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 مقدمه

 ریزیبه برنامهدر اقتصاد است که دولت برای شکستن دور باطل فقر و دستیابی به رشد و توسعه  ممالکیاز نخستین  ایران

برنامه مورد اجرا  12دهه بیست خورشیدی تاکنون ای هفتاد ساله در این زمینه دارد و از اواخر . این کشور سابقهآوردی رو

حاوی این پیام است که حجم عظیم منابع انسانی،  ،در ایران بیشتر از همهریزی ارزیابی چندین دهه برنامه قرا گرفته است.

اهب های مهمی که در برخورداری از مومالی و طبیعی مصرف شده، با دستاوردهای آن تناسبی نداشته و با وجود پیشرفت

و حتی در  داشتهپیشرفته چندان کاهش ن توسعه نسبت به گذشته پدید آمده، شکاف و فاصله تاریخی ایران با کشورهای

به عبارتی، هدف غایی  است.اجرا به توفیق نسبی نائل نیامده های ملی تعریف شده در بسیاری از موارد اهداف و آرمان

های یل موفق نبودن برنامهالد .تحقق نیافته است ،برای آحاد کشور هالنبهبود وضعیت رفاهی و زیست عاد یعنیتوسعه 

نسبت داد یک از مراحل تهیه و تدوین برنامه، تصویب برنامه، اجرای برنامه، ارزیابی و پایش برنامه  توان به هرتوسعه را می

با قرارگیری در آستانه . در این نوشتار، هدف مطالعه این وضعیت نیست. بلکه سهمی را قائل شدآنها یا برای هر یک از 

و آخرین  11/12/1399مصوب ، تدوین برنامه هفتم توسعه به عنوان اولین برنامه بعد از تصویب سند ملی آمایش سرزمین

های اصلی موجود کشور، پیشرانهای ترین مسائل و چالشبر اصلیالزم است با تأکید کشور،  1404انداز برنامه سند چشم

یی الزم ایجاد سند ملی آمایش سرزمین همسومندرج در  ها و راهبردهایسیاستگیرد و با اتخاذ مورد توجه قرار  توسعه

مناسب تدوین و تنظیم بینی واقعبرنامه هفتم با  های جدید،منابع کشور و فرصتموجود در  هایو در قالب محدویتشود 

 1شود.

 توسعه کلی برنامه هفتم یهادرباره سیاست اظهار نظر

قابل توجهی ش کاههفتم نسبت به برنامه قبلی برنامه  هایسیاستتعداد بندهای دهد های ابالغی نشان میبررسی سیاست

نسبت به برنامه قبلی  شفافیت بیشتری ،های کلیموجب شده سیاست این امر .ته استبند تقلیل یاف 2۶به  ۸0و از داشته 

 مورد ۵ه ب قبلی سیاست بند 30 طوری کهه ت بمشهود اس این کاهش کامالًدر فصل اقتصادی طور خاص ه ب داشته باشد.

 کاهش یافته است. 

. ستا رصدد ۸ طدی متوسپیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصا های کلی تحت عنوانسیاست اولین اولویت

بند سوم  ،های مولد اختصاص یافتهسال آینده و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت ۵رقمی شدن تورم طی دومین بند به تک

 ن به منبع اصلیبه ایجاد تحول در نظام مالیاتی در جهت تبدیل آ ،دو بند پایانیو  مربوط به اصالح ساختار بودجه است

                                                           
توجهی به این زمان دلیل بیه ببه پایان رسیده است و 1400در سال کشور در حالی در آستانه ورود به تهیه برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است که دوره برنامه ششم  - 1

 زی را دچار اشکال کرده است. ریمقوله برنامه های دوازدهم و سیزدهم، زمان اجرای برنامه ششم یکسال تمدید شده است. این نوع نگاه به برنامه،از دست رفته توسط دولت
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ال اینجاست ؤس .شودمی مربوط ارائه عادالنه خدمات مین اجتماعی به منظورأاستقرار نظام جامع تبودجه و در نهایت  

