  يهااولويتو  يسازمانده يو برازندگ يبخش انرژ يارزياب يبنددر جمع

 قرار نگرفته است. مدنظر  كنو و پا يهاانرژيويژه و به يتمام منابع انرژ .1 :يه در بخش انرژكاست 

م بر جهان امروز، كديگر، با منطق حا يسو و برق ازسوكشده در مورد نفت و گاز از ي ارائه يراهبردها .2

 نظر قرار بگيرد. دارد و الزم است از اين منظرها مورد تجديد يمحدود يسازگار يورو بهره يمحورعدالت

 

 برنامه هشور در دورك يپيشِ رو يهاچالش هتشخيص برازند يارزياب. 8-2

شور كاقتصاد  يرفتار يه مبانكبرازنده، الزم است  يلكشور به شك يپيشِ رو يهاچالشتشخيص  يبرا

 و تحليل قرار گرفته باشد. يمورد ارزياب يشده باشد و محيط اطراف اقتصاد مل يدقت الگوسازبه

 گذاري و اشتغال(كالن )توليد، سرمايه. حوزه اقتصاد 2-8-1

 يافاقد سابقه هاچالش، محيط اطراف ديده نشده و فهرست و اشتغال يگذارتوليد، سرمايهدر مبحث 

 يپيش رو يهاچالشتشخيص  ير شده باشد. با اين اوصاف برازندگكذ هاچالشآن  يه برمبناكاست 

صورت گرفته باشد.  هاچالشدرست از  يه تشخيصكوجود ندارد  يزيرا هيچ دليل ،شور مورد ترديد استك

 نديده است. يدرسته محيط را ديده، بهك يدر موارد يسند برنامه محيط اطراف برنامه را حت

 هابخشساير مباحث و . 2-8-2

جهان ناديده گرفته شده است. روند قيمت  يهاچالشه كتوان ديد يم يسادگ، بهيبخش انرژدر مورد 

ناديده گرفته  يننده و قيمت انرژكوجود ندارد. ارتباط بين قدرت خريد مصرف يدر بخش انرژ يجهان

بر  يتأثير مثبت يدهد قيمت انرژيه نشان مكوجود دارد  يشده است. از آن گذشته، مطالعات متعدد

ناديده  يلكبه يبخش انرژ يرتباط در تعيين راهبردهاو پيشرفت جامعه دارد. اين ا ياقتصاد هتوسع

 گرفته ناديده .2، يجهان يشدن روندها گرفته ناديده .1 :دليلم بهكگرفته شده است. بنابراين دست

 يورو بهره يمحورعدالت ينشدن مبان منظور .3بر پيشرفت جامعه و  يبودن انرژ خريد شدن اثر قابل

 شده در سند برنامه مورد ترديد است. بحث مطرح ي، برازندگيدر بخش انرژ يليدكعنوان عوامل به
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آن  يه احتمال وقوعك يردكصحت و عقالنيت روش تعيين منابع و مصارف با روي يارزياب. 9-2

 پذيرش باشد، قابليو منطق يعقالن يدر محيط

آن در سند برنامه وجود  يمكه مقادير كنامشخص انجام شده است  يفرآيند يتعيين منابع و مصارف ط

 يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد هششم توسع هبرنام هاليح»ه با عنوان ك يدر سند يول ،ندارد

 شود. يديده م يمكارائه شده است، ارقام  «(1395-1399ايران ) ياسالم

 گذاري و اشتغال(حوزه اقتصاد كالن )توليد، سرمايه. 1-9-2

ه همان كدر اين مبحث  يول ،صورت جداگانه ارائه شده است، بهينظام تأمين مالدر سند برنامه، مبحث 

ه ك، در مورد آن رعايت شده است، هيچ مشخص نيست و اشتغال يگذارتوليد، سرمايهمبحث  يالگو

 ششم شود. نامشخص همورد نياز در برنام يتواند عامل رسيدن به منابع ماليم يمك يهاهدفچطور 

 رد:ك ير چند عدد رديابكتوان با ذيرا مبودن ارقام 

  در سال  يه سهم بازار سرمايه در تأمين مالكدر سند برنامه در بخش بازار سرمايه آورده شده است

هزار ميليارد ريال در سال  38هم در حد  1393هزار ميليارد ريال برسد. رقم سال  2.493برنامه به  يپايان

است  ياست. اين در حال يردنكن بسيار باور يه رقمكدرصد است  131ساليانه  رشد يامعن بوده است. اين به

هزار  950معادل ساليانه  از بازار سرمايه را يبرنامه، رقم تأمين مال هه در جدول منابع مورد نياز در سند اليحك

 يرقم تأمين مال ه اگر قرار باشد اين رقم متوسط در طول دوره برآورده شود،كرده است كميليارد ريال فرض 

درصد در  135ه رشد كهزار ميليارد ريال برسد  6/2.748بايد به رقم  ياز طريق بازار سرمايه در سال پايان

