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 مقدمه:

کردن مسیر توسعه و دستیابی به آن باید از نظام نظر واحدي وجود ندارد که آیا براي فراهمدر این موضوع اتفاق

ملی اصلی بزرگ شدن اندازه دولت یکی از عوا"اي نظیر اقتصاد آزاد؟ ریزي استفاده کرد یا از روش غیربرنامهبرنامه

نگري است که در سالهاي بعد از توجهی به آینده و آیندهنگري و بیماندگی بسیاري از استانهاي کشور، کوتهو عقب

ها نادیده گرفتن این دیدمان استمرار پیدا کرد، تا آنجا که در ریزيها و برنامهریزيو بیش در بودجهجنگ نیز کم

دانشگاهی هم بجاي بحث در نوع برنامه و محتواي موضوعی یا حدتفصیل برنامه، این حکم صادر بعضی از محافل 

 ۱"زندگی کرد. ارد و باید بازايریزي ضرورتی ندشود که برنامهشده و می

تواند براي کشورهاي مختلف و به در پاسخ به این سؤال الزم است این نکته مدنظر قرار گیرد که این پاسخ می

تواند ارائه اما براي ایران چه پاسخی میطح دولت، کشور، حکومت، جامعه، فرهنگ و... متفاوت باشد. تناسب س

آید براي ارائه پاسخی دقیق به این سؤال الزم است وضعیت ایران به لحاظ اقتصادي، اجتماعی، به نظر می د.شو

ایران از وضعیتی برخوردار است که  سیاسی و فرهنگی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و آنگاه مشخص شود که آیا

 تري در رشد اقتصادي و... برسد؟ریزي بتواند به وضعیت باثباتبدون برنامه

شده در یک جامعه توسط حاکمیت (قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه، نهادهاي اگر بپذیریم که همه اقدامات انجام

می، تعاونی و...، در رشد اقتصادي متبلور شود، با حاکمیتی)، شهروندان، فعاالن اقتصادي بخش خصوصی، عمو

-گذاري و...، بیانداز و سرمایهوضعیت نامناسب و پرنوسان رشد اقتصادي کشور، نرخ بیکاري باال، نرخ پایین پس

ثباتی در قوانین، ضعف در حقوق مالکیت، نگرانی باالي بخش خصوصی، فضاي نامناسب کسب و کار و... همگی 

 ریزي نیاز دارد.ن واقعیت است که کشور براي عبور از این وضعیت به برنامهدهنده اینشان

گذشت بیش  و ریزي در کشورحال که این انتخاب ضرورت دارد، سؤال این است که چرا برغم داشتن نظام برنامه

-ها میتاورد برنامهکنند که آن را دساند؟ بعضاً به برخی از آمارها اشاره میدهه از آن، این مشکالت حل نشده 7از 

نشینی زیاد و... از جمله نرخ بیکاري باال، حاشیه ،تورم دورقمی 2هزار میلیارد تومانی دولت، 540دانند که بدهی 

ریزي توسعه کشور. مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي )، ضرورت توجه به نظام تدبیر شایسته در برنامه7مردوخی، بایزید، درباره برنامه ششم توسعه (« - 1
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ها سپرده شود بلکه باید آنهاست. اما الزم است این نکته مدنظر قرار گیرد که این وضعیت نامناسب نباید به برنامه

ریزي د و به این موضوع توجه کرد که آیا امور و زیرساختهاي کشور براي برنامهسطح تحلیل را قدري گسترش دا

 و... ؟مناسب است؟ آیا در کشور آنچه که الزم است وجود داشته باشد تا برنامه به اهدافش برسد وجود دارد

نظیر دولت  دهد که برخی از زیرساختهاي مربوط به تحقق اهداف برنامه در کشورجعه به مطالعات نشان میمرا

مدرن و یکپارچه، قانون باثبات، حفظ حقوق مالکیت و... در کشور یا وجود ندارد و یا ضعیف است. لذا از این 

 ریزي هم قرار ندارد.برنامه صفرمنظر کشور در فاز 

به آمیز ریزي توسعه در ایران، این فرض و یا باور توهمرسد که در طول نزدیک به هفت دهه برنامهبه نظر می"

