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ﻫﺪفﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎم ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮای آن اﺳﺖ ،در اﯾﻦ
ﻓﺼﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺰاﯾﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﻃﺮح و
ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ
ﻓﺼﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ:
 ﻓﻮاﯾﺪ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻃﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺮﺷﻤﺎرﻧﺪ. آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺮح دﻫﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ. -ارﺗﺒﺎط ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﻋﺪاﻟﺖﻣﺤﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره اﺳﺎﺳـﯽﺗـﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾـﺖ اﺟﺮاﯾـﯽ در دوﻟـﺖ ﻧﻬـﻢ و ﻣـﻮرد
ﺗﺎﮐﯿﺪ در دوﻟﺖ دﻫﻢ اﺳﺖ ،دوﻟﺖ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖﻫﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﮑﺎفﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺳﺎﺳﯽ در اﺟﺮای راﻫﺒﺮد ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای
آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در اﻣـﻮر اﺳﺎﺳـﯽ و روزﻣـﺮه زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺮدم از ﺟﻤﻠـﻪ
اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ ،ﻣﺼﺮف و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮرم؛ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺛﻤﺮات ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد را در راﺳـﺘﺎی ﺗﺤﻘـﻖ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺟﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺻـﻞ ﻧﻈـﺎرتﭘـﺬﯾﺮی و ﺑـﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ در اﺑﻌﺎد و ﺑﺨـﺶﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
اﺳﺖ .اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﻄﻌﯽ آن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﺗﺴـﺮﯾﻊ ﺑﻬﯿﻨـﻪ در ﺑـﻪﮐـﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫـﺎی ﺣﻘـﻮﻗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،اﻣﻨﯿﺘـﯽ و
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﮕﺮش ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴـﺘﺮده از دﺳـﺘﺎوردﻫﺎ و اﺑﺰارﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ،
ارزﺷﯽ و رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﺳﺎﺳﯽﺗـﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨـﻪ
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد ﻫﺪف در ﻃﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ،ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺣﺮﮐﺖ در ﺑـﺮای اﯾﺠـﺎد و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﮐﻤﯿﺖﮔﺮا و ﻧﻈﺎرتﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -1-4ﻓﻮاﯾﺪ و ﻣﺰاﯾﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ
 -1-1-4واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ

داﻧﺴﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﺸﻮر و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﺑـﺮای ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ارزاﻧﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﺼـﻮر ﻧﺎدرﺳـﺖ ﻓﺮاواﻧـﯽ آن را ﻧﯿـﺰ در ذﻫـﻦ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕـﺮ ﺑﻬـﺎی ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐـﻪ دوﻟـﺖ ﺑﺎﺑـﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ در آن ﮐﺎﻻ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ ،دوﻟـﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﻧﻈـﺎرت
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف را ﻧﺪارد و اﺳﺎﺳﺎً اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﯿـﺰ
ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺮافﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﺸﻮر ،ﻫﺰﯾﻨﻪ واﻗﻌﯽ اﺳﺮاف ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
 -2-1-4روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪن ﺑﺨـﺶﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ اﯾـﻦ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﮐﻤـﯽ زﻣـﺎنﺑـﺮ اﺳـﺖ و ﻧﺒﺎﯾـﺪ اﻧﺘﻈـﺎر داﺷـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻖ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ روﻧـﻖ ﺑـﺎزار از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری
ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻓﺮاﯾﻨﺪی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺗﺎ  5ﺳﺎل رخ دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎﻋﺚ ﺻـﺮﻓﻪﺟـﻮﯾﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑـﺮ ﻣﺼـﺮف ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺮژی
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ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻘﺪی ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و ﺻﻨﻌﺖ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫـﺪ
داﺷﺖ.
 -3-1-4اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم

ﻃﺒﻌﺎً اﻓﺰاﯾﺶ و روﻧﻖ ﺑﺎزار ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ
دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎنﻣﺪت ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎﺷـﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﻧﺪﻫﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ؛ از اﯾـﻦ رو ﺑﺎﯾـﺪ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﮐـﺮدن ﺑﺨـﺶ
ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی داﺷـﺖ .اﮔـﺮ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و اﻗﺘﺼﺎد در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد و ﮐﻼن در ﮐﺸﻮر
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
 -4-1-4ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ

در ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪن آن در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ،ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﭘـﯽ اﺟـﺮای اﯾـﻦ ﻃـﺮح
ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
 -5-1-4اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات

ﻓﻌﺎل ﺷـﺪن ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﺧـﺪﻣﺎت ،ﺑـﻪوﯾـﮋه در ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻮاره ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻠﻨـﺪﺗﺮ ﺑـﻪ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ
ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ داﺷﺘﻪاﻧـﺪ
وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ،وارد ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -6-1-4اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﻠﯽ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺧـﺎﻧﻮار ﺑـﻪ
ﭘﺲاﻧﺪاز ،ﻣﺠﺪداً ﺟﺬب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد و ﭘـﺲاﻧـﺪاز ﻣﻠـﯽ را اﻓـﺰاﯾﺶ دﻫـﺪ .ﻫﻤـﯿﻦﻃـﻮر ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻧﺮخ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
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 -7-1-4ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﭘﺪﯾﺪۀ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزاﻧﯽ و ﻣﻘﺮون ﺑـﻪ ﺻـﺮﻓﻪﺑـﻮدن آن در
اﺳﺘĤﻧﻬﺎی ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺟـﺎن و ﺳـﻼﻣﺖ ﺧـﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺣـﺎﻓﻆ
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد دﯾﮕﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﻧـﺮژی ﺑـﻪ ﺧـﺎرج
ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 -8-1-4اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮر و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮاﻫﺐ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫـﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾـﻦ ﻃـﺮح ،اﻧﺘﻈـﺎر آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺣﯿـﺎﺗﯽ و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻬﺘﺮی ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزاﻧﯽ آن ﻧﺒﺎﺷـﯿﻢ و ﻣﻨـﺎﺑﻌﯽ
را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪای
ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎزﯾﻢ.
 -9-1-4ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از اﻧﺮژی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزاﻧﯽ آن در ﮐﺸﻮر ،ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺷـﻮد و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ از دﺳـﺖ رﻓـﺘﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ،
ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ دوﻟـﺖ در ﺑﺨـﺶﻫـﺎﯾﯽ از
ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ آﻧـﺎن
ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ ،ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ.
 -10-1-4ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰاﯾﺎ

اﯾﻦ ﻃﺮح دارای ﻣﺰاﯾﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد:
• ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
• ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
• اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺑﺮآوردﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ
• ﺣﻔﻆ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎراﻣﺪ ﺑﺎ واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ
• ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ واﮔﺬاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و اﯾﺠـﺎد اﻧﮕﯿـﺰه در ﺑﺨـﺶﻫـﺎی
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻗﺘﺼﺎد ،
• اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر
• ﺗﺤﮑﯿﻢ وﻓﺎق و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ
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• ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮر
• اﯾﺠﺎد اﻟﮕـﻮﯾﯽ ﺑـﺮای ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ و در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﻧـﺰول ﺑﺮﮐـﺎت و رﺣﻤـﺖ اﻟﻬـﯽ ﺑـﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ.
 -2-4ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و آﺛﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،اﺟـﺮا ،ﻫـﺪاﯾﺖ و راﻫﺒـﺮی و ﭘـﺎﯾﺶ ﻃـﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧـﻪﻫـﺎ از اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﻪﺳـﺰاﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺰاﯾـﺎی ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻮد و در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﯾﮏ از آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑـﺮای ﻋﮑـﺲ ﻋﻤـﻞ ﮐﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی
ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ،اﺑﺰارﻫﺎ و اﻫﺮم ﻫـﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر دارد ﮐـﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﯾـﮏ
ﺧﻠﺒﺎن در ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﺒﺮی آن ﺑﭙﺮدازد .اﺑﺰارﻫـﺎی ﭘـﻮﻟﯽ و ﻣـﺎﻟﯽ،

ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻮدﺟﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓـﺰوده ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی
ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺮخ ارز و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺎﻧﮑﯽ از دﯾﮕـﺮ اﻫـﺮمﻫـﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻨـﻮع ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫـﻢ ﻣﻮﺿـﻮع اﺷـﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﺎﻣﺎن ﯾﺎﺑـﺪ و ﻫـﻢ ﺣﻘـﻮق
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد و از ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﮑﺎﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻧﻘﺪی در ﮐﻨﺎر اﻫﺮمﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ،اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ و ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪفﻫﺎی
ﻃﺮح را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦرو ،ﻋﺰم ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن در ﮔﺮو ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫـﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺮدم ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﻻﯾﻪﻫﺎ ،ﻣﺘﻨـﻮع و ﻣﺘﻔـﺎوت
اﺳﺖ ،ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 -1-2-4ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ

• اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر وﺑﺮوز ﺗﻮرم از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺸﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻣـﻞﻫـﺎی
اﻧﺮژی ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻬﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮق ،ﮔـﺎز ،ﻧﻔـﺖ
ﮔﺎز و ﺣﺘﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘـﯽ از
ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮرم در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.
• اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،درآﻣﺪی را ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺜﻼً  60درﺻﺪی آن ﺑـﯿﻦ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف )ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ( ﮐـﻪ ﻗﺎﻋـﺪﺗﺎً ﺟـﺰ ،اﻗﺸـﺎر آﺳـﯿﺐﭘـﺬﯾﺮ
ﻓﻌﻠﯽ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ
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ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارای ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺷـﺒﺎع ﻧﺸـﺪه ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻫـﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﺎً ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آورده را ﻣﺼﺮوف ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ
و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ را داﻣﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
• دوﻟﺖ ،ﺧﻮد از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی اﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾـﻦ ﺣﺎﻣـﻞﻫـﺎ
ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی اﯾـﻦ ﺳـﺌﻮال را
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺿﺮر ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ از اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸـﻮر ﻣﺘـﺄﺛﺮ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ ،زﯾـﺮا
ﺗﻮرم ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﻓـﺖ
و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪن ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻞ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣـﺪ و ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ در ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی اﯾـﺮان،

ﺑﻘﺎی ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻓﺖ ﻧﺮخ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ.
 -2-2-4ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ

 -1ﻫﺪفﮔﺬاری اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ رﻓﺎه و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
اﺳﺖ.اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮ ،ﻧﺎن ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﺎﺳﺖ و ﺣﺘﯽ دارو ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﯾﮑـﯽ از
ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﻬﻢ دوﻟﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی اﺳﺖ .اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﯽرود دوﻟـﺖ ﺑـﺎ ﻧﻘـﺪیﺳـﺎزی ﯾﺎراﻧـﻪﻫـﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫـﺪف ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﮔﺮﭼـﻪ
دﻫﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درآﻣﺪی ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن از ﯾﺎراﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻔـﺲ ﺑﻬـﺮهﺑـﺮی
دﻫﮏﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ درآﻣﺪی از اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
 -2ﯾﮑﯽ از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﯿﻤـﺎری ﻫﻠﻨـﺪی اﺳـﺖ .در
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺸﻮری ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺟـﺬب ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮ را
ﻧﺪارد ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ دﭼﺎر ﺷﻮک اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻓﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤـﺎری ﺷـﻮد .اﺳﺎﺳـﺎً
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴـﺐ اﯾـﻦ درآﻣـﺪ ﮐـﺎری ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ و از ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺸـﺄ ﺑﯿﻤـﺎری ﻫﻠﻨـﺪی در ﺧـﺎﻧﻮاده
ﺑﺎﺷﺪ.
 -3اﻟﮕﻮی درآﻣﺪی در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،از اﯾﻦ رو دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎر و ﺗﻼش و ﺳﺨﺘﯽ
در ﺑﻪدﺳﺖ آوردن درآﻣﺪ ،ﻧﺤﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﻣـﯽﺳـﺎزد .ﻋﮑـﺲ آن ﻧﯿـﺰ ،درآﻣـﺪﻫﺎی ﯾـﮏ ﺷـﺒﻪ و
ﺑﺎدآورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ اﺳﺮاف و زﯾﺎدهروی و ﺑﺮﯾﺰ و ﺑﭙﺎشﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘـﺪی
ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دﻫﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﭘﯿﺶ از ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح اﻟﮕﻮی درآﻣﺪی اﺳﺖ.
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 -4ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺪیﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺣﺴـﺐ آﻧﭽـﻪ ﺑـﻪﻃـﻮر ﭘﺮاﮐﻨـﺪه در
اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  4ﻧﻔﺮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﺪوداً  300ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺿـﺎﻓﻪ
درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ درآﻣﺪ در ﺗﻌﺪادی از دﻫﮏﻫﺎ از درآﻣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،از
اﯾﻦ رو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎراﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻦﭘﺮوری و ﻓﺮار از ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﯿﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -3-2-4ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ

از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺒﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ،ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑـﻮدن
درآﻣﺪ اﯾﺮان از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ،اﺗﮑﺎء ﺑﻪ اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺰان ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهای ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ ﻣـﺮدم
ﺗﻌﻬﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﻮرد ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
 -4-2-4ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ

در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫـﺎی ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ،ﻣﻮﺟـﺐ
ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﮐﻢ ﮐﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗـﻮﻧﺲ در ﻣـﻮرد آﺷـﻮبﻫـﺎ و
اﺧﻼلﻫﺎی ﭘﺲ از آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮآن داﺷﺖ ﺗﺎ از آن ﭘﺲ ،ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟـﺎﻣﻊ در
زﻣﯿﻨﻪ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺷﻮد و ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای آﻧﻬـﺎ ،ﺑـﻪ ﺗﻌﻠـﯿﻢ
ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد.
 -5-2-4ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

در اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و اراﺋﻪ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﮐﻼن در ﺑﺨـﺶ اﻧـﺮژی ،ﻣﺼـﺮف
اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮐﺎرا وارد ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ و در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ آزادﺳـﺎزی
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
 -6-2-4اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮح ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳـﺖ .در ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
دﻧﯿﺎ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﮐﺸﻮر ،ﻻﺑﯽﻫﺎی ﻗﺪرت و اﻓﺮادی وﺟﻮد دارﻧـﺪ ﮐـﻪ از اﻗﺘﺼـﺎد دوﻟﺘـﯽ ﺳـﻮد
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﺑـﻪوﯾـﮋه در زﻣﯿﻨـﻪ
ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧـﻮرد و ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺎص و اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ آﻧﻬﺎ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻃـﺮحﻫـﺎﯾﯽ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ

 -3-4ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﻃﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ
در اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻻزم اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﺑـﻪدرﺳـﺘﯽ اﺟـﺮا ﺷـﻮﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎراﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -1-3-4ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺪفﻫﺎ

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑـﺮای اﺟﺮاﺳـﺖ .ﺑﯿـﺎن ﻫـﺪفﻫـﺎی
ﮐﻠﯽ در ﻃﺮح و ﺑﯿﺎن آن در ﻣﺠﺎﻣﻊ رﺳﺎﻧﻪای ،ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻃﺮح ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫـﺪفﻫـﺎی
ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻦ ،ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮم ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت ﺑﺮﺳﺪ.
 -2-3-4ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ،ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت و ﺣﺮﮐـﺖ روﺑـﻪﺟﻠـﻮی ﺑﺴـﯿﺎری از
ﺟﻮاﻣﻊ ،ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻠﻤﻮس و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﻔﻘـﻮده ﺿـﺮوری در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻣﺮوزه در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن اداره اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﻪﮐـﺎرﮔﯿﺮی دﯾـﺪﮔﺎهﻫـﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم و ادراک ﺟـﺎﻣﻊ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﮐﻤﯿﺖﮔـﺮا ،ﺣـﺎﮐﯽ از
ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزان و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان اﻣﻮر ﻣﺘﻌـﺪد ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ زﻣﯿﻨـﻪﺳـﺎزی ﺑـﺮای ﻃﺮاﺣـﯽ و اﯾﺠـﺎد ﯾـﮏ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎراﻣﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورتﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در راﻫﺒﺮد ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﻧﯿﺰ ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮای دﻫﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﺷﺎﺧﺺﻫـﺎی
ﮐﻤﯽ در ﻃﺮحﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺎﻟـﺐﭘـﺬﯾﺮ اداره اﻣـﻮر ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﺑـﻪوﯾـﮋه ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎی ﻗﺎﺑـﻞ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ،ﺿﻤﻦ ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺻـﻞ ﻧﻈـﺎرتﭘـﺬﯾﺮی ﻣﻄﻠـﻮب در اﺑﻌـﺎد ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن اداره اﻣـﻮر ﮐﺸـﻮر،
ﺷﯿﻮهای اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺤﻘﻖ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﻄﺮوﺣﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫﺒـﺮی ﺑـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﺺﭘـﺬﯾﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ در اﻗـﺪاﻣﺎت و
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان و ﺗﺤﻘـﻖ
اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮی ،ارزﺷﯽ و ﺗﺮوﯾﺠﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠـﯽ ﻣـﻮرد ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ،
ﺧﻮد ﺣﺎﮐﯽ از ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﭘﺎﯾﺪار در
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ روﻧﺪﻫﺎی ﮐﻤﯿﺖﮔﺮا در اﺟـﺮا
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮاﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎﺳﺖ.
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 -3-3-4ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ

ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و ﻫﺪفﻫﺎی ﻃﺮح ،ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾـﺰی ﮐـﺎﻣﻼً ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﺑـﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻫﯿﭻ ﻧﮑﺘﻪای در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻢ اﻫﻤﯿـﺖ ﺗﻠﻘـﯽ ﺷـﻮد و ﯾـﺎ ﻧﺎدﯾـﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻟﺤﺎظ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻃﺮح ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺸﻮﻗﺎن اﺟﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘـﺪان ﺑـﺮای اﺟـﺮای
ﻃﺮح در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺖ.
 -4-3-4ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ واﻗﻌﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﺟﺮای ﻃﺮح

ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﺟﺮای ﻃﺮح ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح اﺳﺖ .اﮐﺘﻔﺎ ﺑـﻪ درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘـﯽ ﺑـﺮای اﺟـﺮای
ﻃﺮح؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻃﺮح را در اﺟﺮا ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ .از ﻫـﻢ اﯾﻨـﮏ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﻪ ﻃﻮری ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ،اﺟﺮای ﻃﺮح را ﺑﺎ وﻗﻔـﻪ روﺑـﻪرو ﻧﮑﻨـﺪ .ﺣﺘـﯽ ﯾـﮏ
وﻗﻔﻪ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺰاﯾﺎی اﺟﺮای ﻃﺮح را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
 -5-3-4ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺑﺮای ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی دوﻟﺖ در اﻓـﺮاد ﻣﺸـﻤﻮل ﻃـﺮح دﻗﯿـﻖﺗـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧﮕﺮاﻧـﯽﻫـﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﺮدهاﻧﺪ
وﻟﯽ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻃـﺮح ،اﻣـﺮی اﺟﺘﻨـﺎبﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ
اﺳﺖ.
 -6-3-4اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﭘﺎﯾﺶ ﮐﺎراﻣﺪ و ﻣﺴـﺌﻮل و در ارﺗﺒـﺎط ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﺎ واﺣـﺪﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ

ﻫﻤﻮاره ﻧﻈﺎرت در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻃﺮﺣـﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻬﻤـﯽ و ﺑـﻪ اﯾـﻦ
وﺳﻌﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﯾﺪ ،ﻃﺒﻌﺎً در اﺟﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺠﺮب و آﮔﺎه ﺑﺮای اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺮح را ﺿﺮوری ﻣﯽﺳﺎزد.
 -7-3-4اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ )ﺷﺒﮑﻪای ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ( ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﺠﺎد
ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه راﯾﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﺟـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﭘﺮﻫﯿـﺰ از ﮐﺎﻏـﺬ ﺑـﺎزیﻫـﺎی
ﻣﻌﻤﻮل اداری ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺑـﺎﻻﺑﺮدن اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻋﺖ
اﺟﺮای ﻃﺮح از اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ در اﺟﺮای آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ.
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 -8-3-4اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻋﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻮاﻧـﻊ و ﻣﺸـﮑﻼت ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﺷـﺪه و
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه

ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ اﺟﺮای ﻃﺮح در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿـﺮی ﺑـﺮای
ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﺟﺮای ﻃﺮح اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺳـﺮﯾﻊ ﺻـﻮرت ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ وﻟـﯽ ﺑـﺮای ﻣﺸـﮑﻼت
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه در ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ ﺳـﺎزوﮐـﺎر ﺗﺼـﻤﯿﻢﺳـﺎزی و ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿـﺮی ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﺷـﻮد.
ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزان ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره در ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺮای ﻃـﺮح ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ وﻗـﻮع ﻣﺸـﮑﻞ ﺑـﺮای رﻓـﻊ ﻋﻠﻤـﯽ و
ﺗﺨﺼﺼﯽ آن ،راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷـﺪن ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﭘﺸـﺖ درب ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮنﻫـﺎ و
ﻣﻨﻮط ﺷﺪن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮﻣﺸﻐﻠﻪ ،اﺟﺮای ﻃﺮح را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 -9-3-4ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ﺑﺎور درﺳﺖ در آﺣﺎد ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر

ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻗﺘﺪار و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ در ﮔﺮو اﯾﺠـﺎد ﺷـﺮاﯾﻂ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ ،ﺑﺮﺧـﻮرداری ﻣـﺮدم و اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨـﻪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ وادی ،اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و رﺷﺪ و
ﺗﻌﺎﻟﯽ آﺣﺎد ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑـﺮای اﺳـﺘﻤﺮار و ﭘﺎﯾـﺪاری در اﯾﺠـﺎد اﯾـﻦ ﻧﻈـﻢ ﺟﺪﯾـﺪ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ در ﻗﺎﻟـﺐ ﯾـﮏ ﻣﻠـﻮدی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ،ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ و
ﮐﺮدارﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ،ﺣﻔﻆ ﺷﺌﻮﻧﺎت و ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ در
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوﻧﮕﺮش ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ.
 -10-3-4ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ

ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﻮﺿـﯿﺢ در ﺑـﺎره ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت دوﻟـﺖ
ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻮاره ﻣﺮدم در ﺧﺎرج از ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و دادن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
درﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻟﺖ را دارﻧﺪ ،از اﯾﻦرو دوﻟﺖ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺰرﮔـﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ را در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ از ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻃﺮح ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺰوات آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣـﺮﺗﺒﻂ و ﺗﻮزﯾـﻊ
آن ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان ،ﺣﻀﻮر دورهای ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان ﻃـﺮح در
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻃـﺮح ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن
دوﻟﺖ ﺑﻪ دور از ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزش ،از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
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 -11-3-4زﻣﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح

زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎرا و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪت دﻓﻌﯽ و واﮐـﻨﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ،ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺑﻪﻃـﻮر
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﻄﺢ اﻋﺘﻤـﺎد
ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .از اﯾﻦرو ،اﺟﺘﻤﺎعﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮکﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺴﺘﺮی
از آراﻣﺶ و ﺳﮑﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﺛـﺮ دﻓﻌـﯽ اﺟـﺮای ﻃـﺮح،
ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﻫﺪفﻫﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس

زﻣﺎن اﺟﺮای

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی

ﻃﺮح

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و

درﺳﺖ و ﻫﻤﻪ

ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮔﺮوهﻫﺎی

ﺟﺎﻧﺒﻪ

ﻣﺮﺟﻊ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در
اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
واﻗﻌﯽ و

ﻃﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ

ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و

ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ

اﯾﺠﺎد ﺑﺎور درﺳﺖ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ

در آﺣﺎد ﻣﺮدم

اﺟﺮای ﻃﺮح

اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم

اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻋﺖ در

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی

ﭘﺎﯾﺶ ﮐﺎرآﻣﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺪف ﺑﺮای

اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻫﺎی
اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن

ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻧﻤﻮدار  .1-4ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﻃﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ
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 -4-4ارﺗﺒﺎط ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف
اﺻﻮﻻً واژه اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ از واژه ﻋﺮﺑﯽ »ﻗﺼﺪ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪروی و اﻋﺘﺪال اﺳﺖ .آﯾـﺎت ﺑﺴـﯿﺎری
در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﺘﺪال در ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺟﻪ داده اﺳﺖ.از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺣﺘـﯽ در ﺣـﻮزه
اﻧﻔﺎق ﻣﺎل ﺑﻪ دﯾﮕﺮی در ﺷﮑﻞ ﺧﺴﺎﺳﺖ و ﺑﺨﻞ و ﯾﺎ اﺳﺮاف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑـﺎ ﺧﻄـﺮ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،در اﺻﻞ اﯾﻦ واژه ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی از ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻣﺒﺎدﻟـﻪ و ﻣﺼـﺮف ،در ﭼـﺎرﭼﻮب اﺻـﻞ
اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی درﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ،در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻤﺪﻧﯽ و اﯾﺠﺎد اﻣﺖ
اﺳﻼم و ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﻣﺤﻮری ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻼکﻫـﺎی
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻟﻢ و درﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺻﻮل اﻗﺘﺼـﺎد ﺳـﺎﻟﻢ ،ﻧﻤـﯽﺗـﻮان اﻣﯿـﺪ آن را
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی درﺳﺘﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان
ﻣﺼﺮف در ﮐﺸﻮر ،ﻃﺮح ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫـﺎ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﺸـﻮر را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ اﺻـﻼح
اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف و ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪفﻫﺎی ﻧﻈﺎم و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی درﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﯽﺷﮏ ﻫﺪفﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف در ﺳﺎﯾﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﻨﻄﻘـﯽ در
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .ﺻـﺮف ﺑﺮﮔـﺰاری ﭼﻨـﺪ ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﯾـﺎ ﺻـﺮﻓﻪﺟـﻮﯾﯽ ﻣﻮﻗـﺖ و
دورهای در ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ/ﮐﻤﯿﺎب ،ﻣﺤﺪو ،و ﺑﺎزﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،آن ﻫﻢ در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ﮔﺴـﺘﺮده
رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای اﺻـﻼح اﻟﮕـﻮی ﻣﺼـﺮف ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴـﺖ.
اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﻮﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻏﺎز و در ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎﯾـﺎن ﯾﺎﺑـﺪ.
ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ،ﻗﻄﻌﺎً از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑـﺮای ﻣﺼـﺮف از ﻗﺒـﻞ
ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮدهاﻧﺪ .وﻟﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دوﻟﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺻﻼح اﯾﻦ رﻓﺘـﺎر ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻣﻨﻄـﻖ و ﻋﻠـﻢ آن اﺳـﺖ .اﺟـﺮای
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟـﺐ آن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ارزش اﺻـﻠﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﮐﻤﯿـﺎب را ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﻣﺤﺴﻮس ادراک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖﺗﺮ از آن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف در ﺧـﺎﻧﻮار و ﻣﺤـﯿﻂﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ
روی آورﻧﺪ .از اﯾـﻦرو ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼـﺮف ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از اﺳـﺮاف ﻣﻨـﺎﺑﻊ از ﻫـﺪفﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ و ﻣﻬـﻢ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺪفﻫﺎی ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪان آورده ﺷﺪ.
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ﺧﻮدآزﻣﺎﯾﯽ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
 -1ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﻓﻮاﯾﺪ و ﻣﺰاﯾﺎی اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ب( واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ

ج( ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم

د( ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺧﺎم

 -2ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﻓﻮاﯾﺪ و ﻣﺰاﯾﺎی اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﺗﻘﻮﯾﺖ ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ

ب( ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم

ج( ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

د( ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

 -3ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﻓﻮاﯾﺪ و ﻣﺰاﯾﺎی اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( اﻓﺰاﯾﺶ واردات

ب( ﺗﻮﻗﻒ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ج( اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﻠﯽ

د( ﺗﺤﮑﯿﻢ وﻓﺎق و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای

 -4ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم

ب( اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﻗﺘﺼﺎد

ج( اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر

د( ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻓﺘﻦ ﮐﺎر و ﺗﻼش

 -5ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ

ب( ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻓﺘﻦ ﮐﺎر و ﺗﻼش

ج( اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

د( اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺗﻮرم

 -6ﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮐـﺪام ﻣـﻮرد زﯾـﺮ
ﺷﻮد؟
اﻟﻒ( اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﮑﺎر

ب( دﻟﺴﺮدی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮐﺎر

ج( اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ

د( ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺲاﻧﺪاز

 -7ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ؟
اﻟﻒ( ﻃﺮﻓﺪاران اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ

ب( ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ج( ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی

د( ﻻﺑﯽﻫﺎی ﻗﺪرت

 -8ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﻃﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻟﻒ( ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻫﺪفﻫﺎی

ب( ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی

ج( ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح

د( ﭘﺎﯾﺶﻫﺎی دورهای

 -9در اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿـﺮی
ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻟﻒ( ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎری ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﺛﺎر ﻃﺮح در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ
ب( ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻤﯽ در ﻃﺮحﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺎﻟﺐﭘﺬﯾﺮ اداره اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ
ج( ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن
د( ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد
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 -10در اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻟﻒ( ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯽ دﻫﮏﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ
ب( ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻤﯽ در ﻃﺮحﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺎﻟﺐﭘﺬﯾﺮ اداره اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ
ج( ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن و ﺧﺮد
د( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ و ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﮑﺮدن اﻣﻮر ﺟﺰﯾﯽ
 -11در اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ،ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﺒﺐ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
اﻟﻒ( ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ب( اﺣﺘﮑﺎر

ج( رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

د( وﻗﻔﻪ در اﺟﺮای ﻃﺮح

 -12ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﭘﺎﯾﺶ ﮐﺎراﻣﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ،در ارﺗﺒـﺎط ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﺎ واﺣـﺪﻫﺎ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺠﺮب و آﮔﺎه ﺑﺮای اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺮح
ب( ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ج( اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﻗﻮه
د( ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻃﺮح
 -13ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی و ﻫﺪفﻫﺎی ﻃﺮح ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ
ب( ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
ج( ﺣﻀﻮر ﻣﮑﺮر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻃﺮح در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
د( ﭼﺎپ ﺟﺰوه و ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم

