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میراث یازدهم
مرداد ماه 92، دکتر روحانی و یارانش ســّکان اداره امور کشــور را به دســت گرفتند و بدین 
ترتیب دولــت یازدهم در اوضاع متالطم اقتصادی کار خود را آغــاز نمود. تحریم های پیچیده ، 
نابه ســامانی های اقتصادی و متعاقبًا مشکالت معیشتی، بار مسئولیت را برای یاران تدبیر و امید 

سنگین تر از گذشته می کرد. 
با آغاز به کار دولت، تالش ها برای رفع مشــکالت شروع شد؛ از انجام مذاکرات متراکم جهت 
رفع تحریم ها گرفته تا برنامه ریزی برای بهبود شاخص های اقتصادی و تالش در جهت ارائه بهتر 
خدمات اجتماعی. از سوی دیگر سیاســت های اقتصاد مقاومتی نیز همچون چراغ راهی دربرابر 
قوه  ی مجریه قرار داشت؛ سیاست هایی که با نگاهی درون زا در پی قطع وابستگی های اقتصادی، 

حمایت از تولید ملی و دانش بنیان شدن اقتصاد بود.
کابینه ی یازدهم در این چهار ســال تدابیر مختلفی را در راســتای بهبــود وضعیت اقتصادی 
اتخاذ کرد و ثمرات متعددی را برای ملت به میراث گذاشــت. بدون شک باید قدردان زحمات 
دولتمردان بود و جهت دستیابی به آرمان اقتصاد مقاومتی، تجارب مثبت و منفی ایشان را مدنظر 
قرار داد. از این حیــث مرور کارنامه عملکرد دولت یازدهم به منظور ثبت میراثی برای کشــور 

ضروری می نماید.
مرکــز رصد کنکاش، جهت انجام مأموریت خویش مبنی بر رصد تحوالت سیاســت گذارانه  
کشــور، با بهره گیری از دانش نخبگانی خود، پرونده عملکــرد دولت تدبیر و امید را تحت عنوان 
»میراث یازدهم« تدوین و منتشــر نمود. در قالب تدوین این پرونده، کارشناسان مرکز کنکاش، 
با مرور و بررســی صدها منبع و گزارش رسمی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، تالش 

نمودند تا تصویری منصفانه، واقعی و غیرسیاسی از اقدامات قوه ی مجریه ارائه دهند.
پرونده ی میراث یازدهم مدعی بررسی همه جانبه  دولت نیست، لکن امید می رود که این نگاره 
ـ با تمامی نقاط قوت و ضعفشـ  تصمیم گیران و دلســوزان کشور را در تحقق اهداف مقدس نظام 

جمهوری اسالمی یاری نماید.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید...

شورای سردبیری
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چهــار ســال از حضــور دکتــر روحانــی و یارانــش در قــوه ی مجریه 
گذشــت؛ چهــار ســالی که بــا دشــواری های متعــدد همراه بــود. در 

ایــن دوران یــاران تدبیــر و امیــد در جهــت حــل مشــکالت اقتصــادی و 
اجتماعــی کشــور اقدامــات مختلفــی را پیگیری نمــود؛ از انجــام مذاکرات 

فشــرده با کشــورهای 5+1 و حمایت از ســرمایه گذاری  خارجی گرفته تا مدیریت 
شاخص های اقتصادی و افزایش خدمات درمانی.

در این بخش ســعی می گردد تا ضمن اشــاره به مهمترین اقدامات دولت یازدهم، برخی از 
رویکردهــای حاکم بر این اقدامات تشــریح شــوند؛ رویکردهایــی که می توان آن هــا را به عنوان 

راهنمای عملکرد کابینه ی تدبیر و امید به شمار آورد.

اولویت های کالن دولت یازدهم

آنچه گذشت
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دولت یازدهم درحالی اداره امور را در دســت گرفت که کشور درگیر تحریم های 
ظالمانه اقتصادی بود. این دولت بــرای رفع تحریم ها از مذاکره به عنوان اصلی ترین 
ابزار اســتفاده کرد؛ در این راســتا مذاکرات هسته ای ایران با کشــورهای غربی، با 
ســرعت و جدیت بیشــتری ادامه یافت. آذرماه 92، ایران و اعضای 1+5، به توافق 
موقت هسته ای دست یافتند که به توافق ژنو، معروف گردید. سپس در فروردین ماه 
94، توافق لوزان حاصل شــد و نهایتًا در تیرماه 94، توافق جامع هســته ای یا همان 

برجام به امضای طرفین رسید و از اواخر دی ماه همان سال اجرایی شد. 
بنا به وعده های مســئولین، این انتظار ایجاد شــد که همزمان با اجرای برجام کلیه 
تحریم های اقتصادی لغو و مرتفع شــود؛ در همین راســتا فروش نفت از سال 94 به 
بعد افزایش یافت و برخی تعامالت اقتصادی ایران با جهان مجدداً شــکل گرفت. اما 
باوجود اجرای برجام، ساختار تحریم های ثانویه بانکی آمریکا )زیرساخت های حقوقی 
و سازوکارهای اعمال آن( کاماًل حفظ شــد و تنها مصادیق اعمال آن کاهش یافت. به 
همین دلیل، روابط بانکی ایران با بانک های بزرگ شــکل نگرفت و بخش عمده ای از 
تبادالت مالی ایران تیره و تار ماند.  این چالش ها مجدداً مسئولین کشور را به مذاکره با 
کشورهای غربی واداشت اما آمریکا بازهم به بهانه های مختلِف غیرهسته ای، افراد و 
نهادهای ایران را به لیســت تحریم های خود افزود. در این رابطه می توان به موارد زیر 
اشــاره نمود: تصویب قانون محدودیت صدور روادید برای کسانی که به ایران سفر 
کرده اند، تمدید قانون جامع تحریم های ایران )ISA( و تصویب قانون مقابله با اقدامات 
بی ثبات کننده ایران 2017. در مجموع می توان گفت که طی چهار ســال گذشــته، 
مذاکره به عنوان اصلی ترین راهکار دربرابر تحریم ها استفاده شد و دولت تالش نمود 

تا با پرهیز از اقدامات تقابلی، تحریم های بین المللی را با گفتگو مرتفع نماید.

در چهار سال اخیر دولت یازدهم در معاهدات و توافق نامه های جهانی حضوری 
بارز داشــت و نســبت به رعایت اســتانداردها و راهبردهای نهادهای بین المللی 
اهتمام ورزید. در رأس این توافقات می توان به برجام اشــاره نمود. هرچند که این 
توافق نامه ها محدود به مسائل سیاسی نبود و حوزه های دیگری نظیر تبادالت مالی، 
محیط زیست، جمعیت، آموزش و غیره را نیز دربر می گرفت. از جمله همکاری های 
بین المللی طی چهار سال اخیر می توان به موارد زیر اشاره نمود: افزایش همکاری ها 
با کارگروه اقدام مالی مشــترک )FATF( و صندوق جمعیت ســازمان ملل متحد، 
امضای موافقت نامه آب و هوایی پاریس و تصمیم برای اجرای ســند 2030 برای 

توسعه پایدار. 
توجه ویژه به برنامه هــا و راهبردهای بین المللی در حالــی صورت گرفت که در 
برخی از حوزه ها، اســناد باالدستی داخلی وجود داشــت که تحقق آن  اسناد بومی با 
چالش هایی همراه شــده بود. به عنوان نمونه آموزش برای توســعه پایدار با شعار 
»آمــوزش و یادگیری مادام العمر باکیفیت، برابر و فراگیر« در قالب ســند آموزش 
2030 مورد توجه شدید برخی مســئولین قرار گرفت؛ حال آنکه اجرای سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش محقق نشــده بود. در همین رابطه مقام معظم رهبری، در 
دیدار با فرهنگیان کشــور )اردیبهشــت 96( ضمن انتقاد از پذیرش سند 2030، بر 

اجرای سند تحول بنیادین تأکید کردند.
در مجموع، حضور فعال دولت یازدهم در توافق نامه های بین المللی در حالی اتفاق 
افتاد که کارشناســان اعتقاد دارند تنظیم و مدیریت رفتار کشورهای در حال توسعه 
ازطریق تدوین استانداردهای بین المللی، یکی از جدیدترین و مهمترین سیاست های 

کشورهای غربی و به خصوص آمریکا است.

تالش برای رفع تحریم ها از مسیر مذاکره

دولــت یازدهم توجــه بســیار زیادی به توســعه 
همکاری های اقتصادی با شــرکت های خارجی داشت 
و هدف اصلی خود را افزایش ســرمایه گذاری خارجی 
و ضمنًا اســتفاده از فناوری های روز دنیا اعالم کرد. طی 
چهار ســال اخیر شرایط الزم برای گسترش همکاری ها 
با کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه، در حوزه هایی 

نظیر نفت، نیروگاه، خودرو، هواپیما و واگن فراهم شد. 
به عنــوان مثال، در حوزه نفت، پــس از پیگیری های 
مکــرر وزارت خانــه و به رغــم مخالفت  بســیاری از 

کارشناسان، نخســتین قرارداد در قالب الگوی جدید 
قراردادهای نفتــی )IPC( بدون برگــزاری مناقصه، با 
شــرکت توتال فرانســه به امضا رســید. عالوه بر این، 
در ماه هــای پایانی دولت یک قرارداد بزرگ ســاخت 
نیروگاه با شــرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال منعقد 
شــد. در حوزه »خودرو« و »هواپیما« نیز قراردادهایی 
با شرکت های خودروســاز فرانســوی پژو و رنو و نیز 
شرکت های هواپیمایی بوئینگ )از آمریکا(، ایرباس )از 
فرانسه( و ATR )از ایتالیا( بسته شد. همچنین در صنعت 

واگن نیز همکاری با شــرکت لوکوموتیوسازی روسیه 
شکل گرفت. 

بعد از اجرای برجــام، با هدف ورود ســرمایه، پای 
بســیاری از شــرکت های خارجی به صنعت کشور باز 
شد و در برخی موارد، ورود شرکت های ثروتمند بیگانه 
باعث کناره گیری شرکت های داخلی از صحنه ی رقابت 
گردید. عالوه بر این ورود ســرمایه های خارجی اما نقد، 
کم توجهی به دیگــر روش های تأمین مالی داخلی )نظیر 

اوراق مشارکت( را به همراه داشت.

زمینه سازی برای ورود سرمایه های هنگفت خارجی 

توجه ویژه به معاهدات بین المللی 
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دولت یازدهم برنامه های گوناگونی را برای حفاظت از محیط زیست در دستور کار 
خود قرار داد به نحوی که می توان سازمان حفاظت محیط زیست را یکی از پُرکارترین 
نهادهای دولت یازدهم به شمار آورد. رایزنی با کشور عراق برای مدیریت کانون های 
انتشــار گرد و غبار، ارائه الیحه هوای پاک به مجلس و عقد تفاهم نامه با دستگاه های 
متعدد و نیز ممانعت از عرضه ی بنزین پتروشیمی در کشور، گوشه ای از این فعالیت ها 
محسوب می شــدند. همچنین ســازمان حفاظت از محیط زیست با هدف حراست 
از حیات وحش و زیســت بوم ها، در جهت محدودســازی کشــاورزی تالش نمود؛ 
تالشی که البته در راستای کاهش محصوالت کشــاورزی و متعاقباً وابستگی غذایی 
ارزیابی شد. مشــابه این اتفاق در طرح بین المللی »ترسیب کربن« نیز رخ داد که طی 
آن کارشناســان سازمان ملل و ســازمان حفاظت از محیط زیست در جهت هدایت 
کشــاورزان و دامداران روستایی به دیگر مشاغل، تالش نمودند.  در مجموع می توان 
گفت سیاست های زیست محیطی، بیش از »مصونیت بخشی«، بر »اِعمال محدودیت« 
استوار شــد که یکی از مصادیق بارز آن را می توان در مخالفت با توسعه کشاورزی و 
مرتع داری مشاهده نمود. قابل تأمل آنکه در برخی مناطق، انجام نشدن کشاورزی و 
عدم بهره برداری از مراتع، به آسیب زدن به محیط زیست )فرسایش خاک، راه افتادن 

سیل و تبخیر آبهای سطحی، تغذیه نشدن سفره های زیرزمینی و...( منجر می شود. 

همه ســاله بخش قابل توجهی از بودجه دولت ها به آموزش اختصاص می یابد که 
به عقیده برخی می توان با مدیریت صحیح، اعتبارات بخش آموزش را کاهش داد یا 
آن ها را به شیوه ای کاراتر هزینه نمود. در این راستا یکی از شیوه های کاهش هزینه ها، 

حمایت از ورود سرمایه بخش خصوصی به عرصه آموزش است. 
دولت یازدهم حمایت از توســعه ی نقش آفرینی بخــش خصوصی در دو بخش 
»آموزش و پــرورش« و »آموزش عالی« را در دســتور کار خویش قرار داد. در این 
دولت مدارس غیردولتی افزایش یافتنــد و مدیریت برخی مدارس دولتی به بخش 
خصوصی واگذار شــد. همچنین در آموزش عالی نیــز تالش هایی در جهت حذف 
واژه ی »غیرانتفاعی« از اســاس نامه دانشــگاه های غیرانتفاعــی صورت گرفت تا 
سرمایه گذاری در این دانشــگاه ها برای بخش خصوصی جذابیت بیشتری پیدا کند؛ 

عالوه بر آن ظرفیت دوره های شهریه پرداز دانشگاه ها نیز افزایش یافت.
ناگفته نماند که سیاســت حمایت از ورود بخش خصوصی در آموزش و پرورش 
به صورت ویژه از ســوی کارشناســان و نهادهای مختلف مورد نقد و بررســی قرار 
گرفت و با واکنش های متعددی روبرو شــد. درباره این موضوع، مقام معظم رهبری 
اردیبهشت ماه 95 بر حاکمیتی بودن آموزش و پرورش تأکید کردند و لزوم ترغیب 

خانواده ها به مدارس دولتی را مدنظر قرار دادند.

توجه ویژه به محیط زیست

با رفــع محدودیت های صادرات نفت ایــران پس از 
اجرای برجام، تولید نفت کشــورمان بــا هدف افزایش 
صــادرات آن، بیــش از 40 درصد افزایــش یافت و از 
حدود 2.7 میلیون بشــکه در روز در ســال 92، به حدود 
3.8 میلیون بشــکه در روز در ســال 95 رسید. بر همین 
اســاس صادرات نفت ایران حدود یک میلیون بشکه در 
روز افزایش یافت. همچنین با تمرکز بر توســعه فازهای 
پارس جنوبی، میزان تولید گاز کشــور، بیش از 39 درصد 
رشــد نمود که افزایش گازرسانی به نیروگاه ها را به دنبال 

داشت. البته وعده وزارت نفت دولت یازدهم اتمام پرونده 
تمامی فازهای پارس جنوبی )به غیر از فاز 11( در پایان این 
دولت بود که محقق نشد و بهره برداری از فازهای 13 و 14 

و همچنین 22 تا 24 به دولت بعدی موکول شد. 
افزایش تولید نفت در دولت یازدهم به افزایش فروش 
منجر شد و میزان پاالیش نفت خام در طول دولت یازدهم 
تغییر چندانی نکرد و جز افتتاح ناقص فاز اول پاالیشــگاه 
میعانات گازی ســتاره خلیج فارس، نمی تــوان به اقدام 
ویژه ی دیگری در خصوص توســعه میزان پاالیش اشاره 

نمود. کم توجهی به عرصه پاالیش در کنار قیمت گذاری 
نامناســب بنزیــن در گام های دوم و ســوم هدفمندی 
یارانه ها و نیــز حذف ســهمیه بندی بنزیــن و عرضه 
 ،CNG تک نرخی آن و همچنین عدم توســعه ی سوخت
افزایش 17 درصدی مصرف بنزین در چهار ســال اخیر 
را به دنبال داشت. نتیجه آنکه به واسطه ی روند افزایشی 
مصرف بنزین و عــدم افزایش ظرفیت پاالیشــگاهای 
موجود، واردات بنزین در سال 95 نسبت به سال 91، 6.5 

برابر بیشتر شد.

افزایش تولید نفت و گاز 

کاهش هزینه های آموزش
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شعار »عدالت جنســیتی« و تالش برای گفتمان ســازی آن از فعالیت های اصلی 
معاونت امور زنان و خانــواده در دولت یازدهم بود؛ بنا به اظهارات معاون امور زنان، 
شــعار مذکور مفاهیم زیر را در بر می گرفت: »دسترســی عادالنه زنان و مردان به 
پست های مدیریتی«، »دسترسی یکســان مرد و زن به منابع اقتصادی و اجتماعی«، 
»توازن زندگی و اشــتغال زن«، »برابری حقوق زن و مرد« و »ایجاد شرایط برابر در 

اشتغال زن و مرد«. 
طی چهار ســال اخیر، تالش های فراوانی در راســتای افزایــش حضور بانوان در 
عرصه های اجتماعی و اقتصادی صورت گرفت؛ در این راســتا ظرفیت سازمان های 
مردم نهاد فعال شــد؛ بر حضور بانوان در مناصب مدیریتی و سیاسی تأکید گشت و 
افزایش اشتغال بانوان مورد حمایت ویژه قرار گرفت که نتیجتًا خالص ایجاد اشتغال 

زنان، دوبرابر مردان در سال 95 شد. 
مرور اقدامات انجام شده طی چهار ســال اخیر حکایت از آن دارد که حضور زنان 
در عرصه هــای اجتماعی و اقتصادی، پررنگ تر از حضور ایشــان در فضای خانواده 
پیگیری شــد و بدین ترتیب شعار »زن به مثابه یک شهروند« نسبت به شعار »زن به 

مثابه یک مادر« اولویت یافت.

دولت یازدهم در چهار سال فعالیت خویش، بر تسهیل ارائه ی خدمات درمانی به 
صورت ویژه متمرکز شــد و در این راستا طرح تحول نظام سالمت از اردیبهشت ماه 
93 کلید خورد. با اجرای گام نخست این طرح، سهم پرداختی مردم در بخش بستری 
از 37 به 10 درصد در شهرستان ها و از 18 به 5 درصد در روستاها رسید و 11 میلیون 
نفر نیز تحت پوشــش بیمه درمانی قرار گرفتند؛ همچنین تعداد پزشکان در مناطق 

محروم افزایش یافت و شبکه های بهداشت روستاها ترمیم و تکمیل شد.
بدین ترتیب می توان گفت که در دولت یازدهم افزایش سطح دسترسی  به خدمات 
درمانی در دســتور کار قرار گرفت امــا در کنار این موضوع، مخارج ســالمت نیز 
به طرزی معنادار هم در دولت و هم در هزینه های مردم رو به فزونی گذاشت. توضیح 
بیشــتر آنکه در قالب گام ســوم طرح تحول، تعرفه های درمانی به طور میانگین در 
بخش خصوصی و دولتی 150 درصد افزایش یافت و متعاقبًا بدهی بیمه های درمانی 
به مراکز درمانی شــدت گرفت. قابل تأمل آنکه بعد از اجرای طرح تحول سالمت، 
سهم هزینه های سالمت در سبد هزینه های خانوار از لحاظ درصدی و مطلق افزایش 

پیدا کرد.

افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی بانوان

بــا تالش های دولت یازدهم طی چهار ســال اخیر 
وضعیت برخی شــاخص های اقتصــادی بهبود پیدا 
کــرد و اوضاع مالی کشــور وضعیت نســبتًا باثباتی 
را تجربه نمــود. به عنوان مثال، تــورم از حدود 40 
درصد به زیر 10 درصد کاهــش یافت و تک رقمی 
شد هرچند که مجدداً در ماه های پایانی دولت شاهد 
افزایش نسبی آن بودیم. همچنین نرخ ارز از 3182 
تومان در سال 92 به 3750 تومان در سال 95 رسید 
و در نتیجه، می توان گفت بازار ارز چهار ســال نسبتا 

باثباتی را ســپری نمود .همچنین دو شــاخص »تراز 
تجاری« و »رشــد اقتصــادی« نیز وضعیت نســبتًا 
مثبتی را تجربه کردند؛ تراز تجاری از 7/8- میلیارد 
دالر در ســال 92 به 246 میلیون دالر در ســال 95 
افزایش یافت. رشــد اقتصادی بدون نفت نیز از 0.4 
 و 3.3  درصد در ســال 91 به 3.3 در سال 95 افزایش 

یافت.
 به رغم ایجاد ثبات نسبی، بســیاری از بخش های 
مهم اقتصادی از اصالحات اساســی محروم ماندند. 

به عنوان مثــال، بانک مرکــزی در دولت یازدهم، 
اقدامات متعددی در راســتای اصــالح نظام بانکی 
مانند تالش در راســتای ســاماندهی مؤسســات 
غیرمجــاز، اصالح صورت های مالــی و کاهش نرخ 
ســود بانکی انجــام داد امــا نظام بانکــی از باتالق 
مشکالت ریشــه ای رها نشد. در همین رابطه، به رغم 
کاهش تــورم، نقدینگی بیش از 250 درصد افزایش 
یافت، نرخ سود بانکی نســبت به نرخ تورم، باال باقی 

ماند و بنگاه داری بانک ها همچنان مهار نشد. 