ها، تر نظام تدبیر (شامل سازمانصورت ضمنی در سیاستگذاران وجود داشته است که نظام اجرایی و به تعبیر جامع

تواند نهادها، نحوه اجراي مقررات و قوانین و...) از چنان ظرفیت و شایستگی و توانایی برخوردار است که می

گذاران را عملی سازد. اگر برنامه ششم هم به این غفلت و ریزان و سیاستهاي برنامه و منویات و آمال برنامههدف

هاي گیريهاي گذشته از عهده تحقق سیاستهاي اقتصاد مقاومتی و هدفجهالت ادامه دهد، با توجه به سابقه برنامه

وشت ریزي و عدم تکرار سرنآید. براي پرهیز از اتالف وقت، انرژي و هزینه سنگین برنامهبرنامه ششم توسعه برنمی

شناسی نظام هاي گذشته، الزم است که ضمن مطالعات و اقدامات جدي پیش از تهیه و تنظیم برنامه، به آسیببرنامه

تدبیر طی پنج برنامه پنج ساله توسعه بعد از انقالب اسالمی پرداخته شود و براي اصالح نظام تدبیر و طراحی یک 

 3".برسد اي پیشنهاد و به تصویبنظام تدبیر شایسته برنامه

احکام موردنیاز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، «اي که اخیراً به مجلس شوراي اسالمی تحت عنوان الیحه

شده است، در چنین فضایی تهیه و تقدیم  ارائه)»  1395-1399اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (

 گردیده است.

تواند ود چنین فاکتورهاي مناسب الیحه مذکور (هرچند نمیکه بدون وجانجمن مدیران صنایع کشور معتقد است 

تواند تغییر چندانی در کشور ایجاد کند، زیرا تحول در کشور نیاز به این دارد که در مجموعه قانون برنامه باشد) نمی

اي ریزي توسعه کشور. مرکز پژوهشهاي مجلس شور)، ضرورت توجه به نظام تدبیر شایسته در برنامه7مردوخی، بایزید، درباره برنامه ششم توسعه (« - 3
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بخش کل آحاد جامعه وفاق، همدلی و انسجام ایجاد شود که این وضعیت در کشور چندان رضایت و حاکمیت

ت. بهرحال اگر بخواهیم شرایطی در کشور ایجاد شود تا کشور متحول گردد الزم است برخی از امور و ذهنیات نیس

هایی ایجاد شود و یا بعضاً تهدیدهایی بوجود آید که به مدیریت تواند فرصتتغییر نماید و در قالب این تغییر می

مه ششم توسعه مورد توجه قرار نگرفته است و این بود که نیاز دارد. متأسفانه چنین تغییرات و مباحثی در ستاد برنا

 شود.الیحه آن تهیه و تقدیم شد که در ادامه نظرات انجمن تقدیم می

 

مروري بر فرآیند تهیه الیحه احکام موردنیاز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  -1

 )1395-1399اسالمی ایران (

از آن زمان تا سال  .شروع شد 1327ساله دارد و اولین برنامه کشور در سال  80ران سابقه حدود ریزي در ایبرنامه

-1341) و برنامه عمرانی دوم (1327-1334برنامه در کشور اجرا گردید که برنامه عمرانی اول ( 10تعداد  1394

 )1342-1346له سوم که در سال پنجسا(یعنی از برنامه عمرانی 1394از آن تا سال  پس ) هفت ساله بودند.1334

زمان اجراي برنامه پنجساله در نظر گرفته شد. در واقع پنج برنامه در قبل از انقالب و پنج برنامه در بعد از سالهاي 

 در کشور اجرا گردید.  انقالب

تقدیم  گانههجري خورشیدي به سران قواي سه 1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق که چشم 13/8/1382در 

ساله به اهدافی برسد که برنامه ششم توسعه سومین برنامه از این افق است که  20گردید قرار شد کشور در یک افق 

 تر است. متأسفانه کشور نسبت به آنچه که در این سند فرادستی در نظر گرفته شد، عقب

به رئیس جمهور محترم ابالغ گردید  9/4/1394براي برنامه ششم توسعه کشور ابتدا سیاستهاي کلی مربوط به آن در 