 يهاشده در تحليل ه اين رقم بيش از رشد منظوركند. گذشته از آن كيبازار سرمايه را ترسيم م يسال برا

حصول نيست. از اين گذشته قابل يسند چنين روندشده در  گفته يهاسياستاز  كيسند است، با هيچ

ه در نهايت كند كبه بازار سرمايه روانه  يصورت اسناد بدهمعوق خود را هم به يهابدهيل كخواهد يدولت م

 ماند.ينم يبرنامه باق يبرا ياگر اين توان حاصل شود، منابع يحت

 بازار  يتوان برايمورد بازار سرمايه را نمشده در  محاسبات گفته يدر مورد ارقام بازار پول، حت

در حد ساليانه  شور قادر خواهد بودك كيه چطور بخش بانكوجود ندارد  يشور انجام داد. هيچ ردكپول 

ند )باز هم بدون كشور تأمين كاقتصاد  يپنج سال برا يطور متوسط و طهزار ميليارد ريال به 1.800

ميليون ميليارد ريال )نه هزار تريليون  9ه كتورم!(. اين رقم  و بدون ايجاد يدر نقدينگ يافزايش جد

هم در  يزكمر كشور به بانك يهاكمعوق بان يهابدهيه كتأمين شود  يريال( است، بايد در چارچوب

مدنظر  يطور جدبه ياگر الگوساز يبا ارقام، حت ياهش داده شود. بازكدرصد  70برنامه  يهاسالطول 

ه ارقام سند كرسد ينظر مه عقالنيت را زير پا نگذارد. بهكپذيرش است  قابل يامحدودهنباشد، فقط در 

 عقالنيت خارج شده باشد. هبرنامه از محدود
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است با دقت سند برنامه  يافكوجود دارد و فقط  يارقام تأمين مال كتكدر مورد ت يوضعيت مشابه

 هبرنام كه يكاست  ياندازه نادرست و فاقد دقت ه اين ارقام تا چهكشود تا نشان داده شود  يردياب

شور به كسازمان برنامه و بودجه ، نگاه يترين ارزياببينانهبا خوش يآن است. حت هشايست يمل ياتوسعه

ه جا دارد مجلس در مقام كشود  يتواند تلقيو ناشايسته م يارشناسكغير ياند، نگاهآنچه برنامه خوانده

 ند.كولت بخواهد در مورد اين نگاه توضيح و توجيه ارائه ، از ديحافظ منافع مل

 هابخشساير مباحث و . 2-9-2

ه منابع مورد نياز بخش كتوان ديد يمطرح نشده است. بنابراين نم ي، تأمين ماليبخش انرژدر مورد 

 يحد تأمين مالبه ، يسند برنامه در مورد بخش انرژ يشود. سطح بررسيچقدر است و چگونه تأمين م

شده در سند  خواسته يهاهدفليد تحقق كواقع به يه تأمين مالكاست  ينرسيده است. اين در حال

بودن منابع مورد نياز و  نباشد، نامشخصمدنظر  هاهدفاگر ماهيت  يبرنامه است. با اين اوصاف، حت

 دهد.يتأمين آن، سند برنامه را در ابهام قرار م يانپذيركام

 

 مختلف يهابخش يپيوندياب يهامسانيكتشخيص م هبرنامه از قو يبرخوردار يارزياب. 10-2

مختلف الزم است سند  يهابخشبين  يپيونديابمكانيسم  تشخيص هبرنامه از قو ينمايش برخوردار يبرا

 دفاع بوده است. و قابل يردياب قابل يمسانيكم يبرمبنا هابخشبين  يه ارتباط رفتاركبرنامه نشان دهد 

 گذاري و اشتغال(حوزه اقتصاد كالن )توليد، سرمايه. 1-10-2

ه هر ريال توليد به ك، بايد نشان داده شود و اشتغال يگذارتوليد، سرمايهعنوان مثال در مبحث به 

 يمسانيكدر آن بخش با چه م يگذاردام بخش نياز داشته است و اين سرمايهكدر  يگذارچه مقدار سرمايه

نگاه بايد از خرد  ياتوسعه هعبارت ديگر در برنامند. بهك كمكديگر  يهابخشتوانسته است به توليد در 

بدون ترديد سند برنامه چنين  1.ردك يرا ردياب هابخشبين  يپيوندياب يهامسانيكالن باشد تا بتوان مكبه 

محور، انكم يهاموضوعبرگزيده در چارچوب  يهااولويته كمشخص نيست  ينداشته است و حت ينگاه

اند. باز دام مبنا برگزيده شدهكشور، بر كبودن در اقتصاد  روهويت پيش يو دارا ياهميت راهبرد يدارا

عبارت پذيرفته شده است. به يه پيوند بين اين سه گروه موضوع در چه چارچوبكهم مشخص نيست 

 گروه ديگر در سند برنامه چقدر بوده است. يگروه برا كردن يك ديگر حد فدا

 موجود در اين سند يهاشود گفت نوشتهيه نمكاست  يانبوه ابهام در مندرجات سند برنامه در حد

، يبخش يفاقد پشتوانه و بدون پيوندها يدفاع بوده است. عددپرداز قابل يبه مبان كيمت يانوشتهدرواقع 

                                                 
مشاهده است. البته آن گزارش چنين رويکردی  کينزی برای ايران قابلاين وضعيت مشابه وضعيتی است که در گزارش مک .1

ميالدی استفاده کرده است که در حالت اخير الزم است نشان داده شود، صنايعی که در مقياس  2035را برای ايران تا سال 
نگاه  آينده در زندگی بشر باقی خواهند ماند. در هر صورت بحث در مورد نوع خرد به آنها نظر افکنده شده است، تا دو دهه

ساله، نسبت پنج ، زيرا در يک دورهکينزی استشده در گزارش مک ای، بحثی از نوع نگاه مطرحهای توسعهريزيبرای برنامه
شوند که بقای آنها های اقتصادی کشور چنان دگرگون میها و بخشتوان فرض کرد که برخی از فعاليتبه زمان حاضر، نمی

 مورد ترديد قرار خواهد گرفت.
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 توان ارائه داد.يها متهاين نوش يه براكاست  يبهترين توصيف

 هابخشساير مباحث و . 2-10-2

پسين و پيشين  يهاز است و ارتباطك، مستندات سند برنامه فقط بر بخش متمريبخش انرژدر مورد 

بر  يافزايچه هم يه تحوالت بخش انرژكتوان ديد يسازد. با اين اوصاف نميرا شفاف نم يبخش انرژ

ت بخش كشور وابسته است. حركديگر اقتصاد  يهابخشديگر دارد و چگونه به تحوالت در  يهابخش

 يت وجود نداشته باشد، بحث ناسازگاركحر هدر مورد مسير و نحو ياگر ترديد يدر انزوا، حت يانرژ

ضوع مو يمل هه از ديدگاه توسعكگذارد يم ينشده باق يل اقتصاد را بررسكو  يبين بخش انرژ ياحتمال

، نگاه سند برنامه ياه بايد هميشه به آن پرداخته شود. با اين اوصاف از منظر توسعهكاست  يبسيار مهم

ت در بخش با مسير كمسير حر ياحتمال يآن ناسازگار يه مورد اصلكبا مخاطرات بسيار همراه است 

 است. يت در اقتصاد ملكحر

 يهاشده و برنامه گفته يبا راهبردها يانرژعنوان مثال بخش شدن موضوع، اگر به روشن يبرا

ه بيش از كقدر گران شود آن يقيمت انرژ يول ،برسد يارآيكمربوط بتواند به  يهامندرج در دستگاه

به خطر  يانسان همترين استفاده را داشته باشند و در نهايت توسعك ينتوانند از انرژ ياز مردم حت ينيم

داشته است؟ با اين اوصاف، شرط  يپويا و منطق يردكعمل يبخش انرژه كتوان گفت يبيفتد، چگونه م

مختلف است، در مثال مورد بحث از بين رفته  يهاسرمايه هنيانداختن توسع مخاطره ه بهك يقاطع پوياي

 دفاع است. قابل يبرگزيده فاقد منطق پوياي ياتوسعه هاست و بنابراين، برنام

 

رد اقتصاد كاركه بتواند كمنسجم و برازنده  ياربردك يبرنامه الگو يبرخوردار يارزياب. 11-2

 مجسم نمايد يبخش عموم يرفتارها يرا در پ يمل

 يبرا يمدون نشده است. سند در هيچ نقطه مستند ياتوسعه يالگو يمبنادون ترديد سند برنامه برب

ديگر بوده است.  ييا هر الگو يابرنامه ياز فقدان الگو ياه اين خود نشانهكوجود الگو ارائه نداده است 

اين مطالب هرگز در سند برنامه موجود نبوده  يول ،اندردهكرا بيان  يمطالب يصورت شفاهمسئوالن به

 است.

 گذاري و اشتغال(حوزه اقتصاد كالن )توليد، سرمايه. 1-11-2

ه كالن وجود ندارد كدر سطح  ي، حتي، هيچ چارچوبو اشتغال يگذارتوليد، سرمايهدر مورد مبحث  

 يو اشتغال چگونه است. حت يگذارشور ارتباط بين توليد، سرمايهك ياقتصاد ينشان دهد در رفتارها

چند درصد رشد  يدرصد رشد اقتصاد كه هر يكته كه انتظار سند برنامه در مورد اين نكشود گفت ينم

 نياز دارد. يذارگند و به چه مقدار سرمايهكتواند فراهم ياشتغال را م
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 هابخشساير مباحث و . 2-11-2

دهد و ياصالح مسير را نشان مدرواقع  هاارائه نشده است. برنامه ي، هيچ الگوييبخش انرژدر مورد 

منسجم و برازنده را  يتوان الگوييهم مطرح نشده است. با اين اوصاف نم يمدتبلند يتطابق و سازگار