تالش برای ایجاد ثبات اقتصادی 

افزایش سطح دسترسی به خدمات درمانی



بیــژن نامــدار زنگنــه، کــه در تمامــی دولــت هــا بــه غیــر از 
دولت هــای نهم و دهــم حضور داشــته و حامیان دولــت روحانی 

بــه او لقب »شــیخ الــوزرا« می دهنــد، بخش زیــادی از وقتــش در این 
دولــت بخصــوص پــس از اجــرای برجــام را صــرف مذاکــره بــا خارجی هــا 

بــرای افزایش صــادرات نفت و مذاکــره با داخلی هــا برای دفــاع از مدل جدید 
قراردادهــای نفتــی )IPC( و ایجــاد بســترهای قانونــی بــرای اجــرای آن کــرد. در اثر 

ایــن تالش ها، وزارت نفــت موفق به افزایش تولیــد و صادرات نفت شــد؛ منتها به دلیل 
عدم توســعه متناســب ظرفیت پاالیشی کشــور، این اتفاق به افزایش خام فروشی منجر شد 

و مــدال »افتخار خــام« را بر گــردن این وزارتخانــه آویخت. همچنیــن تثبیت بســترهای قانونی 
IPC و امضای قرارداد توســعه فاز 11 پارس جنوبی با شــرکت بدســابقه توتال با اســتفاده از همین مدل 

قــراردادی از جملــه ثمــرات ایــن تالش ها بــود. البته اگــر وزارت نفت می توانســت جلوی ســقوط شــدید 
قیمــت جهانی نفت در ســال هــای 93 و 94 را بگیرد و ایران پس از اجــرای برجام به راحتی بــه درآمدهای نفتی 

خود دسترســی داشــت، شاید آثار فعالیت های زنگنه برای افزایش خام فروشــی نفت بیشتر در اقتصاد کشورمان 
مشــخص می شــد. بهره بــرداری از فازهای مختلف پــارس جنوبی )فازهــای 12 و 15 تــا 21( در دولت یازدهم، دســتاورد 

بزرگــی بــرای زنگنــه بود که به مدد تکیه بر توان شــرکت های داخلی حاصل شــد. افزایــش قابل توجه تولیــد میعانات گازی 
از پارس جنوبی، در کنار پیشــرفت الک پشــتی احداث پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس و ســیراف موجب افزایش قابل توجه 

صادرات میعانات گازی و روی زمین ماندن شعار زنگنه مبنی بر قطع کامل خام فروشی این ماده خام شد.
اجــرای فــاز اول طــرح پیمایش در بســتر کارت ســوخت گازوئیل یکــی از اقدامات مثبــت و قابل تقدیــر وزارت نفت دولت 
یازدهــم بود کــه کاهش قابل توجه قاچــاق این فرآورده را به همراه داشــت؛ ولی همچنــان خبری از اجرای فــاز دوم این طرح 
نیســت. همچنیــن در دولت یازدهم، شــاهد افزایش قابل توجــه مصرف و واردات بنزیــن بودیم که ارتبــاط زیادی با حذف 

سهمیه بندی بنزین در خردادماه 94 توسط زنگنه داشت.

گزارش عملکرد  وزارت نفت در دولت یازدهم

افتخاِر خام
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اقدامات
افزایش قابل مالحظه تولید و صادرات نفت خام ایران متوســط تولید روزانه نفت خام ایران در سال 92، 2.82 میلیون بشکه بود1  که 1

این میزان تولید با اجرایی شدن برجام در دی ماه 94، افزایش یافت و در سال 95 میزان 
تولید نفت حدود روزانه 3.8 میلیون بشکه2  رسید. )نمودار 1(

قابل ذکر است که از دســت رفتن ظرفیت 200هزار بشکه ای در شرکت فالت قاره 
موجب گردید که ظرفیت تولید نفت به  4میلیون بشکه در روز نرسد.

میزان صادرات روزانه نفت خام کشــور نیز تا قبل از اجرایی شــدن برجام و افزایش 
تولید نفت متوســط روزانه 1.07 میلیون بشــکه در روز بود که این مقدار در سال 95 
به طور متوسط به 2 میلیون بشکه در روز رسید. بدین ترتیب می توان گفت که در دولت 
یازدهم، با توجه به عدم افزایش ظرفیت پاالیشگاه های نفت کشور، افزایش تولید نفت 

ایران به افزایش صادرات نفت خام  منجر گردید. 

توسعه ی میادین مشترک غرب کارون افزایش تولید نفت از میادین مشترک یکی از الزامات سیاست های کلی اقتصاد 2
مقاومتی اســت. در بین میادین مشترک نفتی کشــور، میادین مشترک غرب کارون 
)شــامل میادین آزادگان جنوبی و شمالی، یاران جنوبی و شمالی، یادآوران و چند میدان 
نفتی کوچک مشترک با کشور عراق( از اهمیت خاصی برخوردارند. در ادامه وضعیت 

توسعه هر یک از این میادین طی سال های اخیر تشریح می شود.
میدان یاران: این میدان به نسبت میادین غرب کارون کوچک تر است اما به دلیل اشتراک 
با عراق، اهمیت زیادی دارد. میدان مذکور به دو قســمت شمالی و جنوبی تقسیم شده است.

در حال حاضر از میدان یاران شــمالی روزانه 30 هزار بشــکه نفت برداشت می شود3. نکته 
قابل توجه، حضور موفق پیمانکار داخلی )شــرکت توســعه نفت و گاز پرشیا( در این میدان 
اســت4؛ به گونه ای که شــرکت مذکور در بهار 95 این میدان را طبق مهلت تعیین شده با 
بودجه ای کمتر از بودجه مصوب و با اســتفاده 71 درصدی از تجهیزات ایرانی توسعه داد. 

میزان تولید نفت هدف گذاری شده در میدان یاران جنوبی نیز 25 هزار بشکه در روز است. 
میدان آزادگان جنوبی: در میان میادین غرب کارون، میدان آزادگان جنوبی، به عنوان 
بزرگ ترین میدان نفتی کشور و سومین میدان بزرگ نفتی جهان، جایگاه ویژه ای دارد. در 
فاز نخســت، تولید روزانه 40 تا 47 هزار بشکه ای5  این میدان از سوی پیمانکاران داخلی 
)شرکت های مناطق نفت خیز جنوب و پتروایران( محقق گردید و طبق برنامه باید تا پایان 
شهریورماه 1395 نیز، 60 هزار بشکه دیگر از سوی پیمانکار داخلی )شرکت مهندسی و 

توسعه نفت( به تولید روزانه آن افزوده می شد که البته این امر جامه عمل نپوشید6. 
وزارت نفــت به دنبال واگذاری فــاز دوم میدان آزادگان جنوبی7  به شــرکت های 
خارجی8  در قالــب قراردادهای جدید نفتی اســت؛ گزینه اصلــی وزارت نفت برای 
واگذاری آزادگان جنوبی، شرکت توتال فرانسه9  محسوب می شود که سابقه خوبی در 
توسعه میادین نفت و گاز ایران ندارد10. آبان 95 وزارت نفت قصد داشت که مطالعه ی 
میدان نفتــی آزادگان جنوبی را به شــرکت توتال واگذار کند؛ این اقــدام با اعتراض 
اصحاب رسانه و کارشناســان حوزه ی نفت روبه رو شد و وزارت این میدان به شرکت 
توتــال را واگذار ننمود. زمان اجرای مناقصه ی میدان آزادگان جنوبی نیز همراه با دیگر 
میادین در دولت دوازدهم خواهد بود. طبق برنامه تولید نفت از میدان آزادگان جنوبی 

درمجموع دو فاز به 600 هزار بشکه در روز خواهد رسید.
میدان آزادگان شمالی: فاز نخست میدان آزادگان شمالی رسمًا افتتاح نشده است، 
اما روزانه 75 هزار بشــکه11   از آن برداشــت می شــود؛ فاز دوم این میدان همانند فاز 

نخست، قرار است به شرکت سی ان پی سی چین واگذار شود.
میــدان یادآوران: میدان یــادآوران که در حال حاضر، با تولیــد روزانه 115 هزار 
بشکه12، بیشترین تولید نفت را در میان میادین غرب کارون دارد، قرار است در سه فاز، 
به تولید 300 هزار بشکه ای برسد. در حال حاضر، تولید روزانه نفت از میادین مشترک 
غرب کارون در حدود 270 هزار بشکه است؛ تولیدی که هدف وزارت نفت برای سال 

95 )260 هزار بشکه13 ( را نیز محقق گرداند.

انعقاد قرارداد نفتی در قالبی جدید )IPC( در راستای افزایش تولید اصالح قراردادهای نفتی کشــور یکی از اولویت های اصلــی زنگنه طی چهار 3
ســال اخیر بوده اســت. وی در همان ماه های نخست شــروع به کار دولت یازدهم، با 
تشــکیل کمیته ای، تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی کشور را آغاز کرد و نهایتًا مدل 
جدید قراردادهای نفتی ایران در آذرماه 1494  رونمایی شــد. چارچوب کلی این مدل 

میزان صادرات روزانه نفت خام کشور تا قبل از اجرایی شدن 
میلیون   1.07 روزانه  متوسط  نفت  تولید  افزایش  و  برجام 
بشکه در روز بود که این مقدار در سال 95 به طور متوسط به 

1.8میلیون بشکه در روز رسید.
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تحریم فروش نفت ایران

توافق ژنو

آغاز دولت
آغاز اجرای برجام

نمودار )1(: متوسط تولید نفت ایران )میلیون بشکه در روز(
))OPEC( منبع: گزارش سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک(

پی نوشت:
8- تاکنون دو شرکت اینپکس و ماروبنی از ژاپن و شرکت توتال فرانسه برای توسعه این میدان اعالم آمادگی کرده اند.

10- از آن جمله، می توان به بی توجهی شرکت توتال به تولید صیانتی در میدان نفتی سیری و فساد این شرکت در توسعه فاز 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی اشاره نمود.
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قراردادی نیز در مهرماه 94 به تصویب هیئت دولت رسید15. 
به گفته مســئولین وزارت نفــت، در قراردادهای فوق، جذابیــت الزم برای حضور 
سرمایه گذاران خارجی در واگذاری، اکتشاف، تولید و ازدیاد برداشت از تمامی میادین 
نفت و گاز کشور )اعم از میادین خشــکی و دریا، مستقل و مشترک( در نظر گرفته شده 
اســت. همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن و انتقال فناوری16  از اهداف مسئولین 

وزارت نفت برای طراحی این قراردادها بود.
در مقابل، انتقاداتی جدی از ســوی برخــی نهادهای نظارتی و امنیتی، مســئولین، 
کارشناسان و اساتید دانشگاه نسبت به این قراردادها مطرح شد. مهم ترین این انتقادات 
که در سه دسته کلی فنی، مالی و حقوقی جای می گیرند، عبارت اند از: واگذاری بلندمدت 
میادین کشور به شرکت های خارجی17، نقض حاکمیت ملی و وابستگی به شرکت های 
خارجی18، عدم مطابقت قراردادها با اصل 44 قانون اساسی19، انتخاب نادرست میادین 
هدف20، عدم تضمین انتقال فناوری21، عدم تناسب ریسک با پاداش22، تضعیف شرکت 

ملی نفت ایران23 و نبود شفافیت الزم در مفاد قرارداد24.
پس از طرح ایرادات از ســوی نهادهای نظارتی و کارشناســان، جلساتی با منتقدین 
برگزار شد و نظرات آنان موردبررسی قرار گرفت. همچنین با تشکیل کارگروهی ذیل 
ســتاد اقتصاد مقاومتی از ســوی معاون اول رئیس جمهور، از نمایندگان وزارت نفت، 
منتقدین قراردادهای نفتی و صاحب نظران جهت بررســی موضوع در جلسات متعدد 
دعوت به عمل آمد. پس ازاین جلســات، جمع بندی حاصل در ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی بررسی و تصویب گردید و در تیرماه 1395رئیس جمهور در نامه ای به رهبری 
از بررسی و اعمال نظرات کارشناسان و دستگاه های نظارتی سخن گفت. رهبری نیز در 
جواب نامه ضمن اشــاره به 15 ایراد اساسی قراردادها، خواستار رفع این ایرادات و طی 

مراحل قانونی شدند.
بعد از اعمال اصالحات، شــهریور 95 هیئت دولت نســخه جدید قرارداد نفتی را به 
هیئت تطبیق مجلس فرستاد که در آنجا نیز تأیید شد؛ هرچند که ابراهیمی اصل معاون 
سابق وزیر نفت  بر این باوراست که از 15 ایراد رهبری، 10 مورد برطرف نشده است25.

وزارت نفت قصد داشت در آبان 95 میدان آزادگان جنوبی را بدون برگزاری مناقصه 
و در قالب قراردادهای جدید به شرکت توتال جهت مطالعه و توسعه واگذار کند که این 
امر به دلیل مخالفت صاحب نظران و کارشناســان امر صورت نگرفت و اولین قرارداد 
نفتی در قالب قراردادهای نفتی جدید )IPC( در میدان گازی فاز 11 پارس جنوبی منعقد 
گردید. قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 4 میلیارد و 800 میلیون دالر 

در تیر 96  میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه و 
متشکل از شرکت ملی نفت چین )CNPC( و شرکت پتروپارس امضا شد26. 

جمع آوری گازهای همراه جمــع آوری گازهای همــراه نفت یکــی از چالش های دولت هــای مختلف 4
درزمینه ی بهینه ســازی مصرف انرژی بوده اســت. وزارت نفت دولت یازدهم در سال 
93به منظور اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای جمع آوری گازهای همراه نفت، 
اقدام به برگزاری یک مزایده کرد که با اســتقبال خوبی از ســوی بخش خصوصی مواجه 
نشد. بااین حال، تا اوایل مردادماه 95، 5 قرارداد با بخش خصوصی برای جمع آوری روزانه 
حدود 9 میلیون مترمکعب گاز همراه نفت منعقد شد که از میان آن ها می توان به  قرارداد 
فــروش 5.7 میلیون مترمکعب گاز همراه میدان نفتی فروزان27  و 1.2 میلیون مترمکعب 

گاز از چهار میدان نفتی مارون 3، مارون6، منصوری و کرنج پارسی اشاره کرد28.
همچنین  وزیر نفت در راســتای جمع آوری گازهای همراه  در تیرماه 96 شــیوه نامه 
نحوه داد و ســتد شرکت ملی نفت ایران با خریداران گازهای مشعل را ابالغ کرد که در 
آن قیمت پایه ی واگذاری گازهای فِلِر به صورت عادالنه و مطلوب  بین نیم تا 2 ســنت 
در هر مترمکعب تعیین شــد29. خاطرنشان می ســازد که یکی از شیوه های جمع آوری 
گازهای همراه نفت، احداث واحدهای ان جی ال اســت که گازها را برای اســتفاده در 
مجتمع های پتروشــیمی فراورش می کنند. در همین رابطه دو طرح احداث ان جی ال 
از سوی وزارت نفت در نظر گرفته شــد که در شهریور 1395 عملیات پروژه ان جی ال 
3100 در منطقه چشمه خوش دهلران باهدف جلوگیری از سوزانده شدن روزانه 7.5 
میلیون مترمکعب آغاز گردید30. همچنین در مهرماه 95 قرارداد احداث تأسیســات 
ان جی ال 3200 غرب کارون جهت استفاده از روزانه 14 میلیون مترمکعب گاز همراه با 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس امضا شد31.
الزم اســت ذکر شــود که یکی دیگر از اقدامــات وزارت نفت در این راســتا طرح 
جمع آوری گازهای همراه آماک با هدف جمع آوری گازهای اســیدی شــهر اهواز به 

میزان حداکثر 0.5 میلیون مترمکعب در روز بود که در اسفند 1395 افتتاح گردید32.

صادرات گاز به کشورهای همسایه تداوم توسعه فازهای پارس جنوبی، میانگین برداشت روزانه گاز غنی کشور33  5
در سال 95 را به 885 میلیون مترمکعب34  رســاند که قرار است تا پایان برنامه ششم 
توســعه، به حدود 1.2 میلیارد مترمکعب افزایش پیدا کند. افزایش تولید گاز کشــور 
فرصت های مختلفی را در اختیار مسئولین وزارت کشور قرار داده است که یکی از آن ها 
صادرات گاز است. به گفته مســئولین، تا پایان برنامه ششم، میانگین صادرات روزانه 
گاز کشــور از حدود 35 میلیون مترمکعب35  فعلی به 350 میلیون مترمکعب36  خواهد 
رســید. عالوه بر برخی از کشورهای منطقه37، کشــورهای اروپایی و برخی کشورهای 
شــرق آســیا نیز به عنوان گزینه هایی برای دریافت گاز ایران مطرح هستند. در ادامه 
وضعیت صادرات گاز به برخی کشــورهای منطقه طی سال های گذشته مرور خواهد 

شد.
صادرات گاز به کشور پاکستان: پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان )خط لوله آی پی( 
قرار بود تا پایان ســال 2014 میالدی )دی ماه 93(، به ســرانجام برسد38. در این میان، 
ایران بخش عمده تعهدات خود را اجرا کرد، اما تعلل پاکســتان در عمل به تعهداتش به 
بهانه تحریم ایران، موجب توقف پروژه شــد. به گفته وزیر نفت پاکستان، حتی در دوران 
پسابرجام نیز همچنان تحریم های آمریکا مانع از اجرای این پروژه هستند39. پاکستان باید 
تا دسامبر 2014 خط لوله را در خاک خود احداث می کرد. بر اساس قرارداد اگر پاکستان 
تا پایان سال 2015میالدی احداث خط لوله را در خاک خود عملیاتی نکند، باید 3 درصد از 
ارزش صادرات گاز صادراتی را به عنوان جریمه به ایران پرداخت کند40. اما وزارت نفت 
از این ابزار برای تحت فشــار قرار دادن پاکستان استفاده نکرده است؛ با این توصیفات به 

نظر می رسد که انگیزه ای برای اجرای این پروژه در وزارت نفت وجود ندارد.
 از سوی دیگر نزدیکی روابط اسالم آباد و دوحه، و عدم تأمین مالی پروژه ساخت خط 
لوله در پاکســتان از سوی ایران موجب شد تا قطری ها در مهر 1395 قرارداد صادرات 

ال ان جی به پاکستان را امضا کنند41. 

وزیر نفت در راستای جمع آوری گازهای همراه  در تیرماه 96 
شیوه نامه نحوه داد و ستد شرکت ملی نفت ایران با خریداران 
گازهای مشعل را ابالغ کرد که در آن قیمت پایه ی واگذاری 
گازهای ِفِلر به صورت عادالنه و مطلوب  بین نیم تا 2 سنت در هر 

مترمکعب تعیین شد .

پی نوشت:
33 - گازی که برداشت می شود، گاز غنی نام دارد که برای گوگردزدایی و جداسازی ترکیبات مختلف، وارد پاالیشگاه گاز شده و پس از پاالیش، آماده مصرف می گردد. گاز پاالیش شده را گاز سبک می نامند.

37 - در حال حاضر، ایران با کشورهای ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، عراق، عمان، قرارداد تجارت گاز دارد و مذاکرات صادرات گاز به افغانستان، کویت و برخی دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین 
برخی از کشورهای اروپایی در جریان است.
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صادرات گاز به کشــور عراق: وزارت نفت در دو قرارداد جداگانه، قرار است گاز ایران 
را به بغداد و بصره صادر کند. انتقال گاز ایران به نیروگاه های بغداد که قرار بود در بهار 94 
محقق شود، به دلیل شرایط نامناســب امنیتی عراق، به تابستان 95 موکول شد. بر اساس 
این قرارداد، صادرات گاز ایران به عراق از هفت میلیون مترمکعب در روز آغاز می شود و 
پس از 21 ماه به سقف قرارداد خواهد رسید. صادرات گاز قرار بود در بهار 1394 صورت 
گیرد، اما به دلیل مشکل مالی جهت گشایش ال سی از سوی دولت عراق صادرات با تأخیر 
شروع شد42  و درنهایت در خرداد 1396صادرات گاز به پایتخت عراق با حجم حدود هفت 
میلیون مترمکعــب در روز آغاز گردید43. قرارداد صادرات گاز ایران به بصره نیز در آبان 
ماه 94 به امضای طرفین رسید و وزیر نفت در مرداد 1396 اعالم کرد که صادرات گاز به 

بصره ظرف چند ماه آینده عملیاتی خواهد شد44.
کشور عراق در حال حاضر با کمبود برق مواجه است و با گاز خریداری شده از ایران برق 
تولید می   کند. لذا این امکان وجود داشــت که به جای گاز، برق به عنوان محصولی با ارزِش 
افزوده ی باالتر به عراق صادر می شد که این امر به دلیل اختالف میان دو وزارتخانه ی نفت 

و نیرو صورت نگرفته است. 
صادرات گاز به کشور ترکیه: ایران در سال 1996 میالدی )1374 شمسی( با ترکیه 
قراردادی امضاء کرد تا به مدت 25 ســال، ساالنه 10 میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه گاز 
بفروشد. این قرارداد از سال 2001 میالدی )1380شمسی( عملیاتی گردید45. سال 2009 
میالدی )1387 شمسی(، ایران از ترکیه به دلیل ناتوانی در تحویل گاز شکایت کرد 46 و این 
کشور که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون 
دالر جریمه محکوم شد47. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، ترکیه در مجامع بین المللی 
طرح دعوی کرد و طی آن دولت ایران در آبان 1395، به پرداخت جریمه ی 1875میلیون 
دالری 48 و تخفیف 13.5 درصدی گاز تا پایان قرارداد محکوم گردید49. الزم اســت ذکر 
شود ترکیه بابت گران فروشی در ســال های 2011 تا 2015 درخواست گاز کرده است و 

ایران باید به ازای جریمه به مدت حداقل 14 ماه گاز رایگان به ترکیه صادر کند50. 
زاکانی، نماینده ی ســابق مجلس و جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملی ادعا کرده اند که 
محکومیت ایران در این دادگاه به دلیل قرارداد کرسنت است. ادله ی آنان این است که چون 
قرارداد کرسنت در زمان وزارت زنگنه در دولت هشتم منعقد گردید، گاز با قیمت ارزان به 
شرکت کرسنت فروخته  شد و دولت ترکیه با استناد به آن قرارداد ایران را محکوم کرد51 و52  
اما وزارت نفت ادعا دارد که این موضوع درواقع اصالح قیمت است که در قراردادها طبیعی 
است اما ایران به دلیل این که قیمت گازی که به ترکیه صادر می کند از قیمت گاز صادره شده 

از روسیه به ترکیه باالتر است مشمول جریمه شد و ربطی به کرسنت ندارد53.  
صادرات گاز به کشــور امارات: بهار 94، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در صحن علنی 
مجلس شــورای اســالمی، از محکومیت ایران به پرداخت جریمه 13/85 میلیارد دالری در 
دادگاه الهه در خصوص پرونده کرســنت خبر داد54. در همین رابطه، اخباری مبنی بر مذاکره 
مقامات ایرانی با مســئولین شرکت اماراتی کرسنت از سوی طرفین منتشر شد، که از جزئیات 
آن، اطالع دقیقی در دست نیست. وزیر نفت در بهمن ماه 5594، بابیان اینکه خسارت این پرونده 
برای ایران کمتر از 500 میلیون دالر است، قول مصاحبه با رسانه های موافق و مخالف را داد که 
عملی نشد56. همچنین ترکان معاون رئیس جمهور، اسفند 95 در رسانه ملی )برنامه دست خط(، 

با تأیید نادرستی قرارداد کرسنت اعالم کرد که باید با همان شرایط ظالمانه اجرا شود57.
در اواخر سال 95 برخی از رسانه ها مدعی شدند که ایران در دادگاه کرسنت محکوم شده 
اســت اما وزارت نفت این ادعا رد کرد و مدعی شد که دادگاه هنوز در حال بررسی پرونده 
کرسنت اســت. بهمن 1395 مدیرعامل شرکت ملی نفت اعالم کرد که دو هفته پیش به 
شرکت کرسنت درخواست رسمی دادیم که آماده تحویل گاز به آن ها هستیم و آن ها در 
حال بررسی این مسئله هستند58. همچنین وزیر نفت در مصاحبه ای با روزنامه ی ایران در 
مرداد 1396 از آمادگی ایران برای اجرای قرارداد کرســنت سخن گفت و اعالم نمود که 

دادگاه ازنظر بخش خسارت در حال جریان است و ایران تاکنون جریمه نشده است59. 
صادرات گاز به کشور عمان: تفاهم نامه انتقال گاز ایران به عمان در اسفندماه 92 به امضای 
طرفین رسید و به موجب آن قرار است روزانه 28 میلیون مترمکعب گاز60  به عمان صادر شود. 
فاز مطالعاتی صادرات گاز به عمان در شــهریورماه 94 آغاز شد و در بهمن ماه 95 چارچوب 
توافق برای ادامه فعالیت های پروژه میان دو کشــور امضا گردید61. طبق گفته ی مســئولین 
وزارت نفت پروژه احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان تا سال 99 تکمیل خواهد شد62.

صادرات گاز به کشور ارمنستان: مذاکره برای افزایش صادرت گاز ایران به ارمنستان 

در مهرماه 94 کلید خورد. بر این اساس، صادرات گاز ایران به این کشور به حدود 3 میلیون 
مترمکعب در روز63  خواهد رســید. در حال حاضر، روزانه 1 میلیون مترمکعب گاز ایران 
در قالب تهاتر با برق به ارمنســتان صادر می شــود؛ قابل تأمل آنکه خط لوله گاز ایران به 

ارمنستان ظرفیت صادرات بیش از 6 میلیون مترمکعب در روز را دارد.
صادرات گاز به شرق آسیا: یکی از برنامه های وزارت نفت، صادرات گاز طبیعی مایع  
)LNG( عنوان شد که در سال 1395 در این راســتا، مذاکراتی با برخی از کشورهای شرق 
آســیا64  صورت گرفت. در میان طرح های ال ان جی65 کشــور، تنها پروژه ایران ال ان جی، 

آن هم با سرعت اندکی به پیش می رود.

تکمیل و توسعه ی بخش نفت و گاز پارس جنوبی  وزارت نفت تمرکز فعالیت های خود را بر توســعه و راه اندازی سریع تر فازهای 6
با پیشــرفت باال و اولویت دار پارس جنوبی )فازهــای 12، 15 و 16، 17 و 18( قرارداد و 
در سال نخست عملکرد خود، کارنامه نســبتاً موفقی را در این زمینه ثبت نمود؛ اما روند 
توســعه فازهای باقی مانده پارس جنوبی به دلیل مشکل تأمین مالی رو به افول گذاشت؛ 
به نحوی که مسئولین وزارت نفت رفته رفته از هدف اولیه خود )بسته شدن پرونده فازهای 
درحال توسعه پارس جنوبی تا پایان دولت یازدهم( کوتاه آمدند و به تکمیل فازهای  21-

20-19-18-17-16-15-12تا پایان ســال 95  اکتفا کردند؛ روند پیشرفت فازهای 
پارس جنوبی در دولت یازدهم تا سال 95 در جدول ذیل قابل مشاهده است66.

جدول 1. روند پیشرفت فازهای پارس جنوبی در دولت یازدهم 70،69،68،67

پیمانکارفاز
درصد پیشرفت

اسفند 95اسفند 94اسفند 93مرداد 92
90.694.796.9100پتروپارس12

قرارگاه خاتم، مپنا، 13
63.866.873.587صدرا

سازمان گسترش، 14
50.653.858.164ایزوایکو

پتروپارس، تأسیسات 15 - 16
91.192.394.6100دریایی

اویک، تأسیسات 17 - 18
77.88188.5100دریایی

65.374.185.3100قرارگاه خاتم، صدرا19

سازمان گسترش، 20 - 21
50.259.472.3100اویک

قرارگاه خاتم، 22 تا 24
63.467.575.586تأسیسات دریایی

)منابع: خبرگزاری ایسنا/ کدخبر: 96032916495، گزارش عملکرد وزارت 
نفت در ســال 94، خبرگزاری صداوســیما/ کدخبــر: 1306532، خبرگزاری 

صداوسیما/ کدخبر: 1424474(

به  اما  بهار 1394 صورت گیرد،  بود در  قرار  گاز  صادرات 
دولت  از سوی  ال سی  گشایش  مالی جهت  دلیل مشکل 
با تأخیر شروع شد  و درنهایت در خرداد  عراق صادرات 
با حجم حدود هفت  پایتخت عراق  به  گاز  1396صادرات 

میلیون مترمکعب در روز آغاز گردید . 

پی نوشت:
66- آمار جدول فوق تا اسفندماه 94 بر اساس گزارش عملکرد وزارت نفت در سال 94 است. آمار پیشرفت سال 95 به دلیل عدم انتشار گزارش عملکرد وزارت نفت در سال 95 از آمار خبرگزاری های معتبر استفاده شده است. 
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در پایان سال 95 با بهره برداری کامل از پنج فاز جدید پارس جنوبی )فازهای 17، 18، 19، 20 
و 21(، حدود 150 میلیون مترمکعب به ظرفیت گاز تولیدشــده کشور افزوده شد. با تحقق این 
هدف، تولید گاز از میدان پارس جنوبی به حدود 540 میلیون مترمکعب در روز رسید71. با توجه 
به برداشت 600 میلیون مترمکعبی گاز از میدان مشترک گازی پارس جنوبی از سوی قطر، در 
صورت افتتاح فازهای 13، 14، 22، 23 و 24 و بهره برداری گاز از این میدان، تولید کشور به میزان 
150میلیون مترمکعب دیگر افزایش  می یابد و ایران از قطر در برداشــت گاز پیشی می گیرد72.  
قرارداد طرح توســعه فاز 11 پارس جنوبی در تیر 96 در قالــب الگوی جدید قراردادهای نفتی 
به ارزش 4 میلیارد و 800 میلیون دالر میان شــرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری 
شــرکت توتال فرانسه و متشکل از شــرکت ملی نفت چین )CNPC( و شرکت پتروپارس امضا 
گردید 73. با افزایش تولید گاز از میدان گازی پارس جنوبی، افزایش گازرســانی به نیروگاه های 
کشــور و بخش خانگی در دستور کار وزارت نفت قرارگرفته است. به گونه ای که در طول دولت 

یازدهم گازرسانی به نیروگاه ها و بخش خانگی مسیر روبه رشدی را طی کرد74.

سرعت کم توسعه ی ظرفیت پاالیشگاهی کشور در حال حاضر، وزارت نفت 60 درصد از 4/4 میلیون بشــکه نفت خام و میعانات 7
تولیــدی75  را به صورت خام صادر و 40 درصد از تولیــدات را در داخل به فرآورده تبدیل 
می کند. ازاین رو، وزارت نفــت دولت یازدهم به منظور جلوگیری از خام فروشــی نفت و 
میعانات گازی و همچنین تأمین نیاز داخل به فرآورده های نفتی، کار احداث چند پاالیشگاه 
جدید و توسعه برخی از پاالیشــگاه های موجود را در دستور کار قرار داد. در ادامه وضعیت 

پیشرفت طرح های پاالیشی کشور طی سال های اخیر مرور خواهد شد.
طرح پاالیشــی سیراف: طرح ســاخت 8 پاالیشــگاه ســیراف با هدف جلوگیری از 
خام فروشِی روزانه 480 هزار بشکه میعانات گازی و از بین بردن موانع برداشت حداکثری 
گاز از میدان مشــترک پارس جنوبی در خردادماه 7694  با حضور معاون اول رئیس جمهور 
به طور رسمی کلید خورد. تحویل زمین به ســرمایه گذاران این طرح در تیرماه سال 7795  

انجام شد. پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود 12 درصد است78.
عدم دخالت مستقیم بخش دولتی در ســرمایه گذاری و الزام سرمایه گذاران به عرضه 35 
درصد از ســهام خود در فرابورس از نقاط مثبت طرح پاالیشی سیراف محسوب می شود. با 
توجه به اینکه برای ساخت هرکدام از 8 پاالیشگاه سیراف به حدود 300 میلیون دالر سرمایه 
نیاز است. قرارداد تأمین مالی و اجرای پاالیشگاه های هشتگانه سیراف میان کنسرسیومی از 
شرکت های »هیوندایی« و »دیلیم« از کره جنوبی و همچنین »چیودای« از ژاپن تیرماه 96 امضا 
گردید. ارزش این قرارداد 3 میلیارد دالر اعالم شد79.  شایان ذکر است در حالی قرارداد تأمین 
مالی این پاالیشــگاه در تیرماه 96 منعقد شدکه طبق وعده ی مدیرعامل پاالیشگاه سیراف در 

اردیبهشت 94، این پاالیشگاه می بایست در نیمه ی دوم سال 96 به تولید می رسید.
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس: به منظور خودکفایی در تولید فرآورده های نفتی، احداث 
پاالیشگاه های جدید، به خصوص پاالیشــگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، از جایگاه 
ویژه ای برخوردار اســت. افتتاح فاز نخست پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس، از خام فروشی 
روزانه 120 هزار بشکه میعانات گازی پاالیش جلوگیری خواهد کرد و با تولید 12 میلیون 

لیتر بنزین، کشور را در آستانه ی خودکفایی در تولید بنزین قرار می دهد. 
 زنگنه در مقاطع گوناگون بر تکمیل این پاالیشــگاه به عنوان یکی از اولویت های وزارت 
نفت80  در دولت یازدهم تأکید و اعالم کرد که این پروژه را شخصاً رصد می کند81، اما عملکرد 
وزارت نفت در چهار سال اخیر از اهمیت پایین این طرح پاالیشی در نظر زنگنه حکایت دارد. 
در این رابطه، بهره برداری از فاز نخست این پاالیشــگاه بعد از چند نوبت تأخیر82  به پایان 
ســال 8394  موکول شد؛ اما این وعده نیز محقق نشــد. راه اندازی فاز اول این طرح پاالیشی 
که قرار بود تا پایان نیمه اول ســال 8495  به بهره برداری برســد، به پایان این سال85 موکول 
شــد و درنهایت در اردیبهشت ســال 96 با حضور رئیس جمهور افتتاح شد. ناگفته نماند 
که طبق اظهارات مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی، دو واحد 
ایزومریزاسیون این پاالیشگاه که الزمه تولید بنزین یورو4 بوده، ناقص است و از سوی دیگر 

در حال حاضر میزان تولید این پاالیشگاه به 12 میلیون لیتر در روز نرسیده است. 
فاز دوم و ســوم این پاالیشــگاه طبق وعده ی وزیر نفت باید تا پایان دولت یازدهم افتتاح 
می گشت. اما افتتاح و تکمیل آن به پایان سال 97 موکول شد. البته با توجه به سرعت تکمیل 

این دو فاز افتتاح آن دور از انتظار است.

