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بیان مساله

آذرمــاه ســال 95، الیحــه یــک فوریتــی برداشــت 1.5 میلیــارد دالر از صنــدوق توســعه ملــی )جهــت 
ایجــاد اشــتغال جوانــان روســتایی( در مجلــس تصویــب شــد1؛ توضیــح آنکــه دولــت در ابتدا تصمیم 
داشــت بــه واســطه نامه نــگاری بــا مقــام معظــم رهبــری مجــوز ایــن میــزان برداشــت را دریافــت نمایــد2؛ 
لکــن رهبــری بررســی ایــن موضــوع را برعهــده مجلــس قــرار دادنــد. دولــت نیــز آذرمــاه ســال 95، 
دوفوریــت ارســال الیحــه بــه مجلــس را بــه تصویــب رســاند3. در مــاده  واحــده ایــن الیحــه دوفوریتــی 
آمــده اســت »در راســتای تحقــق اهــداف سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه صنــدوق توســعه 
ملــی اجــازه داده می شــود باهــدف توســعه روســتاها و ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطــق روســتایی و 
عشــایری، معــادل ریالــی یــک میلیــارد و پانصد میلیــون دالر از منابــع صنــدوق را از طریق بانک های 
کمتــر  بــا اولویــت مناطــق  بــرای ایجــاد اشــتغال در روســتاها  عامــل صــرف اعطــای تســهیالت 
توســعه یافته، عشــایری و مــرزی نمایــد4«. بــر اســاس گفتــه حســن پور، عضــو کمیســیون برنامه وبودجه 
مجلــس، محــل تامیــن اعتبــارات، صنــدوق توســعه ملــی تعییــن شــده اســت و در صــورت تصویــب 
الیحــه، ایــن اعتبــارات از طریــق پســت بانک ایــران و بانــک کشــاورزی تحــت نظــارت وزارت جهــاد 

کشــاورزی، فقــط بــه اشــتغال های مولــد تخصیــص داده خواهــد شــد.5
کد خبر: 3840031 1.  خبرگزاری مهر/ 

کد خبر: 218729 2.  پایگاه خبری - تحلیلی عیار آنالین/ 
کد خبر: 13950901000758 3.  خبرگزاری فارس/ 
کد خبر: 13951029001315 4.  خبرگزاری فارس/ 

کد خبر: 227914 5.  پایگاه خبری، تحلیلی عیارآنالین/ 

http://www.mehrnews.com/news/3840031
http://www.mehrnews.com/news/3840031
http://ayaronline.ir/1395/09/219164.html
http://ayaronline.ir/1395/09/219164.html
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13950901000758
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13950901000758
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13951029001315
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13951029001315
http://ayaronline.ir/1395/12/227914.html
http://ayaronline.ir/1395/12/227914.html
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کارشناســان و  کــه در رابطــه بــا الیحــه، نقــاط مبهمــی از ســوی برخــی  خاطرنشــان می ســازد 
مســئوالن مطــرح شــده اســت کــه اجــرای آن الیحــه را بــا چالــش روبــرو خواهــد نمــود؛ بــه عنــوان مثال 
کنون  طبــق گفتــه رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس نحــوه اجــرای الیحــه مشــخص نیســت و تا
)آذر مــاه 95( هیــچ طــرح پیشــنهادی از ســوی دولــت بــه مجلــس ]در ضمیمه الیحه[ تقدیم نشــده 
کــه محــل مصــرف ایــن مبلــغ هنگفــت مــورد تصریــح قــرار  گفــت  اســت1. در ایــن خصــوص بایــد 
کاری آنــان نیــز بــا روســتا ارتباطــی  کــه برخــی مســئولین -کــه بعضــًا حــوزه ی  نگرفتــه اســت. هرچنــد 
گردشــگری بــه طــور  نــدارد2- بــا صحبت هــای خــود پیرامــون اهمیــت توســعه صنایــع دســتی و 

کرده انــد3. گردشــگری را مطــرح  ضمنــی تمرکــز ایــن الیحــه بــر صنایــع 
ــز دو  گردشــگری، »کشــاورزی« و »مســکن روســتایی« نی ــع  ــر صنای کــه عــالوه ب گفــت  ــد  ــه بای البت
گزینــه ی بدیــل بــرای مصــرف اعتبــارات منــدرج در الیحــه هســتند کــه هــر کــدام موافقانــی دارنــد. بر 
گزینــه )یــا  کــه بهتریــن  کــه پیــِش روی دولتمــردان قــرار دارد ایــن اســت  ایــن اســاس پرسشــی جــدی  
گزینه هــا( بــرای صــرف اعتبــار 1.5 میلیــاردی دالری چیســت؟ بی شــک مــرور نظــرات مســئوالن و 

کارشناســان می توانــد در پاســخ بــه ایــن پرســش راه گشــا باشــد.
عــالوه بــر تنگناهــای اجرایــی، برخــی نیــز کلیــت این الیحــه را مورد نقد قــرار داده انــد. در وضعیتی 
کیــد دارنــد،  گردشــگری تا کــه موافقــان عمدتــًا بــر مصــرف ایــن میــزان ارز در حــوزه صنایــع دســتی و 
بــه تجربــه طرح هــای شکســت خورده  توجــه  لــزوم  و  ایــن الیحــه  بــودن  بــر بی برنامــه  مخالفــان 

اشــتغال زایی در دولت هــای قبــل اشــاره می کننــد. 
ــری  ــت تصمیم گی ــه جه ــب الیح ــق جوان ــرور دقی ــان، م ــان و مخالف ــارات موافق ــه اظه ــه ب ــا توج ب
گفته هــای دولتمــردان  صحیــح، ضــروری بــه نظــر می رســد. ایــن نوشــتار می کوشــد تــا بــا اســتناد بــه 
کارشناســان توســعه روســتا، در بخــش نخســت، اظهــارات موافقیــِن هــر یــک از ســه شــیوه ی  و 
تخصیــص مبلــغ 1.5 میلیــارد دالری را مــرور نمایــد؛ در بخــش دوم نیــز تــالش می شــود تــا تصویــری 

گــردد. واضــح از نظــرات مخالفیــن تصویــب الیحــه ارائــه 

کد خبر: 1246182 1.  خبرگزاری تسنیم/ 
2.  موالوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری/ آخوندی، وزیر راه و شهرسازی

کد خبر: 216307 3.  موسوی، رئیس سازمان میراث  خبرگزاری دولت/ 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/01/1246182
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/01/1246182
http://dolat.ir/detail/216307
http://dolat.ir/detail/216307
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1- شیوه های اصلی مدنظر موافقان الیحه برای مصرف اعتبارات

1-1. توسعه صنایع دستی و گردشگری
کوچــك، اردیبهشــت مــاه 95، جهــت تك رقمــی   در راســتای حمایــت از بنگاه هــای خــرد و 
شــدن نــرخ بیــکاری تــا پایــان ســال 96، طــرح اشــتغال زایی بــا عنــوان »حرکــت1« بــه تصویب شــورای 
کار و  کــه مــورد توجــه وزیــر تعــاون،  عالــی اشــتغال رســید2. در همیــن راســتا، یکــی از حوزه هایــی 
گفتــه  کــه بــه  گونــه ای  گردشــگری اســت؛ بــه  گرفتــه، توســعه صنایــع دســتی و  رفــاه اجتماعــی قــرار 
ربیعــی، بــا همــکاری ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری، حــدود 120 هزار شــغل برای ســال 95 
در حــوزه گردشــگری پیش بینــی شــد3. بــه جهــت تامیــن منابــع الزم جهــت حمایــت از بنگاه هــای 
خــرد و کوچــك- بــه ویــژه صنعــت گردشــگری و صنایع دســتی- وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
یکــی از حامیــان الیحــه برداشــت 1.5 میلیــارد دالر از صنــدوق توســعه ملــی محســوب می شــود. 
ــه مشــاغل  ــوط ب گفتــه وی الیحــه برداشــت 1.5 میلیــاردی بابــت اشــتغال روســتائیان، مرب طبــق 

کوچــک بــا محوریــت روســتا اســت4.  خــرد و 
بــه عقیــده فالحت پیشــه، نماینــده مجلــس، ارائــه تســهیالت بــه روســتاییان، ضمــن ممانعــت 
از مهاجــرت آن هــا بــه شــهر5، زمینــه ایجــاد اشــتغال بــرای 150 هــزار نفــر را در حــوزه صنایــع دســتی 
فراهــم می کنــد6. در همیــن رابطــه معــاون توســعه روســتایی عشــایری و مناطــق محــروم ریاســت 
ــه  ــرد7؛ ب گی ــرار  ــت برنامه هــای اســتان ها ق ــد در اولوی ــع دســتی بای کــه صنای جمهــوری بیــان نمــود 
کنــد8.  گفتــه وی صنایع دســتی روســتایی بــه تنهایــی می توانــد یــک ســوم نفــت، درآمــد ایجــاد 
معــاون رئیــس جمهــور ایــن نکتــه را نیــز مطــرح ســاخت کــه روســتا تنها به محصــوالت دامــی، باغی 

ــا پایــان  خ بیــكاری ت گیــر بــا عنــوان »حرکــت«، بــرای تك رقمــی شــدن نــر ح توســعه اشــتغال فرا 1.  طبــق دســتور رئیس جمهــور، طــر
کوچــك در شــورای عالــی اشــتغال بــه تصویــب رســید. ســال 96، بــا تمرکــز بــر بنگاه هــای خــرد و 

کد خبر: 780596 2.   روزنامه جوان/ 
کد خبر: 1058925 3.  خبرگزاری تسنیم/ 
کد خبر: 1290765 4.  خبرگزاری تسنیم/ 

کد خبر: 315324 5.  خبرگزاری خانه ملت/ 
کد خبر: 95091609522 6.  خبرگزاری ایسنا/ 

کد خبر: 3826433 7.  خبرگزاری مهر/ 
کد خبر: 1289457 8.  خبرگزاری تسنیم/ 

http://javanonline.ir/fa/news/780596
http://javanonline.ir/fa/news/780596
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/02/07/1058925
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/02/07/1058925
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/19/1290765
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/19/1290765
http://www.icana.ir/Fa/News/315324
http://www.icana.ir/Fa/News/315324
http://isna.ir/news/95091609522
http://isna.ir/news/95091609522
http://www.mehrnews.com/news/3826433
http://www.mehrnews.com/news/3826433
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/17/1289457
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/17/1289457
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و صنایــع دســتی محــدود نیســت، بــه گونــه ای کــه جاذبه هــای گردشــگری روســتاها می توانــد تولیــد 
کشــور بــه ارمغــان آورد 1. ثــروت باالیــی را بــرای 

کــه یکــی از محل هــای اصلــی مدنظــر دولتمــردان بــرای صــرف  گفــت  کلــی می تــوان  بــه طــور 
گردشــگری و تقویــت صنایــع دســتی اســت. در همیــن  اعتبــار یــک و نیــم میلیــارد دالری، توســعه 
رابطــه رئیــس جمهــور دو موضــوع مذکــور را از فرصت هــای مهــم اشــتغال آفرینی دانســت2. امضــای 
تفاهم نامــه  بیــن معاونــت امــور زنــان نهــاد ریاســت جمهوری، معاونــت توســعه روســتایی و مناطــق 
محــروم ریاســت جمهوری و ســازمان میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی را می تــوان در ادامــه همیــن 

موضــوع بــه شــمار آورد.3.  

2-1. توسعه بخش کشاورزی )صنایع تبدیلی و تعاونی های کشاورزی(
برخــی موافقــان الیحــه اعتقــاد دارنــد کــه یکــی از بهتریــن مــوارد مصرف مبلــغ 1.5 میلیــارد دالری، 
بخــش کشــاورزی خواهــد بــود. در همیــن رابطــه و بنــا بــه گفتــه مدیــرکل صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی 
وزارت جهــاد کشــاورزی، در صــورت تخصیــص و تزریــق تســهیالت 1.5 میلیــارد دالری بــه بخــش 
کاهــش مهاجــرت روســتاییان وجــود دارد4. همچنیــن  کشــاورزی، امــکان توســعه روســتایی و 
صفایــی، رئیــس ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران، نیــز اعتقــاد دارد کــه در صــورت پرداخــت 
ایــن مبلــغ بــه تعاونی هــا، از آن بیشــتر در صنایــع تبدیلی و تکمیلی اســتفاده خواهد شــد5. صفایی 
معتقــد اســت تخصیــص ایــن بودجــه بــه تعاونی هــا، بیشــتر از پرداخــت آن بــه اشــخاص حقیقــی، 
امــکان ایجــاد اشــتغال پایــدار در روســتاها را فراهــم می کنــد. وی در همیــن خصــوص بیــان داشــت 
کاهــش  کــه منجــر بــه  کار بــه مــردم اســت  کــردن و تقویــت تعاونی هــا بــه معنــی ســپردن  کــه فعــال 

یــع عادالنــه ثــروت، جلوگیــری از تکاثــر ثــروت و فقرزدایــی می شــود6. فســاد، توز

کد خبر: 5925249  1.    باشگاه خبرنگاران جوان/ 
کد خبر: 1233249 2.  خبرگزاری تسنیم/ 

کد خبر: 1290453 3.  موالوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور )دی ماه 95(/ خبرگزاری تسنیم/ 
کد خبر: 95102515879 4.  خبرگزاری ایسنا/ 

کد خبر: 38386 5.  خبرگزاری ایانا/ 
کد خبر: 28250 6.  دهقان نیوز/ 

http://www.yjc.ir/fa/news/5925249
http://www.yjc.ir/fa/news/5925249
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/08/17/1233249
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/08/17/1233249
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/18/1290453
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/18/1290453
http://isna.ir/news/95102515879
http://isna.ir/news/95102515879
http://www.iana.ir/fa/news/38386
http://www.iana.ir/fa/news/38386
http://dehghannews.ir/?p=28250
http://dehghannews.ir/?p=28250
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3-1. توسعه مسکن روستایی 
ــتایی  ــعه روس ــت دار توس ــای اولوی ــی از حوزه ه ــوان یک ــه عن ــکن را ب ــان، مس کاشناس ــیاری از  بس
ــر می شــمرند؛ زیــرا توســعه مســکن روســتایی، از یــک ســو اشــتغال روســتاییان را در پــی دارد و از  ب
کــه هــدف  ســویی دیگــر  موجبــات تثبیــت حضــور ایشــان در روســتاها را فراهــم می نمایــد. از آنجــا 
کارشناســان چنیــن اســتنباط  دولــت از ارائــه الیحــه مذکــور، اشــتغال زایی اســت، می تــوان از نظــر 
گزینــه ای مطلــوب جهــت اشــتغال آفرینــی در  کــه ســرمایه گذاری در مســکن روســتایی،  نمــود 

روســتاخواهد بــود.1

کد خبر: 221008  1.   پایگاه خبری - تحلیلی عیار آنالین/ 

http://ayaronline.ir/1395/10/221008.html
http://ayaronline.ir/1395/10/221008.html
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2- محورهای عمده مخالفان الیحه 

1-2. عدم کفایت مصوبه مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی
ــدوق  ــت از صن ــس، برداش ــادی مجل ــیون اقتص کمیس ــه  ــت رئیس ــو هیئ ــی، عض ــوی الرگان موس
گفتــه وی،  توســعه ملــی بــدون اذن رهبــری را خــالف اساســنامه ایــن صنــدوق خوانــد.1 طبــق 
گــر مصــوب مجلــس باشــد، بایــد بــا اجــازه مقــام معظــم  برداشــت از صنــدوق توســعه ملــی حتــی ا

گیــرد2.   رهبــری صــورت 

2-2. عدم ارائه برنامه جهت اجرای الیحه
یکــی از ابهامــات مطــرح دربــاره الیحــه، فقــدان برنامــه و محــل مصــرف بــرای آن اســت. بــه اعتقــاد 
ــرای اشــتغال روســتایی طرحــی داشــت بایــد آن طــرح را  گــر دولــت ب مصــری، نماینــده مجلــس، ا
ضمیمــه الیحــه ارســالی بــه مجلــس می کــرد3. در همیــن رابطــه، ورمزیــاری، عضــو هیئــت علمــی 
کــه الیحــه پیشــنهادی دولــت فاقــد برنامه ریــزی مشــخص جهــت  کــرد  دانشــگاه تهــران، تصریــح 
کــردن زیرســاخت های اشــتغال اســت و مــواردی از قبیــل نحــوه  هزینه کــرد، جامعــه هــدف،  فراهــم 
بــازار الزم بــرای اشــتغال و اینکــه چــه دســتگاه هایی بایــد پاســخگو باشــند، مــوارد مغفــول در الیحــه 

پیشــنهادی دولــت بــه شــمار می رونــد4.

3-2. نظارت ناپذیر بودن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان متولی طرح
مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی بهمــن مــاه 95 بــا انتشــار گــزارش کارشناســی بــه بیان 
کلیــات آن را داد5. در  ایراداتــی دربــاره الیحــه برداشــت 1.5میلیــارد دالری پرداخــت و پیشــنهاد رد 

کد خبر: 13951011001138 1.   خبرگزاری فارس/ 
کد خبر: 94138 کیهان/  2.  روزنامه 

کد خبر: 1246745 3.  خبرگزاری  تسنیم/ 
کد خبر: 222664 4.  پایگاه خبری - تحلیلی عیار آنالین/ 

کارشناســی دربــاره: »الیحــه اعطــای تســهیالت از محــل منابــع صنــدوق  گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــا عنــوان اظهارنظــر    .5
گــزارش:  کمتــر توســعه یافتــه، عشــایری و مــرزی« ؛ شــماره مسلســل  توســعه ملــی بــرای ایجــاد اشــتغال در روســتاها بــا اولویــت مناطــق 

2-15300

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13951011001138
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13951011001138
http://kayhan.ir/fa/mobile/news/94138/901
http://kayhan.ir/fa/mobile/news/94138/901
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/02/1246745
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/02/1246745
http://ayaronline.ir/1395/10/222664.html
http://ayaronline.ir/1395/10/222664.html
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کــه بــا توجــه بــه انتخــاب ســازمان برنامــه و بودجــه بــه  عنــوان متولــی طــرح  گــزارش آمــده اســت  ایــن 
و بــه دلیــل عــدم تســلط نظارتــی مجلــس بــر ایــن ســازمان، نماینــدگان قــدرت نظارتــی و اثربخشــی 
گــزارش فــوق، ســازمان برنامــه و بودجــه  خــود را بــر طــرح از دســت خواهنــد داد. عــالوه بــر ایــن، طبــق 

فاقــد بدنــه و تجربــه مدیریتــی در امــور روســتا اســت.
ــکیل وزارت  ــون تش ــاده )1( قان ــق م ــه طب ک ــت  ــان داش ــس بی ــای مجل ــز پژوهش ه ــن مرک همچنی
ــه همیــن  کشــاورزی اســت؛ ب کشــور، وزارت جهــاد  کشــاورزی، مســئول توســعه روســتایی  جهــاد 
ــن  ــد. در ای ــاورزی باش کش ــاد  ــتاها وزارت جه ــور در روس ــرح مذک ــی ط ــت متول ــار می رف ــل انتظ دلی
کــه یکــی  کشــاورزی مجلــس در اســفند مــاه 95 بیــان داشــت  کمیســیون  راســتا، ســخنگوی 
کمیســیون فرعــی جهــت بررســی الیحــه  ــه عنــوان  کشــاورزی مجلــس، ب کمیســیون  ــات  از مصوب
کشــاورزی بــه عنــوان دســتگاه متولــی بــود و همــه اعضــاء بــر آن  مذکــور، انتخــاب وزارت جهــاد 
کشــاورزی را بــا  کیــد داشــتند. ایــن نماینــده مجلــس، وزارت جهــاد  بــه عنــوان یــک اصــل مهــم تا
ــی در زمینه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــِی روســتاها، بهتریــن  ــه اشــراف اطالعات توجــه ب

کــه می توانــد عهــده دار ایــن مســئولیت شــود.1 مجموعــه ای دانســت 
کشــور« نیــز در شناســایی  گــزارش مرکــز پژوهش هــا بــه جــای خالــی »ســازمان امــور عشــایری  البتــه 
گفتــه نمانــد کــه در حال حاضر، ســازمان  طرح هــا و متقاضیــان صاحب صالحیــت اشــاره نمــود؛ نا

مذکــور متولــی امــور عشــایر کشــور محســوب می شــود.

4-2. تکرار طرح های شکست خورده قبلی اشتغال زایی
بــه عقیــده برخــی کارشناســان، صــرف تخصیــص اعتبــار 1.5 میلیــارد دالری از منابــع صنــدوق 
توســعه ملــی بــرای اشــتغال زایی، کاری بی اثــر و تکــرار طرح هــای قبلــی )طرح هایــی همچــون طــرح 
کمیســیون  خوداشــتغالی، طــرح ضربتــی اشــتغال و طــرح بنگاه هــای زودبــازده( اســت. رئیــس 
کــه بــا هــدف اشــتغال زایی  اجتماعــی مجلــس نیــز ضمــن بی نتیجــه خوانــدن طرح هــای پیشــینی 
کــه الیحــه برداشــت 1.5 میلیــاردی هماننــد  کارگاه هــا بــود، بیــان داشــت  در پــی پرداخــت وام بــه 
کنــد2. در همیــن رابطــه حاجیان فــرد،  طرح هــای قبلــی اســت و نمی توانــد مشــکل بیــکاری را حــل 

کد خبر: 230043 1. پایگاه خبری عیار آنالین/ 
کد خبر: 1246182 2.  خبرگزاری تسنیم/ 

http://ayaronline.ir/1395/12/230043.html
http://ayaronline.ir/1395/12/230043.html
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/01/1246182
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کارشــناس اقتصــادی، معتقــد اســت کــه تحقــق الیحه دولت، روســتائیان »بیــکار« را به روســتائیان 
»بیــکاِر بدهــکار« تبدیــل می کنــد1. 

گفتــه یکــی از  عــالوه بــر موضــوع فــوق، ایــن طــرح از منظــر تــورم نیــز قابــل بررســی خواهــد بــود؛ بــه 
کارشناســان، طــی ســالیان اخیــر بــه ســبب برداشــت های صــورت گرفتــه از صنــدوق توســعه ملــی، 

کشــور افزایــش یافته اســت2. تــورم در 

5-2. فقدان موجودی صندوق توسعه ملی
محبــی نیــا، عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس، منابــع مالــی 
کافــی دانســت3. در همیــن رابطه،  صنــدوق توســعه ملــی بــرای اعطــای وام اشــتغال روســتاییان را نا
کــه ایــن صنــدوق درصورتــی قــادر بــه پرداخــت  حســینی، دیگــر عضــو ایــن کمیســیون، اعــالم نمــود 

کار را بــه تعویــق بینــدازد.4 کــه طرح هــای در دســتور  مبلــغ 1.5 میلیــارد دالر خواهــد بــود 

کد خبر: 1274986 1.  خبرگزاری تسنیم/ 
کد خبر: 1278431 2.  خبرگزاری تسنیم/ 

کد خبر: 314900 3. خبرگزاری خانه ملت/ 
کد خبر: 1290237 4.  خبرگزاری تسنیم/ 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/03/1274986
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/03/1274986
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/06/1278431
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/06/1278431
http://www.icana.ir/Fa/News/314900
http://www.icana.ir/Fa/News/314900
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/19/1290237
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/19/1290237
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3- جمع بندی

کــه  اجــازه برداشــت مبلغــی قابل توجــه از منابــع صنــدوق توســعه ملــی در حالــی طلــب می شــود 
نحــوه هزینه کــرد و نظــارت بــر آن، پــس از تصویــب مجلــس و از ســوی دولــت ارائــه خواهــد شــد. از 
کــه تصویــب الیحــه در ایــن وضعیــت، تصمیم گیــری  گرفــت  جمع بنــدی نظــرات می تــوان نتیجــه 

کــرد.  و برنامه ریــزی قطعــی دربــاره هدایــت اعتبــارات را بــا برخــی ابهامــات مواجــه خواهــد 
ــا هــدف اشــتغال  روســتائیان بــه اجــرا  گذشــته نیــز طرح هایــی ب کــه در  نبایــد از نظــر دور داشــت 
کامــل  کــه بــا توجــه بــه تجربــه ناموفــق ایــن طرح هــا و نیــز عــدم توجــه آن هــا بــه زنجیــره  درآمــده بــود 
کــه الیحــه برداشــت اعتبــار 1.5 میلیــارد دالری، نقایــص  کســب وکار، انتظــار می رفــت  ایجــاد 

طرح هــای پیشــین را نداشــته باشــد.
فــارغ از قضــاوت دربــاره الیحــه و بــا فــرض پذیــرش آن، بررســی اظهــارات مســئولین نشــان می دهد 
گردشــگری و  گزینه هــای اصلــی بــرای هدایــت اعتبــارات مدنظــر الیحــه، صنایــع  کــه یکــی از 
کیــد بــر توســعه صنایع دســتی و گردشــگرِی  روســتایی اســت1. در همیــن رابطــه مســئولین ضمــن تأ
ــر  ــه در اواخ ک ــود  ــادآور می ش ــد. ی ــره زده ان گ ــع  ــن صنای ــعه ای ــه توس ــتا را ب ــرفت روس ــتایی، پیش روس
مهرمــاه ســال 95، نماینــدگان مجلــس جهــت تأمیــن نظــر شــورای نگهبــان، پرداخت تســهیالت به 
کــرده بودنــد.2  بخــش گردشــگری را از شــمول وظایــف هیــات امنــای صنــدوق توســعه ملــی حــذف 
کارشناســان حــوزه ی  گردشــگری و صنایــع دســتی، بــه عقیــده  کنــار رســیدگی بــه موضــوع  در 
کشــاورزی منجــر بــه توســعه روســتا خواهــد شــد. بــا توجــه بــه نقــش حیاتــی حــوزه  روســتا، تقویــت 
کشــاورزی در اقتصــاد مقاومتــی بــه طــور عــام و در قــوام روســتا ها بــه طــور خــاص، می تــوان ایــن 

ــمار آورد3.  ــه ش ــه ب ــارات الیح ــی اعتب ــارف اصل ــی از مص ــوزه را یک ح

کــه توســعه صنایــع دســتی بــه عنــوان محــل اصلــی مصــرف مبلــغ فــوق درنظــر  1.  بررســی اظهــارات ُپرتكــرار مســئولین نشــان می دهــد 
ــت جهــت عرضــه و  ــواده از تــالش دول ــان و خان گرفتــه شــده اســت. در همیــن راســتا مــوالوردی، معــاون رییــس جمهــور در امــور زن
کدخبــر: 1290453(. همچنیــن  ع شــود بــه خبرگــزاری تســنیم،  کشــور خبــر داد )رجــو فــروش صنایــع دســتی روســتایی و عشــایری 
کشــور را  رضــوی، معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم ریاســت جمهــوری، مهم تریــن عنصــر تولیــد ثــروت در روســتا های 
صنایــع دســتی عنــوان نمــود. زیــرا بــه اعتقــاد وی صنایــع دســتی روســتایی، بــه میــزان یــک ســوم تولیــد نفــت، پتانســیل ارزآوری دارد.

کدخبــر:  1289457(   ع شــود بــه خبرگــزاری تســنیم،  )رجــو
کد خبر: 2 31181 2. خبرگزاری خانه ملت/ 

کد خبر: 217609  کشاورزی دانشگاه تهران/ پایگاه خبری - تحلیلی عیار آنالین/  کالنتری، استاد اقتصاد و توسعه    .3

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/18/1290453
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/18/1290453
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/17/1289457
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/17/1289457
http://ayaronline.ir/1395/09/217609.html
http://ayaronline.ir/1395/09/217609.html
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 درنهایــت بایــد افــزود کــه تزریــق پــول و اعتبــار به روســتاها، مناطق عشــایری و شــهرهای کوچک، 
کنــار ایــن امــر، برنامه ریــزی دقیــق، توجــه بــه تکمیــل  کارســاز باشــد، بلکــه در  به تنهایــی نمی توانــد 
زنجیــره ایجــاد کســب وکار و از همــه مهم تــر ایجــاد زیرســاخت های اقتصــادی- اجتماعــی کســب 

کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد.  و کار روســتایی مــواردی هســتند 

ــی خانوارهــای روســتایی دانســت. همچنیــن  کشــاورزی در روســتارا مهم تریــن رکــن تامیــن مال کالنتــری تولیــدات  در همیــن راســتا 
کشــاورزی و توســعه روســتایی، حمایــت از بخــش  گفتــه پالــوج، معــاون مؤسســه پژوهــش هــای برنامه ریــزی، اقتصــاد  طبــق 

کــد خبــر: 223148 کشــاورزی، شــرط اول بــرای توســعه ایــن بخــش اســت. پایــگاه خبــری - تحلیلــی عیارآنالیــن/ 
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پیوست 1- اظهار نظرهای موافقان برداشت از صندوق توسعه ملی

منبعرویکرد و اظهار نظرنام/ مسئولیتردیف

1
جهانگیری، معاون اول 

رئیس جمهور

ــتایی  ــاد روس ــردن اقتص ک ــال  ــرای فع ــت ب دول

دارد.  حضــور  صحنــه  در  جــدی  طــور  بــه 

ظرفیت هــای روســتا در بخش هــای مختلــف 

نظیــر کشــاورزی، دامــداری، صنایــع دســتی و 

گردشــگری اســت.