ترین هدفی که در این سند فرادستی براي اقتصاد ایران در نظر گرفته شد این است که متوسط رشد اقتصادي و عمده

ستاد تدوین برنامه ششم  ،درصد باشد. دولت نیز براي تهیه و تنظیم برنامه ششم 8کشور در طول سالهاي برنامه 

 . 4سیزده جلسه به منظور تهیه متن برنامه برگزار کرده است 28/8/1394که این ستاد تا توسعه را تشکیل داد 

 سایت ستاد برنامه ششم توسعه.  - 4
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مصوب ستاد » الیحه پیشنهادي برنامه ششم«نویسی تحت عنوان تالش این ستاد باعث گردید که ابتدا دولت پیش

ران ارسال کرده است. پس از تبصره را تهیه و براي نهایی کردن به هیات وزی 45برنامه ششم را با یک ماده واحده و 

الیحه احکام موردنیاز اجراي برنامه ششم «نویس به نویس در هیأت محترم وزیران، عنوان این پیشبررسی این پیش

ماده به مجلس شوراي اسالمی  31با )» 1395-1399توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهروي اسالمی ایران (

 گیرد.ماده در قسمت بعد مورد توجه قرار می 31تقدیم گردیده است که مشخصات این 

 

 الیحهمروري بر اهداف مندرج در مواد  -2

شروع شده است. یکی از مفاهیمی که در این قسمت تعریف » تعاریف و اختصارات«این الیحه با بخش مربوط به 

اف کلی، راهبردها، ر شده است که مشتمل بر اهداف کمی، اهداست. در مورد این سند ذک "سند توسعه"شده است، 

رسد. لذا با آنچه که در میراهکارها و سیاستها، الزامات اساسی و منابع موردنیاز آنها که به تصویب هیأت وزیران 

رسد و دیگر براي تصویب به مجلس شوراي مورد سند ذکرشده است، برنامه ششم توسعه به تصویب دولت می

اقتصادي، الیحه احکام موردنیاز اجراي برنامه ششم توسعه "ولت اسالمی ارسال نخواهدشد. با این رویکرد که د

با  را به مجلس شوراي اسالمی ارسال کرده است ")1395-1399اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (

تناقض وجود  ،و الیحه تقدیم شده قدري تأمل روشن است که آنچه در مورد تعریف سند توسعه بیان شده است

نماید که دولت محترم سند از این منظر که تقدیم این الیحه توسط دولت اینگونه به ذهن متبادر میدارد. تناقض 

هایی که از آن یادشده است را تهیه و تصویب کرده است و در قالب آن سند به این نتیجه برنامه را با مشخصه

شوراي اسالمی نیاز دارد. این در  رسیده است که براي اجراي سند برنامه ششم به تصویب این احکام توسط مجلس

 حالی است که قرار است این سند تهیه گردد و سپس به تصویب دولت محترم برسد.

و کاري که دولت دهد سازتصویب شده است، نشان می 10/12/1351مراجعه به قانون برنامه و بودجه کشور که در  

) قانون برنامه و بودجه 1) ماده (3کرده است با بند (در مورد سند برنامه ششم توسعه و الیحه تقدیم شده ارائه 

 کشور مغایرت دارد. در این بند اینگونه آمده است:

٤ 
 



     
رسد و منظور برنامه جامعی است که براي مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می -برنامه عمرانی پنجساله"

شود. در این برنامه کلیه منابع مشخص می ضمن آن هدفها و سیاستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعی طی همان مدت

د از شومالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهاي دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می

هاي عمرانی شرکتهاي دولتی و بخش خصوصی از طرف یک طرف و اعتبارات جاري و عمرانی دولت و هزینه

 ٥"گردد.می بینیدیگر جهت وصول به هدفهاي مذکور پیش

برنامه ششم توسعه نیست. این الیحه  هست، الیحه تقدیم شده، الیحداهمان طور که از عنوان الیحه پیبهرحال 

 ماده است که هرکدام از مواد مباحث ذیل را مورد توجه قرار داده است:  31داراي 

اي اقدام کنند تا وابستگی بودجه گونهها ب:در این ماده دولت بدنبال این موضوع است تا به اصالح برخی رویه1ماده 

هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید  برقراري به نفت را تا پایان برنامه قطع نماید. براي این منظور،

 ممنوع شد. 