مجسم نمايد، در سند  يبخش عموم يرفتارها يرا در پ يو بخش انرژ يرد اقتصاد ملكاركه بتواند ك

ه بتواند نشان دهد كوجود ندارد  يعنوان مثال الگويه توضيح داده شد، بهكطور . همانكرد يبرنامه ردياب

امل كطور ند. سند برنامه بهكيپيدا م يچطور با قدرت خريد مردم جامعه سازگار يتحوالت بخش انرژ

 است. يابرنامه يلگواز ا يعار

 

نش نسبت به كوا يپذير براانعطاف ياصالح يهامسانيكبرنامه از م يبرخوردار يارزياب. 12-2

 رو تحوالت نامنتظ ياحتمال يهاضربه

سازد.  يانداز را يقينه تحقق سند چشمكباشد  ياسوم از چهار پله هششم بايد پل هعرف، برنام هقاعد به

ه كرا در خود داشته باشد  يپذيرانعطاف ياصالح يهامسانيكدر سند برنامه بايد م هكاين بدان معناست 

نش سريع و هوشمند نسبت به تحوالت كند و با واكانداز را تسهيل سند چشم يسومدت بهبلندت كحر

 يه بخشكرا انجام بدهد. اين بدان معناست  ي، اصالحات الزم رفتارياحتمال يهاو ضربه يمحيط بيرون

ترين انداز، محتملبودن سند چشم يبرنامه بايد به احتماالت آينده بپردازد و با عنايت به نسب از

در برنامه وجود  يمسانيكقرار دهد. در همين راستا الزم است ممدنظر  را يت اقتصاد ملكحر يسناريوها

مخرب ساختار و هويت  يها، ضربهياقتصاد مقاومت يلك يهاسياست هه در چارچوب خواستكداشته باشد 

 يگيرشور، جهتك هتوسع هقرار بدهد تا با تعديل برناممدنظر  پس از آن يهاسالبرنامه و  هرا در آيند يمل

 مدت را مشخص سازد.بلندپيشرفت 

هم در اين چارچوب  ياشده در سند برنامه وجود ندارد و هيچ اشاره مطرح يهامسانيكاز م كهيچ ي

 پذيرانعطاف ياصالح يهامسانيكه در سند برنامه مكنيست. شايد بتوان گفت  يردياب در سند برنامه قابل

اين بعد از  ينداشته است: يعن ير جايگاهظنامنت تحوالت و ياحتمال يهاضربه به نسبت نشكوا يبرا

 مربوط به برنامه در سند برنامه وجود ندارد. يهاخواسته

 گذاري و اشتغال(حوزه اقتصاد كالن )توليد، سرمايه. 1-12-2

 و ياحتمال يهاضربه .1 :شدن گرفته، هم اصل ناديدهو اشتغال يگذارتوليد، سرمايهدر مورد مبحث 

انداز، وجود چشم يهاهدفبه  يدستياب يپويا و پايا برا يهامسانيكاز م يربرخوردا .2و  ،رظنامنت تحوالت

بوده مدنظر  برنامه يهاسال يورا ياه نشان دهد آيندهكوجود ندارد  ياتهكدارد. در سند برنامه هيچ ن

 در سند برنامه منظور شده است. يمدتبلنداست و مسير 
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  هابخشساير مباحث و . 2-12-2

در مورد تحوالت  ياست و هيچ حرف هابخشرد برگزيده درست مانند ساير ك، روييانرژدر مبحث بخش 

نفت و گاز  يشدت به درآمدهاشور بهك .1 :هكاست  يها وجود ندارد. اين در حالان بروز ضربهكآينده و ام

 ،اندنفت بوده يارز يبه درآمدها ياهش وابستگكخواهان  يروشننظام به ياسناد باالدست .2وابسته است، 

 ايت دارد. ناديدهكننده حكدهنده و متحولانكت يتحوالت جهان از قرارگرفت دنيا در مرز تحول .3و 

مخدوش نمايد. از اين منظر  يلك را به يتواند مقاومت اقتصاد مليگرفتن اين محورها در سند برنامه م

 امه وجود ندارد.در سند برن يچنين اولويت يول ،شديويژه برخوردار م يبايد از اولويت يبخش انرژ

 

 شدهاسناد ارائه براساسان پايش تحوالت برنامه كام يارزياب. 13-2

پايش برنامه را با شفافيت و دقت  يه بتواند ابزارهاكاين است  ياقتصاد هاز نقاط قوت هر برنام كيي

، هااولويتچندمنظوره بدون رعايت  يهاآميز يا بيان جهتگيريمشخص نمايد. توسل به مفاهيم ابهام

 يتدوين نشود و در نهايت ارزياب ها قابلنظارت و پايش برنامه يهاشاخصه ك ،شوديهميشه سبب م

 ن باشد.كت ناممكمسير حر

ه كتوان گفت يمدرواقع  ميان نيامده است وپايش برنامه به ياز ابزارها يدر سند برنامه هيچ سخن

مدت بلندمسير  يتواند برايقرار داده است. اين نوع نگرش ممدنظر  از موارد را يبرخ يبرنامه فقط اجرا

است  ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياست يهاشور مخرب باشد و در هر صورت خالف خواستهكاقتصاد 

 و تحوالت را خواستار شده است.  يه پايش مسير رفتارك

 گذاري و اشتغال(حوزه اقتصاد كالن )توليد، سرمايه. 1-13-2

رده است. كرا مشخص ن ي، سند برنامه هيچ ابزار پايشو اشتغال يگذارتوليد، سرمايهث در مورد مبح

 ل سند بوده است.كدر  يلك هقاعد كاين ي

 هابخشساير مباحث و . 2-13-2

 ندارد. يهم سند برنامه هيچ ابزار پايش يبخش انرژدر مورد 

 

 رد سند برنامهكوضعيت عمل يارزياب. 3

مربوط به تدوين برنامه را  يهااز قاعده كه برنامه هيچ يكشود يمستندات سند برنامه ديده م يبنددر جمع

را ارائه داده است.  يروزمره همراه با نگاه مورد يعمق در حد رفتارهامكبسيار  يرده است و تصويركرعايت ن

 محقق شود يا خير.  توانديل مجموعه مكرفتارها در  يه سازگاركتوان گفت ينم يبا اين اوصاف حت
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ه در زير مطرح شده است. اين كبوده  ييهاپرسشبه  يپاسخگوي پژوهش حاضر يهاهدفاز  كيي

الزم  يبنددر جمع يول ،شده يمطرح و ارزياب يمتوال ياصورت مجموعهدر گزارش حاضر به هاپرسش

رد. ك يصورت شفاف ارزياباز آنها جداگانه پرداخته شود تا بتوان مسير سند برنامه را به كاست به هر ي

 مستندات پژوهش حاضر ارائه شده است. براساسآنها  يهاپاسخو  هاپرسشبا اين نگرش در زير 

 ه وضع كدهد ينشان م يبررساز وضع موجود صورت گرفته است؟  ييا تبيين مناسبآ

ديده  يدرستبه ياقتصاد مل يبرنامه و نه در چارچوب محيط درون يمحيط بيرون موجود نه در چارچوب

وجه ديده نشده است. هيچ ، بهي، شامل اسناد باالدستيه محيط بيرونكنشده است. امر واقع اين است 

 يه اين براكاز اقدامات دولت اشاره شده است  يو وضع موجود فقط به برخ يدر مورد محيط داخل

بارز مباحث  يهاويژگيه در متن آورده شده است، كند. همانطور كيفايت نمكموجود  نمايش وضع

 در سند برنامه از نظر دور مانده است. هابخشو  يفرابخش

  يديگر يشده يا مسائل مهم و اساس يشناساي يدرستدر اين سند به هاچالشآيا 

نشده است.  يشناساي يدرستبه هاچالشه كشود يدر گزارش ديده م مورد غفلت قرار گرفته است؟

برخاسته از محيط  يهاچالشگرفت. يقرار ممدنظر  ه بايدكاست  ياز چالش يبخش هاچالش يدر موارد

 يناديده گرفته شده است. معيارهاي يمسائل مهم و اساس ياز قلم افتاده است. در موارد يلكطور به يبيرون

 و اهميت آنها بايد وجود داشته باشد، در سند برنامه آورده نشده است. هاچالششناخت اولويت  يه براك

 داشته و در  يشده در اين سند قابليت اجرايارائه يراهبرد يهاارها و برنامهكآيا راه

 يه راهبردهاكگزارش نشان داده است موجود خواهند بود؟  يهاچالش هنندكصورت اجرا برطرف

 هاچالشتبديل  يو در موارد متعدد نابرازنده برا هاچالششده متعدد، در موارد مختلف نامرتبط به  ارائه

ابهام  هدر پرد يلك ها بهاين برنامه يهاو هزينه ي، زمانبنديه بعد اجرايكبه فرصت است. نظر به اين 

دارند  نفس خود قابليت اجراها در رنامهه بكتوان گفت يآنها مشخص نشده است، نم ياست و تواتر زمان

 يها بر اقتصاد مله تأثير متقابل برنامهكها وجود ندارد در پس اين برنامه ياو در هر صورت چون برنامه

ها، ردن اين برنامهكيه در جريان اجرايكتوان گفت يند، هيچ نمكبر برنامه را مشخص  يو اقتصاد مل

و پيشرفت جامعه چه  يمل هشدن، اثر آنها بر توسع اجراان تداوم آنها تا چه حد است و در صورت كام

 خواهد بود.