تسنیم

2

رضوی، معاون توسعه 

روستایی عشایری و 

مناطق محروم ریاست 

جمهوری

روســتا تنهــا بــه محصــوالت دامــی، باغــی و 

صنایــع دســتی محــدود نیســت بلکــه جاذبــه 

کــه  اســت  مناطــق  ایــن  گردشــگری  هــای 

می توانــد تولیــد ثــروت باالیــی را بــرای کشــور بــه 

ارمغــان آورد.  نقــش زنــان روســتایی در اقتصاد 

کشــور بســیار پررنــگ اســت.

باشگاه 

خبرنگاران

3

رضوی، معاون توسعه 

روستایی عشایری و 

مناطق محروم ریاست 

جمهوری

ــت برنامــه هــای  ــد در اولوی ــع دســتی بای صنای

اســتان هــا قــرار گیرد. صنایع دســتی روســتایی 

بــه تنهایــی می توانــد یــک ســوم نفــت درآمــد 

کنــد. ایجــاد 

مهر

روحانی، رئیس جمهور4

توســعه گردشــگری، احیای روستاها و تقویت 

صنایــع دســتی از فرصت هــای مهــم اشــتغال 

آفرینی اســت.

تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/15/1288253
http://www.yjc.ir/fa/news/5925249
http://www.yjc.ir/fa/news/5925249
http://www.mehrnews.com/news/3826433
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/08/17/1233249
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5

مکارم، معاون توسعه 

مدیریت سازمان میراث 

فرهنگی کشور

از  دالر  میلیــارد   1.5 الیحه ای)برداشــت 

صنــدوق توســعه ملــی( بــه مجلــس شــورای 

اســالمی ارســال شــده کــه در صــورت تصویــب 

ــرای 150 هــزار  و اجــرا، زمینــه ایجــاد اشــتغال ب

ــود.  ــم می ش ــتی فراه ــع دس ــوزه صنای ــر در ح نف

ایسنا

6
نوراهلل زاده، مدیرعامل 

صندوق کارآفرینی امید

پیش نویــس اجــرای طــرح 1.5 میلیــارد دالری 

و  روســتایی  توســعه  معاونــت  همــکاری  بــا 

ســازمان برنامه و بودجه تهیه شــده اســت و در 

حــال حاضــر آمــاده طــرح در مجلــس اســت. 

محوریــت عمــده پرداخــت ایــن تســهیالت، 

مشــاغل خــرد و کوچــک هســتند. 

تسنیم

7

اسفندیاری، مدیرکل 

صنایع تبدیلی و تکمیلی 

وزارت جهاد کشاورزی

در  دالری(  میلیــارد   1.5( تســهیالت  ایــن 

بخــش  بــه  تزریــق  و  تخصیــص  صــورت 

روســتایی،  توســعه  در  می توانــد  کشــاورزی 

افزایــش و گســترش صنایع تبدیلی و تکمیلی 

بخش هــای مختلــف کشــاورزی در روســتاها 

و کاهش مهاجرت روســتاییان نقش بســزایی 

داشــته باشــد. 

ایسنا

8
ربیعی، وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی

بــه  مربــوط  اشــتغال  میلیــاردی   1.5 طــرح 

محوریــت  بــا  کوچــک  و  خــرد  مشــاغل 

اســت. روســتایی 

تسنیم

9
منصوری، معاون امور 

اشتغال وزیر کار

روســتاها تــوان جــذب ایــن میــزان منابــع )1.5 

میلیــارد دالر( را ندارنــد. طــرح حرکت در ســال 

95 در کشــور اجرایــی می شــود.

فارس

http://isna.ir/news/95091609522
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/26/1294908
http://isna.ir/news/95102515879
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/19/1290765
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951001000344
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10

کاتب، عضو هیئت 

رئیسه مجلس شورای 

اسالمی

 برداشــت 1.5 میلیارد دالر از صندوق توســعه 

گــر  ملــی بــرای ایجــاد اشــتغال در روســتاها ا

تأثیرگــذار  درصــد   100 شــود  انجــام  درســت 

خواهــد بــود. در دیــداری کــه بــا رئیــس ســازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 

کــه در ســال 95 و 96 ایــن  گفــت  داشــتیم، 

ســازمان مــی توانــد 140 هــزار شــغل ایجــاد کند.