هاي توسعه همسو و هم جهت هاي سالیانه با برنامه: این ماده براي این منظور تهیه شده است تا بودجه2در بند 

شدند. همچنین در این ماده دولت بدنبال این نظارت برعملکرد و هزینه هاي دولت را تا پایان برنامه ششم اصالح 

پیش بینی شده ) 1351) قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب سال 1) ماده (4کند. بخشهایی از این اهداف در بند (

گازي و خالص  میعانات دوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام،) این ماده سهم صن2است. در جز(

واحد درصد به این سهم اضافه خواهد  2ن شد و سالیانه حداقل ی) درصد تعی30صادرات گاز در سال سوم برنامه (

 شد. 

هاي ملک داراییهاي تها و پروژهطرح هاي اجرایی، سپردن شروعریزي عملیاتی در دستگاهبکارگیري روش بودجه

-طرح هاي تملک دارایی الگريو غرب اي جدید با پیشنهاد سازمان برنامه و تصویب هیأت وزیران، بازنگريسرمایه

هاي سرمایه اي توسط دولت و واریز کلیه وجوه مربوط به جزاي نقدي، جرایم نقدي و تخلفات توسط مراجع 

اي دیگر از راهکارهاي دولت براي تحقق اهداف مندرج ، انتظامی و اداري به خزانه، بخشهیقضایی، شبه قضای

 )است.2درصد ماده (

 1351قانون برنامه و بودجه مصوب سال  - 5
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براي اصالح و تقویت نظام مالی کشور و سهیل مبادالت ملی از طریق  : در این ماده دولت بدنبال این است تا3ماده 

مالی خارجی براي تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، بانکهاي عامل و دستگاههاي اجرایی در استفاده از تسهیالت 

قانون اساس و با مسئولیت وزیر باالترین مقام اجرایی  44مواردي نظیر رعایت سیاستهاي کلی اصل  طرح ها،

 طی باشند. محیو تایید شوراي اقتصاد و الزم است داراي توجیه فنی، اقتصادي، مالی و زیست دستگاه مربوطه 

وه بر مواردفوق، مقرر گردید تمامی معامالت و قرادادهاي ) پیش بینی شده است، عال3براي آنچه که در ماده ( •

 بین المللی انجام شود.  بزارهايخارجی که بیش از ده میلیون دالر هستند از طریق مناقصه محدود و 

: هدف اصلی این ماده گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهاي آن یعنی بازار پول، بازار 4ماده  •

 دولت مجاز شدتا :است. براي تحقق این هدف و بیمه هسرمایه 

را از طریق انتشار اوراق  1394ایان برنامه ششم کل بدهی هاي قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال تا پ -

بهادار تسویه کند و اعتبار مربوط به این پرداختها باید در قوانین بودجه پیش بینی و در قالب ردیف مشخص 

 درج شود. 

قتصادي و دارایی از این اختیار برخوردار شد تا به استفاده از دارایی ها و اموال دستگاههاي وزارت امور ا -

بر این پیش بینی شده است تا وزارت خانه  الوهاسالمی اقدام و استفاده کند. عصکوك  اجرایی براي انتشار

 دجه عمومی استفاده کند. مذکور بتواند از اسناد خزانه اسالمی براي برقراري تعادل در منابع و مصارف بو

-ي توسعهزمانها: در این ماده صندوق توسعه ملی به پرداخت تسهیالت ارزي براي طرحهایی که توسط سا5ماده 

و شهرکهاي صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت  اي نظیر ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک

دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته انجام می شود، مجاز غیر درصد با بخش  49توانیر که با مشارکت حداکثر 

 شده است. 

: موظف شدن وزارت اموراقتصادي و داراي به تهیه الزامات ارتقأ امنیت فضاي کسب و کار و تصویب آن 6ماده 

 در شوراي عالی امنیت ملی، موضوعی است که در این ماده پیش بینی شده است. 