 يتحقق ارزياب نظر گرفته شده و آيا اين منابع قابل ت درااقدام يو ريال يآيا منابع ارز 

هم از وضعيت  يه برآوردكر شده است. نظر به اين كذ يلكصورت در سند برنامه منابع بهشود؟ يم

تواند در زمان يم يتأمين هستند و اقتصاد مل ه اين منابع قابلكتوان گفت يتأمين منابع وجود ندارد، نم

 يرده است، نيازهاكه دولت به مجلس ارائه ك ياشده داشته باشد. در متن تجديدنظر ينياز به آنها دسترس

آن مشخص نشده  يبرا ياانهيه جريان سالكهزار ميليارد ريال است  7.243ساليانه  شور در حدك يمال
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ميليون ميليارد ريال نياز داشته  8به حدود ساليانه  شوركطور متوسط ه بهكعبارت ديگر اين است. به

 يپنج سال برنامه روند نياز به اين منابع چگونه است، موضوع ديگر يه طكحرف است و اين  كباشد ي

 تر است. از مورد اول بااهميت يمراتب حته بهكاست 

ساليانه  انه، برنامه به رقم ميانگين نيازيسال يبه نيازها يه با پاسخگويكانتظار اين است  يروايت به

ساليانه  يوس دارد! و البته هرگز هم به نيازهاكه سند برنامه روال معك يدر طول دوره برسد در حال

صورت جريان  تجهيز منابع ندارد و در هر يبرا يرفتار يبرنامه هيچ الگوه سند كرسد. نظر به اين ينم

صورت صفر و به هه تمام اين منابع با هزينكند كيگيرد )يا فرض ميناديده م يلك بازپرداخت را هم به

دهد، يقرار نممدنظر  شور راكموجود در اقتصاد  يهابدهيبر آن شوند( و عالوهيبه اقتصاد وارد م يدائم

ان تحقق كبه منطق و الگو باشند يا ام كيشده اعداد و ارقام مت ه محاسبات انجامكرسد ينظر مبعيد به

 آنها وجود داشته باشد. 

منطق آن در سند  يول ،نياز مفروض است براساسه تأمين منابع كحاضر نشان داده است  يبررس

و چه  منابع چطور و با چه هزينه هكهم مشخص نيست  يبرنامه آورده نشده است. در بخش ارز

مورد  يبه منابع مال يطور خالصه، سند برنامه فاقد منطق دستيابدسترس خواهد شد. به قابل يبازپرداخت

در مورد تجهيز منابع را معتبر  يلك هشد ركتوان ارقام ذيآنها است. از اين نظر نم هتسوي هنياز و نحو

، يبخش دولت هشد انباشته يهابدهيم در هر صورت و با عنايت به رد. قابليت تحقق اين ارقاكمحسوب 

 شود.ين ديده مكنامم

 ل قابلكش به يبا اهداف مل يو نيز همراستاي يبخشو بين يبخشدرون يآيا به پيوندها 

 يبخشو بين يبخشدرون يه نشان دهد پيوندهاكوجود ندارد  يهيچ مستند قبول توجه شده است؟

 درخواست يار بين روندهاك، تضاد آشيدر موارد مشخص، مانند بخش انرژ يگرفته باشد. حتقرار مدنظر 

 يدستخوش خطر است. پيوندها يرفتار هروي يدهد پايداريه نشان مكشده در سند برنامه وجود دارد 

شده است، ر كمختلف ذ يهابخش يه براك يزيرا در ارقام ،مراتب بدتر قرار داردبه يدر وضعيت يبخشبين

عنوان ناديده گرفته شده است. به يلك ديگر بهكبر ي هابخش يديگر و اثرگذاركاز ي هابخش ياثرپذير

 يباالتر و مساو هابخشبرنامه، بجز بخش ارتباطات، از ساير  يهاسالمثال رشد بخش صنعت در طول 

فعاليت قرار  يهارشته دامكه اين صنايع در كافزوده در بخش نفت است. پرسش اين است رشد ارزش

ه صادر كشود يايجاد م ييابد؟ آيا مازاديجايگاه م يمل يالگو كدارند و اين رشد چگونه در چارچوب ي

نامشخص  يرفتار يه الگوكند؟ نظر به اين كيم يشدت مصرفه جامعه را بهكاست  يشود يا توليديم

برنامه وجود دارد، چه رسد به آن  يرهاو رفتا يمل يهاهدفبين  يه همراستايكتوان گفت ياست، نم

 قبول مورد توجه قرار بدهد. قابل يرا در چارچوب يه شخص بخواهد اين همراستايك

نظر به اين  ششم توسعه است؟ هبرنام هسالپنج يسند متناسب با ظرف زمان يهاهدفآيا 
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نيست،  ياتوسعه هبرنام كعنوان يبهشدن  واجد شرايط ناميده يه در سند برنامه بجز عنوان، هيچ موردك

ند. با اين نگرش، كرا مدون  ياتوسعه هبرنام كه يكه سند برنامه مايل بوده است كتوان گفت ينم يحت

شور مجبور شده كسازمان برنامه و بودجه رسد ينظر مه بهكاست  يردياب اجبار قابل يدر سند برنامه نوع