 که این اهداف به چه میزان قابل دستیابی است؟ 

 درصد 30های توسعه قبلی، عملکردی در حدود از میزان اجرایی شدن کلیت برنامههای انجام شده ارزیابیاین است واقعیت 

، تحقق اهداف برنامه شورای اسالمی های مجلسهای انجام شده توسط مرکز پژوهشتی طبق بررسیدهد، حرا نشان می

که در طول یک دهه گذشته،  حکایت از آن دارد اعالم کرده است. در خصوص بخش اقتصاد، آمارها درصد 10را زیر ششم 

آمارها  .بوده است درصد 2۵ حدودخ تورم و میانگین نردرصد  ۵/0 تقریباً های ثابتبه قیمت ایران میانگین رشد اقتصادی

نرخ های گذشته از های جدید در سالگذاریهای کشور دارند، یعنی نرخ سرمایهگذاریاستهالک شدید سرمایهنشان از 

نظر ه بعید ب درصد 10و کاهش تورم به زیر  درصد ۸شد اقتصادی دستیابی به ر کمتر بوده است، لذااستهالک سرمایه 

با توجه به نقشی که تمامی ارکان یک کشور در دستیابی به اهداف رشد اقتصادی دارد، این وضعیت محصول  رسد.می

رود. اگر کشور بخواهد با بحران اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مواجه های حاکم در کشور به شمار میعملکرد کل دستگاه

ها قابل درصد را محقق کند. در غیر اینصورت بحران ۶ تا ۵نشود، الزم است در برنامه هفتم متوسط نرخ رشد اقتصادی 

 مدیریت نخواهد بود. 

دولت و حاکمیت و ، داشته باشدهای گذشته ای جدید نسبت به برنامهاگر بناست برنامه هفتم توسعه، تجربهکه واقعیت این

تحقق رشد اقتصادی در  .دنپیدا کنسیکل معیوب را این گیر باید راهی برای برون رفت اقتصاد از های تصمیمسایر دستگاه

هم در داخل و  یعنیباشد. مطمئن گذار باید نسبت به آینده ، سرمایهن امرگذاری نیاز دارد و برای ایوهله اول به سرمایه

 .گذاران خواهد شدعدم وجود ثبات موجب فرار سرمایه شته باشد،هم در روابط خارجی ثبات وجود دا

تصمیم  ،برای افزایش درآمدهای خود به راحتی و بدون در نظر گرفتن عواقب آن 1401ال برای مثال دولت در بودجه س

نرخ مالیات بر ارزش . در این بودجه عدد ه استال بردؤرا زیر س دائمی و حمایتیقوانین  ،گیرد با یک قانون یک سالهمی

مناطق آزاد تجاری و  فعالین اقتصادی درد و را گسترش دا یچتر مشمولین مالیاتبه یکباره اما دولت  اردافزوده افزایش ند

را نیز مشمول پرداخت مالیات کرده تا  (که به موجب قوانین مرتبط از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بودند)صنعتی

اما به این موضوع توجه نشد که اجرای چنین تصمیماتی در قالب یک تبصره در قوانین  ،درآمدهای خود را افزایش دهد

های نسبت به سیاستگذاران سرمایهضرباتی سنگین بر اعتماد است و  جه سنواتی در تناقض با قانون مناطق آزادبود

طبق  ،ای دیگریا در نمونهمی برد. گذاری در این مناطق از بین برای سرمایه آنها راو  انگیزه  کندمیاقتصادی دولت وارد 

مدهای حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیر نفتی و محصوالت درصد درآ 100های مستقیم، قانون مالیات 141ماده 

باشد. اما دولت در الیحه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می درصد از درآمد حاصل از صادرات مواد 20بخش کشاورزی و 

 خام وشیمی و نیمه، گاز و پتر، نفت، غیر فلزی، فلزیمدهای حاصل از صادرات مواد معدنیبا حذف معافیت درآ 1401بودجه 
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توان به مصوبات قانونی ود نقض کرد. با این روش چگونه میگذاران بگیری سرمایهمالً تعهد خود را که مبنای تصمیمع

 اعتماد کرد؟دولت 

گذاری دارد  بخش خصوصی که توان و دانش خوبی در سرمایه ،های گذشتهبا این ترتیب و مطابق با شرایط و اتفاقات سال

سهم  تر شده و، بخش دولتی و خصولتی فربهبرعکس .ی در اقتصاد ایران پیدا کرده استعمالً به حاشیه رفته و سهم نحیف

شدید وابستگی  علته ب ،گذاری ها را به دوش بکشدال دولت که باید بار اصلی سرمایهدهد. حباالیی را به خود اختصاص می

-، توان انجام سرمایهت اقتصادی و مالی با دیگر کشورهاکاهش سطح تبادالای سنگین و هو وجود تحریم به فروش نفت

 های جدید را هم ندارد. گذاری

 یوربهره ،وبرو استهای فراوان رارد و کشور هر ساله با کسر بودجهی دولت تعادل وجود ندهامنابع و هزینهوقتی بین 

تکنولوژی ، ترا در دنیا داراس12۷رتبه  یعنیکسب و کار در قعر جدول جهانی  فضای ،کشور طی یک دهه گذشته صفر بوده

و  کنندمی که کشورهای پیشرفته، از تکنولوژی نسل چهارم استفاده در حالی مورد استفاده در کشور از نسل دوم است

، به ز کشور شدت یافتها. خروج نخبگان تورم بسیار باالست، با نمونه خارجی را ندارند توان رقابت ایرانکاالهای صادراتی 

 توان رسیدن به اهداف فوق را باور داشت ؟ یست و صدها مورد دیگر ؛ چگونه میثبات قوانین اعتمادی ن

در فضای  بسیار جدی هایعدم قطعیتکشور با  شود کهدر شرایطی تدوین میتوسعه برنامه هفتم  واقعیت این است که

تحمیل  اعثکه ب است ریسک موجود در اقتصاد ایران یعنی احتمال بروز یک اتفاق یا شرایطیالمللی مواجه است. بین

 :به عنوان مثالر باالست. ، بسیادنبال داشته باشده ب برای اقتصاد کشور در طی بازه زمانی ده ساله آتیهای مبادله باال هزینه

 مین بوجود زها مثل خصوص حباب قیمتی که روی بخشی از دارائیه در حوزه اقتصاد، مسئله تورم افسارگسیخته، ب

ستگی و های بازنشآمده و هرلحظه ممکن است ترکیده و موجب بهم ریختگی بازارها شود، مسئله بحران صندوق

 ؛گی آنها ، استمرار کسادی بازارهااحتمال ورشکست

 ا، بحران آب در کشور که در آینده نه چندان هدر بعد محیط زیست، تغییرات آب و هوایی شدید و کاهش بارندگی

ها وارد شده ها، مراتع و تاالبدور به یک معضل بزرگ تبدیل خواهد شد، آسیب های زیست محیطی که به جنگل

 است. 

 المللی مواجه هستیم و تحوالت جدی در جامعه جهانی در با مسائل جدیدی در عرصه بین در بعد ژئوپولتیک دائم

هم اکنون که این متن در حال ای در حال اتخاذ برای ایران است. پرهزینه المللیتصمیمات بینحال وقوع است و 

 یاب، برای ت حقیقتیأشورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع آرا، به ایجاد یک ه»تنظیم است، 
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نامشخص بودن  المللی،های بینتحریمابهام در عالوه بر این،  2«.داد رأیتحقیق در مورد نقض حقوق بشر در ایران 

  ای بسیار جدی است.وضعیت مذاکرات هسته

 اجتماعی  جامعه شده و سرمایهدر  های معیشتی و اشتغال موجب فرسایش انسجامدر بعد اجتماعی هم که بحران

 اندده شدهخوراند، سالمت روانی مردم تخریب گردیده و جوانان به دلیل فشارهای اقتصادی سربه شدت آسیب دیده

 .و موج مهاجرت و خروج نیروهای متخصص قابل تأمل است

 ط نرخ در مجموع تمامی وضعیت نامناسب فوق در نرخ رشد اقتصادی انعکاس پیدا کرده است و باعث شد متوس

های یاسترشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه صفر درصد اعالم شود. این در حالی است که قرار بود مطابق س

است. در  درصد باشد. این زنگ خطر بسیار جدی است که در کشور به صدا درآمده ۸مه ششم، این نرخ کلی برنا

 شود. گذاری نیز در کشور بسیار نامناسب گزارش میکنار این وضعیت نامناسب، نرخ رشد سرمایه

اصل شده از نتایج تجربه ح وبا توجه به وضعیت کنونی  برنامه هفتم تحقق اهدافهمه موارد فوق حاکی از آن است که   

 .روبروستجدی  بسیار با تردیدهایهای قبلی برنامه

 محورهای پیشنهادی برای برنامه هفتم

از شد، ارتباطات خورشیدی آغ ۸0دستی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از ابتدای دهه ها در بخش پایینکه واگذاری از زمانی

ر اشکال شد. به ها به لحاظ ساختار نهادی دچاشیمیها و پتروپاالیشگاههای فعال در یک مجموعه مشخص نظیر بین بنگاه

 ،زارت نفت بودندوعنوان مثال بین پاالیشگاه اصفهان، پاالیش نفت سپاهان و پتروشیمی اصفهان که زیر مجموعه دولت و یا 

ن واحدها تحت زمانی که ای کننده خوراک مورد نیازشان بودند. ازروابطی سیستماتیک وجود داشت و این واحدها، تأمین

 هااره بر این بنگاههای دیگر واگذار شدند، نوع مدیریت و ادهای دیگر  به نهادها و دستگاهعنوان رد دیون و یا به شیوه

ب مدیریت شرکتی ها در تالش هستند تا منافع خود را در قالمتفاوت شد و هر کدام از آنها با متوصل شدن به انواع روش

ها و واحدها شروع های بسیار جدی بین این بنگاهاین شیوه واگذاری و مدیریت باعث شد بعضاً تضاد و تعارضحداکثر کنند. 

طرف کند. این باعث ها و تضادها را برشود. متأسفانه هیچ نهاد یا سازمان و دستگاهی هم تاکنون نتوانسته است این تعارض

 پذیری ضوع رقابتبا حداکثر ظرفیت به فعالیت خود ادامه دهند و موها و بنگاهها قادر نباشند شده است برخی از مجموعه

 . آنها هم دچار مشکل شود

                                                           
2 - https://fararu.com/fa/news/588527/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-

%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-
%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 



 

 

               های نفت، گاز و پتروشیمی ایراناتحادیه صادرکنندگان فرآورده

                                                                             Iranian Oil, Gas and Petrochemical Products Exporters’ Union 

5 

 

   WWW.OPEX.IR    MAIL@OPEX.IR  

 

 جه هستند.دستی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با آن موااین یکی از مشکالت بسیار جدی است که واحدهای پایین

هستند، وضع برخی قوانین و مقرارت  دستی نفت، گاز و پتروشیمی با آن مواجهموضوع دومی که در حال حاضر صنایع پایین

یکساله توسط مجلس و دولت است که با بسیاری از قوانین و احکام دائمی کشور مغایرت دارد. نمونه آن وضع قانون مربوط 

های مذکور است. ( قانون بودجه سال۶) در تبصره 1401و  1400های خام در قالب قانون بودجه سالبه مواد خام و نیمه

های نفتی لیل کسری بودجه چشمگیری که دولت با آن مواجه است، باعث گردید برخی محصوالت و فرآوردهده متأسفانه ب

دلیل ه شود، مشمول احکام و قوانین مورد نظر گردند. در همین قسمت هم بکه به عنوان محصول نهایی از آنها یاد می

های مناسب، ست بدون در نظر گرفتن شاخصنداشتن الگو و چارچوب مشخص برای شناسایی مواد مورد نظر باعث شده ا

ایی مشمول این حکم شوند که برای آنها بازار مصرف داخل وجود ندارد و یا به تناسب موادی برخی از محصوالت و فرآوردهه

 که قرار است بر آنها عوارض و مالیات وضع شود، ظرفیت و امکان زیرساختی وجود ندارد.