فه جویی در هزینه هاي عمومی کشور، منطقی کردن اندازه دولت، دستگاهاي : اصالح نظام اداري، صر7ماده 

تحقق این هدف مقرر براي  توجه قرار گرفته است. موازي و غیر ضرور هدف اصلی است که در این ماده مورد
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موجود برخی از امور با تصویب شوراي عالی  وضعدرصد نسبت به  15گردید تا در طول سالهاي برنامه حداقل 

براي هدف اصلی که در این ماده  داري برخی از وظایف دستگاههاي اجرایی به شهرداریها و دهیاریها برده شود.ا

پیش بینی شده است به کارگیري و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروي انسانی در دستگتاههاي اجرایی ممنوع 

 . شد

براي این منظور تمامی اساسی است.  ) قانون50هدف از این ماده تحقق اهداف مندرج در اصل ( :8ماده 

دستگاههاي اجرایی، بخش خصوصی و بخش تعاونی نهادهاي عمومی غیردولتی براي طرحهاي عمده مکلف 

 شدند تا ارزیابی راهبردي محیط زیست و ارزیابی اثرات زیست محیطی را به اجرا در آورند.

دمات یارانه اي توسط دولت و استفاده از منابع : اصالح قیمت آب، حاملهاي انرژي و سایر کاالها و خ 9ماده 

از صادرات غیر نفتی، بهره وري کاهش شدت انرژي، کاهش  یتامحآن براي افزایش تولید، اشتغال،  حاصل از

آلودگی هوا، ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعی، حمایت هاي اجتماعی از خانوارهاي نیازمند و تأمین هزینه 

 کوتاه شرکتهاي ذي ربط، هدفی است که در این ماده مد نظر قرار گرفته است.هاي سال جاري و سرمایه 

: هدف اصلی این ماده مقابله با بحران کم آبی است و دولت بدنبال این است تا با اجراي برخی روشها 10ماده 

 میلیارد متر مکعب کاهش دهد.  11مصرف آب را تا پایان برنامه ششم، سالیانه به میزان 

کارهایی که در نظر گرفته شده است به گونه اي اقدام کند تا  و ساز در این ماده دولت می خواهد تا با :11ماده 

سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد بیشتر شود . براي این منظور به تمامی دستگاههاي اجرایی اجازه داده 

 کند. شد تا نسبت به خرید خدمات بجاي تولید آن ، از بخش هاي مذکور اقدام 

) آمده است اسامی 2اسب ندارد. در بند (ن) ماده ت1) تبصره مربوط به این بند آمده است با بند (2آنچه که در بند (

بنگاههاي در حال واگذاري و بنگاههاي واگذار شده به صورت کنترلی از سوي سازمان خصوصی سازي به 

اخذ ا ب پرداخت تسهیالت به این گونه بنگاههاکشور و بانک مرکزي اعالم گردد.  مالكا سازمان ثبت اسناد و

 مجوز توسط سازمان خصوصی سازي مشروط شده است. 
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لت از طریق بانک مرکزي، بدهی هاي ارزي ایجاد ودر تبصره مربوط به این بند نیز پیش بینی شده است که د

مه ششم از محل مازاد منابع شده مربوط به شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور را بتدریج تا پایان برنا

 میعانات گازي اقدام کنند. نفت و گاز و وصولی هاي صادرات نفت خام و 

: هدف این ماده گسترش زیرساختهاي موردنیاز براي افزایش ترانزیت و خدمات تجارت خارجی است. 12ماده 

و خارجی براي تشکیل شرکت به  شرکتهاي معتبر داخلی تواند بابراي این منظور، سازمان بنادر و دریانوردي می

برداري یا مدیریت بنادر کوچک و حق بهرهتواند منظور اداره بنادر اصلی اقدام کند. یا اینکه سازمان مذکور می

 اي اقدام کند.محلی و یا مجوز مربوط به احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه

بینی شده است، نقش ازو کارهایی که در ذیل این ماده پیش: در این ماده دولت به دنبال این است تا با س13ماده 

گذاري در این حمل و نقل ریلی را در اقتصاد تقویت کند و انگیزه الزم را براي بخش غیردولتی براي سرمایه

بخش ایجاد نماید. براي این منظور مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی (به استثناي مسافر) با نرخ 

گذاري در مناطق گذاري بخش غیردولتی در حمل و نقل ریلی از مزایاي سرمایهشد، سرمایه محاسبه خواهدصفر 

 محروم برخوردار خواهدشد.