را  يامختلف مطرح شده است، مجموعه يهاصورت ناپيوسته در گروهبهه ك ياز مطالب ياست بين انبوه

رده است. كمدون  يامقننه بگويد برنامه هم به قوكه دستكند كرا منتشر  ينار هم قرار بدهد و سندكدر 

ند و از سر اجبار كششم مدون  هسال برنام پنج يبرا ينخواسته است هدف يحتدرواقع  سند انتشاريافته

 يوره بهرهكمدون شده است. اين  ياند برنامهكه اعالم كنار هم قرار داده كچندين رقم رشد را چنان 

پنجم  هه در برنامكاست  يبيش از رقم يدر رشد حت يورمانده و سهم بهره يصورت عامل پسماند باقبه

نندگان سند برنامه كه تدوينكدهد ينشان م يروشنمطرح شده بود و هرگز تحقق نيافته بود، به

 ار بگيرند. كتوانند بهيرا م يمل يحسابدار ياند نشان دهند مهندسخواسته

تحقق ارقام و اعداد در  يبرا يدر هيچ زمان دليل يمل يحسابدار يه مهندسكناگفته پيدا است 

شور مطرح شده كاقتصاد  يهمه بدون عنايت به محيط بيرون هاهدفنيست. از طرف ديگر  يواقع يدنيا

 يجمهور يه براك يسازد. شايد استفاده از متون بيرونين مكه اين امر خود تحقق اعداد را ناممكاست 

ور كمذ يهاهدفان تحقق كبودن ام بر نامشخص يعنوان شاهدايران تهيه شده است نيز بتواند به ياسالم

ه ك يينزككم يالمللبين هتوان گفت گزارش مؤسسيعنوان مثال نمار گرفته شود. بهكدر سند برنامه به

شور نوشته شده است، با سند برنامه همراستا كايران و به درخواست مسئوالن  ياسالم يجمهور يبرا

دهد. يرا به هر شيوه و مقياس مورد تأييد قرار نم سند برنامه يهم روندها يالمللاست. هيچ گزارش بين

به اين  يول ،و سند برنامه نيست يداخل يهابر برنامه يبيرون يهاولويت برنامها يامعن اين گفته البته به

 يه بتوان با استفاده از تشابه بيرونكاسناد مشابه نيست  يسند برنامه مشابه روندها يه روندهاكمعناست 

 رد. ك يان تحقق آنها را ارزيابكام

 يزمان هدور كه در يك، حصول اطمينان از اين يبرنامه و در وضعيت نبودن تشابه بيرون يدر غياب الگو

رد. در كتوان در مورد آن اظهارنظر يم يارشناسكن است و فقط با كيابد، نامميشده تحقق م ركذ يهاهدف

تحقق روندها و  بر عدم يتواند دليليه مكاست  يمورد انتظار عامل يروندها يهم ناسازگار يارشناسكمنطق 

 برنامه باشد. در گزارش به موارد مختلف اشاره شده است. هدور يدر چارچوب زمان هاهدف

 هبرنام ياين حوزه برا يهاچالشمواجهه با  يبرا يراهبرد يهاارها و برنامهكچه راه 

 يهاه برنامهكپاسخ به اين پرسش الزم است عنايت شود  يبرانيد؟ كيششم توسعه پيشنهاد م

رد. فرض بر اين كاست، مطرح  ياتوسعه هبرنام كه يكششم  هتوان در چارچوب برناميرا نم يراهبرد

 ر شده است. كه راهبردها در آن اسناد ذكاست  يبه اسناد باالدست كيمت يششم سند هه برنامكاست 

ه مهمترين كباشد  يتحقق اسناد باالدست يبرا يرفتار يبهترين انتظار از سند برنامه بايد داشتن الگو

 :آنها عبارتند از
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 انداز،سند چشم ـ

 ،ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياستسند  ـ

 ،يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك يهاسياستسند  ـ

 ششم.  هبرنام يلك يهاسياستسند ـ 

ه در كرد چون همانطور ك يتلق ياقتصاد هبرنام كتوان ييه سند برنامه را نمكقدر مسلم اين است 

توصيف وضعيت و تطابق آن با  يالزم برا يهاويژگيدر مورد  يشود و شرح مبسوطيگزارش ديده م

 مطلوب را در خود ندارد.  يهاويژگياز  كارائه شده است، سند برنامه هيچ ي ياضوابط برنامه

 يصورت غيررسمتواند بهيقابل اجرا نباشد، موارد زير م بازگرداندن برنامه ششم به دولتحل اگر راه

شور در ك ينونكزيرا در وضعيت  ،از آنها راهگشا باشد كيه شايد يكشود  سه قوه مطرح هبا مجموع

برازنده  ياجراي هبرنام كهدر داده شود و داشتن ي شور بهك ياتوسعه يهافرصته نبايد كاست  يموقعيت

ه ك يديگر يهاحلبگذارد. راه يشور باقكجامعه و پيشرفت  يمدت بر زندگبلندبسيار  يتواند تأثيريم

 از: است تواند در اين چارچوب مطرح شود عبارتيم

 هبرنام ي: اين برنامه شامل پذيرش حداقل چارچوب الزم براياقتصاد مل يسازآماده هتدوين برنام

. يبه اسناد باالدست كيمت يو چندين مورد اجراي ياقتصاد مل يبرا يليدكششم با تعيين چندين اولويت 

ت كرفتار دولت و حر يبرا يه چندين محور قطعكتواند اين باشد يبهترين پيشنهاد در اين راستا م

شود. اين  يششم مدون شود و برنامه فقط در چارچوب آن محورها سامانده هبرنام يهاسال ياقتصاد ط

 تواند موارد زير باشد:يطور مثال مموارد به

 شده توسط دولت، تضمين يرسيدن به حداقل نرخ رشد اقتصاد .1

 آحاد مردم، يسازان فعالكثر امكبه حدا يدستياب يبرا يسامانده .2

 ، ياقتصاد مقاومت يلك يهاسياست ياجرا ياصالح ساخت اقتصاد برا .3

 ، يبخش عموم يهابدهيبه  يسامانده .4

بتواند خود  ي، اقتصاد مليجهان ياصل يسه دلمشغول براساسه ك يصورتبه ياصالح بخش انرژ .5

 برساند، يحد متوسط جهان يمشخص باال يارا به محدوده

بدون ايراد وابسته  يهابخشدر  يخارج يهاگذاريحضور سرمايه يبرا ياقتصاد مل يسازآماده .6

 به تحريم و امثال آن،

 قرار بگيرد،  يجهان يه بخش در سطح استانداردهاك يترتيبنقل بهواصالح بخش حمل .7

 هنگام. دقيق و به يرسانالزام به اطالع شور باك يو اطالعات يآمار يهابه پايگاه يجد يسامانده .8

 اطالعات، اولويت يفناور ي، ارتقايوربهره يمانند ارتقا يدر اين راستا الزم است دولت به مباحث

به  يعنوان ابزارها و الزامات دستياباهش فساد در ابعاد مختلف، بهكو  يساز، شفافيبنياندادن به دانش
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ند كرا از خود آغاز  يسازه شفافكمجلس از دولت بايد اين باشد  هشده بنگرد. خواستمشخص يهاهدف

رار كاز ت يو در اين راستا اطالعات مربوط به بودجه شفاف و مشخص شود. هدف از اين برنامه جلوگير

ده است. شور با آن مواجه شكاقتصاد  ،ششم هه در زمان حاضر و در جريان تدوين برنامكاست  يوضعيت

 ار گرفته شود.كبه يريزبرنامه يبرا ياقتصاد مل همجموع يتوانمندساز يتواند براياين زمان تنفس م

 

 هابندي و پيشنهادجمع

نمايش  يرا برا يراهبرد يباشد و عناوين سندها يسند راهبرد كه يكرده است كسند برنامه تالش 

شده در  ركذ يهادليل نابسامانيم بهكاين تالش، دستار گرفته است. با وجود كبودن سند به يراهبرد

داشت يم ياشود. در هر صورت سند بايد ماهيت توسعه يتلق يسند راهبرد كتواند ييگزارش حاضر، نم

 ه سند برنامه بهكامل ناديده گرفته شده است. اين بدان معناست كطور به يتوان گفت اين ويژگيه مك

شد و يشده مطرح نم موارد گفته هليكاگر  ينيست و حت ياتوسعه هبرنام سند مربوط به كوجه يهيچ

 كتدوين ي ياوليه برا يتوانست چارچوبيوجود نداشت، هنوز سند برنامه فقط م يالكها اشاز اين جنبه

ه بر متن سند وارد است، سند ك يشده و ايرادات جد باشد. با عنايت به مطالب گفته يراهبرد هبرنام

زيرا در اين ساخت نيز سند نتوانسته است،  ،ردكهم محسوب  يراهبرد هسند برنام كتوان ييبرنامه را نم

ل كمتش يه طيفكوجود دارد  يهاياصالح وضعيت در گزارش توصيه يالزامات مورد نياز را برآورد سازد. برا

رده كقرار نگيرد، مشخص دنظر م طور قطع و يقينه بايد بهك يرا همراه با موارد ياز چندين راه اجراي

 است.

 ي، مانند شرح خدمات و محدوديت جديهايمحدوديتدليل به مكدر نهايت، گزارش حاضر دست

امل كطور به هابخشه اين مباحث و كنپرداخته است. جا دارد  هابخش، به تمام مباحث و يفرصت زمان

دست آيد و برنامه به يهااقتصاد و خواستهرد كشفاف از عمل يشود تا تصوير يدر همين چارچوب بررس

ندارد و اگر هم اجرا  يواقع قابليت اجرايعنوان برنامه آورده شده است، بهه چرا آنچه بهكنشان داده شود 

 رسد.يشده نم ركذ يشود، به دستاوردها
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