دستی نفت، گاز و پتروشیمی را در حال حاضر دچار مشکل جدی ر عرصه پایینموضوع دیگری که بخش خصوصی فعال د

تر از نرخ ارز نیما است. این موضوع در آن های تولیدی به قیمتی پایینکرده است، فروش ارز حاصل از صادرات فعالیت

ولیه خود را از طریق بازار سرمایه تأمین کنند و یا مواد اای استفاده میهایی که از مواد اولیه غیریارانهدسته از صنایع و بنگاه

دلیل اختالف نرخ ارز در بازارها، انگیزه فعالیت را از آنها بگیرد. موضوع از این قرار است که ه باعث شده است ب ،کنندمی

کنند، میدستی نفت، گاز و پتروشیمی، مواد اولیه خود را با ارز آزاد خریداری های فعال در حوزه پایینبرخی صنایع و بنگاه

ها باید ارز حاصل از فعالیت خود را با نرخ نیمایی به فروش های ارزی کنونی کشور، این صنایع و بنگاهدلیل سیاسته اما ب

ها گونه بنگاه برسانند که این باعث شده است به میزان فاصله بین نرخ فرخته شده و نرخ ارز در بازار، خسارت و زیان به این

 شود:حات فوق، محورهای فوق برای برنامه هفتم توسعه پیشنهاد میبا توجه به توضی وارد شود.

م اجرای ( این قانون و عد۵9) الخصوص عدم اجرای ماده( قانون اساسی علی44) اجرای ناقص قانون اصل-1

ت، گاز و دستی صنعت نفاصالحات بعدی آن باعث شده است تضاد و تعارض منافع بسیار زیادی در صنایع پایین

ای ماهیت های مذکور که دارل بگیرد. اجرای این قانون و تأسیس نهاد رگوالتور مستقل در بخشپتروشیمی شک

 ها برطرف شود.شود این نگرانیانحصار طبیعی هستند، باعث می

 تکمیل زنجیره ارزش در بخش نفت، گاز و پتروشیمی با رعایت یک سلسله اصول مشخص-2

ای دریافت یارانهخود را از طریق بازار سرمایه و به قیمت غیرآن دسته از صنایعی که مواد اولیه مورد نیاز -3

   کنند، ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت آزاد در بازار به فروش برسانند.می

های نفتی مورد نظر ایران شکل در حال حاضر رقابت بسیار مخربی در برخی بازارهای هدف صادراتی فرآورده-4

 های دولتی جایگزین بخش خصوصی در این بازارها شده است. لذا برای شرکت ،هاگرفته است و در برخی از بازار
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های نفتی تبیین و روشن الزم است سیاست کشور در عرصه صادرات فرآورده ،هابرطرف کردن این ناهماهنگی

 گردد و نقش و جایگاه بخش خصوصی واقعی در این سیاست مشخص شود.

-قوانین و مقررات نظیر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و دستورالعملهای نفتی برخی در حوزه صادرات فرآورده-۵   

اند که اصالً ( با نگاهی مُضَیق و امنیتی تدوین و تنظیم شده4۵) های مربوط برخی مواد آن نظیر دستورالعمل ماده

ی در اجرای ها و نهادهای اجرایبا فضای موجود تحریمی در کشور مناسبتی ندارد و خود باعث شده است دستگاه

این قانون در بخش صادرات و واردات با سردرگمی بسیار جدی مواجه شوند. این وضعیت سبب گردید بخش 

های صادرات و واردات با هزینه مبادله زیادی مواجه شوند. لذا اصالح چنین قوانین و خصوصی هم در بخش

 ها باید در دستور کار قرار گیرد.دستورالعمل

دستی های بسیار جدی تولیدکنندگان در عرصه پایینیکی از دغدغه ،دن تأمین خوراکناپایداری و مانا نبو-۶

ها برطرف شود. ناترازی که در این بخش وجود دارد صنعت نفت، گاز و پترو شیمی است که الزم است این نگرانی

 خانگی قطع شود.های تولیدی به بهانه تأمین انرژی بخش باعث شد که در برخی ایام سال تأمین خوراک بخش