خبروان

11

صفایی، رئیس سازمان 

مرکزی تعاون روستایی 

ایران

بــه  بودجــه  ایــن  پرداخــت  صــورت  در 

و  تبدیلــی  صنایــع  در  بیشــتر  تعاونی هــا، 

شــد. خواهــد  گرفتــه  بــه کار  تکمیلــی 

ایانا

12
فالحت پیشه، نماینده 

مجلس شورای اسالمی

ــه روســتاییان، مانــع  ــه ایــن تســهیالت ب ــا ارائ ب

مهاجــرت آن هــا بــه شــهر می شــویم و زندگــی در 

روســتا را به صرفه کرده و بخشــی از مشــکالت 

اشــتغال در روســتاها را حــل مــی کنیــم.

خانه ملت

http://khabarone.ir/news/4868501
http://www.iana.ir/fa/news/38386
http://www.icana.ir/Fa/News/315324
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پیوست 2- اظهار نظرهای منتقدان طرح برداشت از صندوق توسعه ملی

1
حاجیان فرد، کارشناس 

بازار کار

صــرف 1.5 میلیــارد دالر از منابــع صنــدوق توســعه 

اســت  قبلــی  طرح هــای  تکــرار  و  بی اثــر  ملــی 

»بیــکار  روســتائیان  بــه  را  »بیــکار«  روســتائیان  و 

می کنــد. تبدیــل  بدهــکار« 

تسنیم

2
الهوتی، نماینده مجلس 

شورای اسالمی

طــرح دولــت در رابطــه بــا اشــتغال روســتائیان خــام 

اســت. چنــد ایــراد بــه ایــن الیحــه وارد اســت، اول 

اینکــه صنــدوق توســعه بــرای پرداخت هــای ارزی 

محدودیــت نــدارد و همچنیــن شــبهه سیاســی 

دارد.

فارس

3

موسوی الرگانی، عضو هیئت 

رئیسه کمیسیون اقتصادی 

مجلس

برداشــت 1.5 میلیارد دالر از صندوق توســعه ملی 

توســط دولــت از یــک ســو خــالف اساســنامه ایــن 

صنــدوق اســت و از ســوی دیگــر بــا سیاســت های 

ابالغــی مقــام معظــم رهبــری مغایــرت دارد. اگر هم 

مصــوب شــود حتمــًا اجــازه مقــام معظــم رهبــری را 

بایــد داشــته باشــد. شــورای محتــرم نگهبــان قطعــًا 

چنیــن مــوردی را تأییــد نخواهــد کــرد. 

فارس

4
ایزدخواه، معاون اسبق 

سازمان تامین اجتماعی

کار و رفــاه  کــه وزارت تعــاون،  بایــد بررســی شــود 

اجتماعــی بــر اســاس چــه برنامــه ای به ایــن موضوع 

کــرده اســت. ورود 

تراز نیوز

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/03/1274986
http://www.farsnews.com/13951001000298
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13951011001138
http://www.taraznews.com/content/167620
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5
مصری، نماینده مجلس 

شورای اسالمی

اگر دولت طرحی برای اشــتغال روســتایی داشــت 

بایــد ضمیمــه الیحــه برداشــت 1.5 میلیــارد دالر از 

صنــدوق توســعه ملــی می کــرد.

تسنیم

6
ورمزیاری، عضو هیأت 

علمی دانشگاه تهران

برنامه ریــزی   فاقــد  دولــت  پیشــنهادی  الیحــه 

کــردن زیرســاخت های  مشــخص جهــت فراهــم 

اشــتغال می باشــد و مواردی از قبل نحوه  هزینه کرد، 

جامعــه هــدف، بــازار الزم بــرای اشــتغال و اینکــه بــه 

چــه نــوع از فعالیت هــا اختصــاص خواهــد یافــت و 

چــه دســتگاه هایی بایــد پاســخگو باشــند؛ مــواردی 

هســتند کــه در الیحــه پیشــنهادی دولــت مغفــول 

مانده انــد

عیار آنالین

7

محبی نیا، عضو هیئت 

رئیسه مجلس شورای 

اسالمی

منابــع صنــدوق توســعه بــرای اعطــای وام اشــتغال 

روســتاییان کافی نیســت.
خانه ملت

8
حسینی، عضو کمیسیون 

برنامه و بودجه مجلس

صندوق توســعه ملی این مبلغ )1.5میلیارد دالر( 

را در دســت نــدارد مگــر اینکــه طرح های قبلــی را به 

تعویق بیندازد. 

تسنیم

9

حیدری، نماینده تهران و 

عضو کمیسیون برنامه و 

بودجه

کــه  بــه روســتاییان اســت  اگــر صــرف دادن وام 

نبــوده اســت. منشــأ  متأســفانه تجربــی خوبــی 

بعضــی از مشــکالت و چالش هــا در زمینه هایــی 

ماننــد مســکن، ســکه و ارز همیــن وام هــای بــدون 

ــود. برنامــه ب

مشرق نیوز

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/02/1246745
http://ayaronline.ir/1395/10/222664.html
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