وري و ... بنیان، افزایش بهره: این ماده بدنبال ایجاد ارتباط بین تحصیل و اشتغال، تحقق اقتصاد دانش14ماده 

وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است. براي تحقق این هدف وظایفی براي 

 تعریف شده است.

: دستیابی به اهداف سیاستهاي کلی سالمت هدف این ماده است. براي ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان 15ماده 

بخش خصوصی و بخش تعاونی به جذب نیروي کار جوان، کارفرمایانی که در برنامه ششم نسبت به جذب 

التحصیالن دانشگاهی با مدرك حداقل کارشناسی به صورت کارورزي اقدام کنند از پرداخت سهم کارفرماو فارغ

 شوند.بیمه بیکاري براي مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می

 شود.نظام سالمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میتولیت  :16ماده 
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از بازار پهناي باند منطقه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات از طریق : کسب سهم مناسب 17ماده 

هاي زیرساختی، هدفی است که در این ماده مدنظر قرار گرفته هاي فیبرنوري و پروزهگذاري در پروژهسرمایه

 است.

به منظور رشد  هاي اجرایی و نیروهاي مسلحوري در تمامی دستگاه: اجرایی شدن چرخه مدیریت بهره18ماده 

 .هدفی است که در این ماده مورد توجه قرار گرفته است وري در اقتصادبهره

 سازي فرهنگی و بسترسازي براي این منظور است.و مقاوم: هدف این ماده تعالی 19ماده 

 هاي ارزشمند هدف اصلی این ماده است.: مرمت بناهاي تاریخی و فرهنگی و احیاء بافت20ماده 

ایجاد  ،پذیر کردن استانها در این خصوصایجاد انگیزه در استانها براي وصول درآمدهاي استانی، رقابت: 21ماده 

 اي و تقویت خوداتکایی در استانها هدفی است که در این ماده مورد توجه قرار گرفته است.عدالت منطقه

با مواد مخدر و... به منظور اجراي جانبه : اجراي تکالیف مندرج در سند راهبردي طرح ملی مبارزه همه22ماده 

 کامل سیاستهاي کلی مبارزه با مواد مخدر.

طریق ساز و  از : هدف این ماده ارتقاي شفافیت، سالمت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاري به تسهیالت23ماده 

 بینی شده است.کارهایی است که در این ماده پیش

ضایی و تحقق عدالت قضایی، حقوق بشر اسالمی و حقوق : افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات ق24ماده 

 شهروندي هدف این ماده است.

هاي اجرائی و نیروهاي مسلح به انجام تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی : مکلف شدن دستگاه25ماده 

 با هماهنگی وزارت امور خارجه.

 : تقویت نقش زنان در کشور هدف اصلی این ماده است.26ماده 

هاي تأمین مالی منابعی که از محل : افزایش سرمایه بانکهاي کشاورزي، ملی و سپه از طریق محاسبه هزینه27ماده 

تسهیالت و خطوط اعتباري بانک مرکزي توسط بانکهاي مذکور محاسبه و در حسابها ثبت گردید به  حساب 

 افزایش سرمایه دولت در آن بانکها منظور شود.

 اي توسط سازمان انرژي اتمی.ملی مقابله با شرایط اضطراري نیروگاهی و تأسیسات هسته : تدوین طرح28ماده 
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 در نظر گرفته شده به منظور افزایش توان دفاعی کشور. : انجام اقدامات مناسب29ماده 

و اصالحات و الحاقات بعدي آن در  1380: تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 30ماده 

 برنامه ششم.

 بندي تهیه گزارشهاي نظارتی سالیانه برنامه.: تعیین زمان31ماده 
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