پاالیشگاه آناهیتا:  این پاالیشگاه یکی دیگر از طرح های مهم پاالیشگاهی کشور به شمار 
می رود که در ســال 1386 برای پاالیش روزانه 150 هزار بشــکه نفت در کرمانشاه کلید 
خورد. به رغم تأکید مقام معظم رهبری86  بر احداث این پاالیشــگاه در سفر خود به استان 
کرمانشاه در ســال 1390، این طرح همچنان در مرحله طراحی بنیادی متوقف باقی مانده 
اســت. ناگفته نماند که کلنگ این طرح در جریان سفر هیئت دولت به استان کرمانشاه در 
شــهریورماه 94، برای بار دوم به زمین زده شد87، اما در عمل این پروژه همچنان در مرحله 
تسطیح زمین و فنس کشی متوقف مانده اســت. توضیح مهم آن که پاالیشگاه آناهیتا تنها 
پاالیشــگاه نفت در دست احداث کشــور محسوب می شــود. اما در چند سال اخیر اقدام 

شاخصی در پیشرفت و توسعه ی این پاالیشگاه صورت نگرفته است. 
بهینه سازی پاالیشــگاه های موجود: وزارت نفت به منظور افزایش ظرفیت پاالیشی و 
همچنین ارتقای کیفیت فرآورده های تولیدی، طرح های بهینه سازی پاالیشگاه های اصفهان، 
بندرعباس، الوان، آبادان و تهران را در دســتور کار دارد که با سرعتی کند  پیش می روند. 
در این راستا، بخشی از طرح توسعه پاالیشگاه اصفهان در بهمن ماه سال 94 به بهره برداری 
رســید88؛ بخش دیگری از این طرح89، به همراه طرح توســعه دو پاالیشگاه بندرعباس90 
و الوان91  قرار بود تا پایان ســال 95 به بهره برداری برسند که این امر تاکنون محقق نشده 
است. همچنین مذاکراتی با شرکت های مختلف خارجی برای اجرای طرح های بهینه سازی 
پاالیشگاه های کشور، انجام شد که تاکنون به قرارداد رسمی منجر نشده است. از این میان، 
می توان به موارد زیر اشاره کرد: تفاهم نامه پاالیشگاه اصفهان با شرکت دایلم کره جنوبی92، 
تفاهم نامه پاالیشگاه تبریز با شرکت نیپون ژاپن93، قرارداد مطالعات مقدماتی کاهش نفت 
کوره پاالیشگاه تهران با یک شرکت ژاپنی94  و مذاکره با دو بانک چینی برای تأمین مالی پروژه 

کیفی سازی پاالیشگاه آبادان95.
مشــارکت در ســاخت پاالیشــگاه های خارجی: کم توجهی وزارت نفت به توسعه 
طرح های پاالیشــی به بهانه کمبود منابع مالی96، در حالی صورت گرفته است که خبرها از 
برنامه ریزی برای مشارکت در ساخت و توسعه پاالیشگاه های خارجی با هدف صادرات هر 
چه بیشتر نفت خام و میعانات گازی کشور حکایت دارد؛ در این راستا، مسئولین از مذاکره 
با 6 کشور97  مالزی، اندونزی، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، سیرالئون و اسپانیا خبر داده اند. 
برخی خبرها هم حاکی از بررسی ســاخت پاالیشگاه در بلغارستان از سوی سرمایه گذاران 
ایرانی است. بر این اساس، قراردادهایی برای مشارکت در ساخت یک پاالیشگاه 120 هزار 
بشکه ای میعانات گازی در مالزی98  و یک پاالیشگاه 300 هزار بشکه ای نفت در اندونزی99  

به امضا رسیدند.

تشدید واردات بنزین  میزان مصرف بنزین در سال 95، به طور متوسط روزانه به 74.5 میلیون لیتر در روز 8
رســید100  و مصرف این مقدار در سال نیز فراتر رفت و در تیرماه 96 رکورد 83 میلیون لیتر 
در روز را شکست101.  میزان مصرف بنزین در ابتدای دولت یازدهم به طور میانگین روزانه 
63.5 میلیون بشــکه در روز بود. این افزایش موجب شده که مصرف بنزین در طول زمان 

دولت یازدهم با رشد 17 درصدی روبرو شود102. 
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نمودار )2(: میزان مصرف بنزین از سال 88 تا سه ماه نخست 96 )میلیون لیتر در روز(
)منابع: آمارنامه مصــرف فرآورده های نفتی انرژی ســال 1393، خبرگــزاری ایرنا / 
کدخبر: 81741456، خبرگزاری ایسنا / کدخبر: 95122113382، خبرگزاری ایرنا / 

کدخبر: 82606809(
پی نوشت:

81 - پیشرفت کند و تأخیر در راه اندازی فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به گونه ای بود که 154 نماینده مجلس نهم در آبان ماه 94 با ارسال نامه ای به رئیس جمهور از این وضعیت انتقاد کردند. 
102 - در گام دوم هدفمند کردن یارانه ها، قیمت بنزین سهمیه ای با 75 درصد افزایش از 400 به 700 تومان و قیمت بنزین آزاد با حدود 43 درصد افزایش از 700 به 1000 تومان افزایش یافت. کارشناسان معتقدند که افزایش بیشتر 

قیمت بنزین آزاد در گام دوم هدفمندی می توانست به کاهش مصرف بنزین در کشور بیانجامد.
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به عقیده ی کارشناســان عواملی همچون قیمت گذاری نادرست بنزین در گام دوم 
اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها103، عرضه تک نرخی و حذف سهمیه بندی بنزین 
از خردادماه 94، تالش وزارت نفت برای حذف کارت ســوخت104  و عدم توســعه ی 

سوخت CNG در کشور باعث افزایش مصرف بنزین در کشور بوده است. 
همچنین کاهش تولید بنزین و عدم افزایش ظرفیت پاالیشــگاهای موجود، موجب 
عقب ماندن تولید از مصرف بنزین در کشــور شد و نتیجتًا واردات بنزین از 1.8 میلیون 

لیتر در سال 10591،  با رشِد حدودِی 6 برابر به 12 میلیون لیتر در سال 95 رسید106.
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نمودار)3(: میزان واردات بنزین از سال 88 تا 95 )میلیون لیتر در روز(
)منابع: آمارنامه مصرف فرآورده های انرژی زا 1393، شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران و گزارش عملکرد شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال 94، 

خبرگزاری فارس، کدخبر: 13951221000552(

به گفته مدیرعامل شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی قیمت تمام شــده هر لیتر 
بنزین تولید داخل 1300 تومان و فوب خلیج فارس 1600 تومان اســت107. با توجه به 
اختالف قیمت فوب و قیمت فروش داخلی، دولت بــرای واردات این مقدار بنزین در 
6ماهه ی دوم ســال 95، 1200 میلیارد تومان یارانه پرداخــت کرد108. با این اوصاف 
مصرف کنندگان با مصرف بیشتر بنزین یارانه ی بیشتری دریافت خواهند نمود که این 

امر توزیع عادالنه یارانه را مخدوش می نماید.

تالش در جهت حذف کارت سوخت کارت سوخت از سال 86 به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف بنزین و کاهش 9
قاچاق این فرآورده نفتی مورداســتفاده قرار گرفت. با اجراشدن این امر، روند فزایندۀ 
قاچاق و مصرف متوقف شد و درنتیجه واردات بنزین کاهش یافت. بر اساس برآوردها 
در صورت عدم اجرای طرح کارت ســوخت مصرف بنزین در کشور به حدود 2 برابر 

مصرف فعلی کشور می رسید.)نمودار 4 (
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با انتشــار گزارشی109  در اسفندماه 94، 
منفعت اقتصادِی 8 سال استفاده از ســامانه هوشمند سوخت را در حدود 100 میلیارد 
دالر برآورد کرد. این مرکز پیش از آن نیز110  در مردادماه 94، حذف کارت سوخت را 

»اشتباهی بزرگ« توصیف کرده بود.
حفظ کارت ســوخت در مورد گازوئیل، مزایای روشــن دیگری هم داشت که از آن 
جمله، می توان به باز گذاشــتن دســت دولت برای اعمال سیاست های خود بر ناوگان 
حمل ونقل دیزلی111 اشــاره نمــود. طرح الزاِم اســتفاده از بیمه شــخص ثالث برای 
خودروهای دیزلی  نمونه ای از این سیاســت ها بود که بر اساس آن، از ابتدای مردادماه 
95، سهمیه ســوخت خودروهای گازوئیل ســوز فاقد بیمه شــخص ثالث قطع شد. 
سیاست هایی ازاین دست، به راحتی در بســتر سامانه هوشمند سوخت برای بنزین نیز 

قابل پیاده سازی هستند.
اما با تک نرخی شــدن بنزین از خردادماه 94، انگیزه مردم را برای استفاده از کارت 
سوخت شخصی خود از میان رفت و زمینه حذف این سامانه هوشمند را فراهم شد. وزیر 
نفت طی اظهاراتی در شــهریورماه112  و مهرماه 11394، بر کارکردهای سامانه هوشمند 
سوخت و ضرورت حفظ آن تأکید کرده بود؛ اما زنگنه در بهمن ماه 11494، موضع خود را 
تغییر داد و از مخالفت خود با حفظ کارت ســوخت سخن گفت. نکته جالب توجه، اصرار 
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نمودار 4. مقایسه روند فرضی مصرف بنزین در صورت عدم اجرای کارت سوخت با روند واقعی آن در سال های 80 تا 96
)منبع: آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی (

پی نوشت:
103 - از دالیل وزارت نفت برای حذف کارت سوخت می توان به کاهش قاچاق سوخت، هزینه ی باالی نگهداری از سیستم کارت سوخت و رسیدن به اهداف اولیه ی سهمیه بندی بنزین اشاره کرد.
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وزیر نفت بر استفاده از کارت سوخت گازوئیل با هدف اجرای طرح پیمایش و جلوگیری 
از قاچاق این فرآورده نفتی بود115. 

با باال گرفتن موضوع حذف کارت ســوخت، مجلس نهم شورای اسالمی با تصویب 
بند »ح« تبصرۀ 14 در قانون بودجۀ ســال 95، استفاده از کارت سوخت و سهمیه بندی 
بنزین را الزامی کرد که با روی کار آمدن مجلس دهم، این بند از قانون حذف شــد. این 
اتفاق موجب گردید تا اختالف نظر میان وزارت نفت با نمایندگان مجلس و کارشناسان 
درباره ابقای کارت ســوخت باال رود. درنهایت وکالی ملت در اردیبهشــت ماه 96، با 
اصالح ماده یکم قانون توســعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت را 

به حفظ کارت سوخت در عرضه بنزین و گازوئیل ملزم نمودند.

افزایش صادرات فراوردهای نفتی جایگزینی ســوخت مایــع نیروگاه ها )گازوئیل و نفت کــوره( با گاز طبیعی 10
موجب شــده اســت که از مصرف 2.5 میلیــارد لیتر116  گازوئیــل و نفت کوره در 
کشــور جلوگیری گــردد. این موضوع در کنــار کاهش مصــرف گازوئیل ناوگان 
حمل ونقل کشور به واسطه اجرای طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش، فرصت 
صادرات برخی از فراورده های نفتی را برای کشــور فراهــم نمود. میزان صادرات 

این فرآورده ها از 19 میلیون لیتر در ســال 91 به 64 میلیون لیتر در روز117  در پایان 
دولت یازدهم رســید. در این رابطه  میانگین صادرات گازوئیل کشور از 1.8 میلیون 
لیتر در ســال  11891، به 12 میلیون لیتر در ســال 95 افزایش یافت. وزارت نفت در 
نظر دارد تا پایان ســال 96 صادرات فراوردهای نفتی خــود را به 85 میلیون لیتر در 
روز برســاند119. گفنی اســت که از میان 5 فرآورده اصلي نفتی، تنها بنزین است که 

صادر نمی شود.

کاهش قاچاق گازوئیل با اجرای طرح پیمایش بخش عمده ای از قاچاق ســوخت شــامل قاچاق گازوئیل اســت که این 11
موضوع یکی از بزرگ ترین معضالت اقتصاد کشــور در دو دهه اخیر بوده اســت؛ 
قیمت پایین گازوئیل، در کنار شــیوه نامناسب ســهمیه بندی این فرآورده نفتی در 
بخش حمل ونقل، فرصت مناســبی برای قاچاقچیان سوخت ایجاد کرده بود. مطابق 
با آمار ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در ســال 92 حجم قاچاق گازوئیل به حدود 
20 میلیون لیتر در روز به ارزش بیش از 7 میلیارد دالر رســیده بود. طرح تخصیص 
گازوئیل به ناوگان حمل ونقل کشــور بر اساس مسافت طی شــده )طرح پیمایش( 
باهدف کاهش مصرف و قاچاق این فرآورده نفتی، در بهمن ماه ســال 93، به تصویب 
هیئت دولت رسید. بر این اساس، مقرر شد که در فاز اول این طرح، اطالعات بارنامه 
خودروهای دیزلی کشور در اردیبهشت ماه 12094  ثبت شده و از خردادماه121  همان 
سال، برای تخصیص ســهمیه گازوئیل، مورداستفاده قرار گیرد؛ اما موانع اجرایی این 
طرح موجب شــد تا اجرای آن، با تأخیری چهارماهــه122  از ابتدای مهرماه 12394  
آغاز شــود. هم اکنون که حدود 22 ماه از تصویب و اجرای طرح می گذرد، حدود سه 
میلیارد لیتر نفت گاز )معادل میانگیــن 4.5 میلیون لیتر در روز(، صرفه جویی انجام 
شــد که بر اســاس قیمت های صادراتی 3100 میلیارد تومان سود اقتصادی ایجاد 

کرده است124. 
در فاز دوم این طرح نیز قرار بود که از مهرماه 12595، با نصب ســامانه موقعیت یاب 
)GPS( بر روی خودروهای دیزلی، ســهمیه گازوئیل آن ها بر اساس اطالعات پیمایشی 

این دستگاه ها تخصیص یابد. اما تاکنون اجرای این فاز به تأخیر افتاده است.

قیمت گذاری  همچون  عواملی  کارشناسان  عقیده ی  به 
قانون هدفمندکردن  اجرای  دوم  گام  در  بنزین  نادرست 
از  بنزین  یارانه ها، عرضه تک نرخی و حذف سهمیه بندی 
خردادماه 94، تالش وزارت نفت برای حذف کارت سوخت  و 
عدم توسعه ی سوخت CNG در کشور باعث افزایش مصرف 

بنزین در کشور بوده است . 
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افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی  تولید محصوالت پتروشــیمی کشــور از 39.69 میلیون تن در ســال 91 به 12
50.41 میلیون تن در سال 95 رسید و حدود 25 درصد رشد یافت126. توضیح بیشتر 
آنکه طی ســال های 92 الی 94 ظرفیت تولید پتروشــیمی با مقدار حدوداً 57 میلیون 
تن در ســال مقداری ثابت بود و در ســال 95، با افتتاح 7 طرح تقریبًا 5 میلیون تن به 
ظرفیت تولیدات پتروشــیمی کشور افزوده شــد127.با توجه به این موضوع، می توان 
گفت که افزایش تولید عمدتًا به دلیل افزایش استفاده از ظرفیت موجود مجتمع های 

پتروشیمی بود. 
وزارت نفت تالش خود را در تأمین مالی طرح های پتروشــیمی بر اســتفاده از 
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی، به ویژه اســتفاده از فاینانس چین128  و برداشت 
از صندوق توســعه ملی متمرکز کرد  کــه جای روش های جذب ســرمایه های 
ســرگردان داخلی به صنعت جذاب پتروشیمی در ســبد تأمین مالی این صنعت 

خالی است.
در خصوص صادرات محصوالت پتروشیمی کشــور نیز باید گفت که صادرات این 
محصوالت در ســال 12995، با افزایش رشد 128 درصدی نســبت به سال 92، از 14 
میلیون تن به 32 میلیون تن رسید؛ ازلحاظ ارزشی نیز میزان صادرات در دولت یازدهم 

40 درصد رشد داشت و از 10.8 به 14.3 میلیارد دالر رسید130. 

تدوین آیین نامه قیمت خوراک گاز، اقدامی در جهت توسعه  صنایع تکمیلی پتروشیمی 13
با وجود مزیــت اقتصادی توســعه صنایع تکمیلی پتروشــیمی، اغلــب واحدهای 
پتروشیمی کشــور در بخش باالدستی پتروشیمی احداث شــده و توسعه یافته اند. بر 
اســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی131، یکی از موانع اصلی بر 
سر راه توســعه صنایع تکمیلی واحدهای پتروشــیمی گازی در سال های اخیر، قیمت 
پایین خوراک گاز دریافتی آن ها بوده اســت. بعد از تصویب افزایش قیمت خوراک 
گاز به 13 ســنت در قانون بودجه سال 93، مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی 
الیحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالــی دولت، تعیین قیمت خوراک 
گاز و مایع واحدهای پتروشــیمی را به مدت 10 سال و بر اساس یک فرمول به وزارت 
نفت ســپرد132. در همین راســتا، تالش ذی نفعان پتروشــیمی برای کاهش قیمت 
خوراک پتروشــیمی در فرمول وزارت نفت آغاز شــد. تا جایی که برخی از مسئولین 
ارشــد دولتی، نامه 4 وزیر دولت یازدهــم به رئیس جمهور را نیــز در همین جهت 
دانستند133. اما مقاومت وزارت نفت و به ویژه شخص زنگنه134، مانع از اثرگذاری این 
فشــارها در تصمیم گیری این وزارتخانه شد و نهایتًا دی ماه 94، فرمول قیمت گذاری 
خوراک گاز پتروشــیمی در وزارت نفت نهایی و ابالغ گردید135. با تعیین این فرمول، 
وضعیت قیمت خوراک گاز پتروشــیمی از ابتدای ســال 1395 تا 1405تعیین شد و 
تکلیف ســرمایه گذاران برای یک دوره زمانی نســبتًا بلندمدت مشخص گردید. با 
اســتفاده از این فرمول قیمت خوراک گاز به حدود 8 ســنت به ازای هر مترمکعب 

رسید.
در جریان تدوین الیحه  ِی برنامه ششــم توسعه شــاخص های جدیدی برای تعیین 
قیمت خوراک پتروشــیمی مشخص گردید که می توانســت کاهش چشمگیر قیمت 
خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را به دنبال داشته باشد و رانت عظیم خوراک گاز را به 
واحدهای پتروشیمی برگرداند. این امر اعتراض  برخی کارشناسان را برانگیخت و وزیر 
نفت هم با ارســال نامه ای در آذرماه 95 به رئیس مجلس درباره تبعات منفی تصویب 
این موضوع درباره خوراک پتروشیمی ها هشــدار داد و اعالم کرد بار مالی اجرای آن 
برای دولت حداقل 16 میلیارد دالر خواهد بود136. نهایتًا، دی ماه 95 و در جلســه علنی 
مجلس، ماده 53 الیحه برنامه ششــم توسعه)مصوبه کمیســیون تلفیق( بررسی شد و 
پیشنهاد حذف آن با دفاع جدی و تحســین برانگیز زنگنه، به تصویب رسید تا تالش ها 
برای کاهش چشــمگیر قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی و بازگشت این رانت 

ناکام بماند.
تعیین قیمت خوراک گاز می تواند تا حّدی در سامان بخشــی به وضعیت پتروشیمی 
کشور مؤثر باشــد؛ اما تعیین تکلیف واحدهای پتروشــیمی مایع درگرو تعیین قیمت 
خوراک مایع پتروشیمی اســت که مطابق قانون به وزارت نفت سپرده  شده است. طبق 

مصوبه دولت در آبــان 95، قیمت فروش خوراک مایع موردنیاز صنایع پتروشــیمی 
به جای محاســبه با ارز مبادله  ای با ارز آزاد محاسبه می شود137. دبیر کل انجمن صنفی 
کارفرمایی صادرکنندگان محصوالت پتروشــیمی بر این عقیده اســت که با توجه به 
سود اندک پتروشیمی های خوراک مایع نســبت به گاز این اقدام موجب لطمه  دیدن 

پتروشیمی های خوراک مایع خواهد شد138. 

آغاز حمایت از ساخت داخل وزیر نفــت دولت یازدهم بارها در اظهارات خود از طرح های ســاخت داخل 14
در صنعت نفت حمایت کرد و وعده ســاخت 10 گروه کاالی اساسی139  در این صنعت 
را داده است. بر این اســاس تا پایان دی ماه 14094، قرارداد تمامی این 10 گروه کاالیی 
نهایی شد. مســئولین وزارت نفت در فروردین 1395 از امضای 52 قرارداد141  در این 
زمینه خبردادند، همچنین مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کاالی شرکت ملی نفت ایران 
اعالم کرد که تا خرداد 1396 برای هفت گروه از 10گروه کاال قرارداد منعقد شــد142. 
وزارت نفت در این راستا از قرارداد ساخت لوله های CRA )لوله مقاوم در برابر خوردگی( 
حمایت کرد که این قرارداد ساخت لوله های CRA بخشی از طرح بومی سازی 10 گروه 
خانواده کاالهای صنعت نفت و پنجاه و سومین قراردادی است که در قالب این طرح به 
امضا می رسد. قرار است با این قرارداد زمینه انتقال فناوری ساخت این کاالی راهبردی 
در کشور فراهم شود. این پروژه از طریق مشــارکت سازندگان داخلی و خارجی انجام 

می گیرد.
عالوه برساخت 10 قلم کاالی اساسی، مســئولین وزارت نفت از تشکیل بانک جامع 
اطالعــات قطعات و تجهیزات صنعت نفت خبــر داده بودند که تحقق آن در وضعیت 

نامشخصی به سر می برد.

انجام اقداماتی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی بهینه ســازی مصرف انرژی یکی از موضوعاتی اســت کــه دربند چهارم 15
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی، مــورد تأکید قرارگرفته اســت و رهبر معظم 
انقالب نیز در ســخنرانی خود در ابتدای ســال 95، از آن به عنوان یکی از 10 اقدام 
اساســی برای تحقق اقتصاد مقاومتی نام بردند143. در این راســتا، به درخواســت 
وزارت نفت و در راســتای اجرای ماده 12 قانون رفع موانــع تولید رقابت پذیر144، 
6 طرح بهینه ســازی به تصویب شورای اقتصاد رســید که حدود 16 میلیارد دالر از 
صندوق توســعه ملی145  را به خود اختصاص داد. در این راستا می توان به طرح های 
زیر اشــاره نمود: جایگزینی 140 هزار خودروی فرســوده با تاکسی پایه گازسوز با 
پیمایش بــاال146، جایگزینی 65 هزار کامیون و کشــنده از نوع دیــزل با نوع جدید 
و بــه روز دنیا147، جایگزینی 17 هزار اتوبوس فرســوده با نوع گازســوز148، ارتقای 
کارایی در 600 هزار موتورخانه در واحدهای مســکونی و تجاری اداری149، توسعه 
حمل ونقل ریلی ، تبدیل چاه های کشــاورزی از نوع دیزل به برقی و اســتفاده از قوای 

محرکه 3 سیلندر در خودروها.
اقدامات فــوق مفید ارزیابی می شــوند؛ همچنین با توجه بــه مصرف 5 برابری 
انرژی در ایران نســبت به متوسط مصرف جهانی انتظار می رفت که وزارت نفت با 
اعمال سیاست های تشویقی، نظیر اســتفاده از الگوی قیمت گذاری افزایش پلکانی 
تعرفه ها )IBT( در قیمت گذاری گاز، موجبات بهینه ســازی مصرف انرژی کشور 

را فراهم آورد.

در پایان سال 95 با بهره برداری کامل از پنج فاز جدید پارس 
جنوبی )فازهای 17، 18، 19، 20 و 21(، حدود 150 میلیون 
مترمکعب به ظرفیت گاز تولیدشده کشور افزوده شد. با 
تحقق این هدف، تولید گاز از میدان پارس جنوبی به حدود 

540 میلیون مترمکعب در روز رسید.

پی نوشت:
142- این طرح ها که پیش ازاین دربند »ق« تبصره 2 قانون بودجه سال 93 قیدشده بودند، به طرح های بند »قاف« شهرت پیداکرده اند. 
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امور مغفول
غفلت از تدوین طرح جامع انرژی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده بود150  که تا پایان سال 1

اول اجرای این برنامه )1390(، ســند ملی راهبردی انرژی کشور را تدوین نماید تا بر 
اساس آن، طرح جامع انرژی کشور تهیه و اجرایی شود. در صورت تهیه سند راهبردی 
انرژی، اولویت های کشــور در این حوزه تدوین و جلوی بســیاری از موازی کاری ها و 

طرح های غیر اولویت دار گرفته خواهد شد.
اواخر ســال 94 خبر ابالغیه رئیس ســازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور مبنی بر 
بررسی پیش نویس ســند ملی راهبردی انرژی در شــورای عالی انرژی کشور منتشر 
شــد151. بر این اســاس، برخی گزارش ها از تصویب این سند در شــورای مذکور طی 
فروردین ماه 15295  حکایت داشــتند که البته این سند در تیرماه 1396 از جانب معاون 

اول رئیس جمهور، به دستگاه های اجرایی ابالغ گردید153.
خاطرنشان می سازد که پیش از آماده شدن ســند ملی راهبردی انرژی، طرح جامع 
انرژی با هزینه ی 5 میلیارد تومانی در آبان 1392 از سوی موسسه مطالعات بین المللی 
انرژی تدوین گردید و در اختیار کمیسیون انرژی مجلس نهم قرار گرفت؛ تدوین طرح 
جامع انرژی پیش از ابالغ ســند ملی راهبردی انرژی موجب می گردد که این طرح در 
سطح وزارت خانه های نفت و نیرو عملیاتی نشود و در کتابخانه های مؤسسه مطالعات 
بین المللی انرژی باقی بماند. نتیجتًا این عدم هماهنگی موجب می شود که دولت بار دیگر 
در طول برنامه ششم توسعه، طرح جامع انرژی کشور را همسو با سند ملی راهبرد انرژی 

ابالغ شده از سوی دولت تدوین کند154.

عدم عرضه ی نفت در بورس انرژی عرضه نفت در بورس، به عنوان یکی از شــیوه های متنوع ســازی فروش نفت 2
و گاز، گامی در راســتای اقتصاد مقاومتی محسوب می شــود. ضمنًا این شیوه می تواند 
به فروش ریالی نفــت و تأثیرگذاری ایران در معادالت بازار جهانی نفت منجر شــود. 
اوایل سال 93 عرضه نفت خام در بورس انرژی کلید خورد، اما به دلیل قیمت باال، نفت 
عرضه شده155  مورد استقبال خریداران واقع نشد. با فرارسیدن نیمه دوم سال 93، وزیر 
نفت وعده عرضه روزانه 100 هزار بشــکه نفت156  در رینگ صادراتی بورس انرژی را 
داد که تاکنون محقق نشــده اســت. وی در آخرین موضع خود در این رابطه )بهمن ماه 
94(157، از موافقت خود با عرضه نفــت در بورس، به رغم مخالفت بدنه وزارتخانه خبر 
داد. با گذشت حدود دو ســال، این طرح همچنان در پیچ وخم های اجرایی میان بورس 
انرژی و معاونت بین الملل شــرکت ملی نفت باقی مانده اســت. مدیر پیشــین امور 

بین الملل شــرکت ملی نفت در پاییز 95 اعالم کرد که اجرای این طرح در انتظار تأیید 
ســازمان بورس است و قیمت عرضه باید از سوی شــرکت ملی نفت تعیین گردد158؛ 
در همین راســتا حســینی مدیرعامل بورس انرژی، در پاییــز 1395 اعالم کرد که 
زیرساخت های فروش نفت خام در بورس انرژی آماده است159  و منتظر اعالم آمادگی 

از سوی وزارت نفت هستیم.
با توجه به توضیحات فوق، به نظر می رســد که شرکت ملی نفت تمایل چندانی برای 

بهره مندی از سازوکار بورس ندارد. 

اهتمام ناکافی به تزریق گاز به میادین نفتی تالش مســئولین وزارت نفت برای صادرات مازاد گاز کشور در حالی صورت 3
می گیرد که بســیاری از کارشناســان صرفه اقتصادی تزریــق گاز را از صادرات این 
سوخت فسیلی بیشتر می دانند160. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با انتشار 
گزارشــی اعالم کرد که تزریق گاز به مخازن در زمان موردنیاز قابل استحصال بوده و 
برخالف دیگرروش های ســیال تزریقی، یک هزینه کرد به شمار نمی رود و می توان گاز 
تزریق شده را برداشــت کرد. همچنین طبق این گزارش به تزریق روزانه 160 میلیون 
مترمکعب گاز نیاز است اما همین میزان هم محقق نشد و متوسط تزریق گاز در سال 93 
به حدود 85 میلیون مترمکعب و در ســال 94 به حدود 81 میلیون مترمکعب در روز 
رســید. همچنین به رغم افزایش تولید گاز کشور، میزان تزریق گاز در سال 95 کاهش 
یافت و به حدود 73 میلیون مترمکعب در روز رســید که در صورت ادامه روند کنونی 
برآورد می شــود، 2.3  الی 2.7 میلیارد بشــکه نفت خام )معادل 115 الی 135 میلیارد 

دالر( از دسترس خارج  شود161.

تحوالت مرتبط پیرامونی
تصویب دیرهنگام اساسنامه شرکت ملی نفت در مجلس بر اساس قانون اساسنامه شــرکت ملی نفت ایران )مصوب سال 66(، وزارت 1

نفت مکلف شده بود که اساسنامه این شرکت را تا پایان سال 67 تدوین و جهت تصویب، 
به مجلس تقدیم نماید. این موضوع در قوانین بودجه ســالیانه کشــور نیز بارها و بارها 
مورد تأکید قرارگرفته بود؛ اما هیچ الیحه ای از ســوی دولت های مختلف در این رابطه 
تهیه نمی شد. اهمال دولت ها در این زمینه، نمایندگان مجلس نهم162  را بر آن داشت تا 
نســبت به تهیه این اساسنامه پیش قدم شوند. با تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت در 
فروردین ماه 95 از سوِی مجلس و قانونی شــدن آن، دولت در خردادماه 16395، قانون 
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مذکور را ابالغ نمود. بنابراین قانون اساســنامه شــرکت ملی نفت با 28 سال تأخیر به 
سرانجام رســید. هرچند که تا پایان دولت یازدهم اقدام جدی جهت اجرای اساسنامه 
صورت نگرفت. کارشناســان بر این عقیده اند که با عملیاتی شدن این اساسنامه، عالوه 
بر تفکیک وظایف شرکت ملی نفت از وزارت نفت، به انحصار این شرکت در طرح های 

باالدستی نفتی کشور خاتمه داده شود164.

نوسانات قیمت نفت مازاد عرضه در بازار جهانی نفت، روند نزولی قیمت این طالی ســیاه را در پی 2
داشــت و این روند تا اوایل بهمن ماه 94 ادامه یافت؛ به گونــه ای که قیمت نفت اوپک 
به کمتر از 25 دالر در هر بشــکه کاهــش یافت. با وجود این، مســئولین وزارت نفت 
برافزایش تولید نفت ایران بالفاصله پس از اجرایی شــدن برجام اصرار داشتند که به 
اذعان وزیر نفت، به کاهش بیشتر قیمت نفت165  کمک کرد. زنگنه با تکرار این اصرار در 
اجالس اخیر اوپک )اجالس یکصدوشصت ونهم(166 در خرداد 1395، خواستار احیای 

نظام سهمیه بندی شد167  که مورد اجماع اعضای این سازمان قرار نگرفت.)نمودار 5 (
  پیشــنهاد فریز نفتی نیــز در ژانویه 2016 )دی ماه 94( با ابتکار کشــور ونزوئال در 
نشســت چهارجانبه مقامات روسیه، عربســتان، ونزوئال و قطر مطرح شد که به دلیل 
عدم همکاری برخی کشــورها ازجمله ایران168، با شکســت مواجه شد169. هرچند که 
طرح فریز نفتی تا حدودی اثر خود را بر بازار نفت گذاشــت و روند کاهشی قیمت نفت 

را متوقف کرد.
کشــورهای عضو و غیر عضو اوپک در ماه دسامبر  ســال 2016 درباره کاهش  تولید 
نفت توافق کردند و تصمیم گرفتند  از تولید  روزانه خود یک میلیون  و 800 هزار بشــکه 
 بکاهند .   توافقنامه  کاهش تولید نفت اوپک و  غیر اوپک از اول ماه  ژانویه آغاز شد و زمان 
 اجرای آن نیز شش ماه  تعیین شده بود.  یک هفته پس ازاین توافق قیمت نفت از 40دالر 

به باالترین مقدار خود )53 دالر( رســید. اما این رشــد قیمت به دالیلی همچون رشد 
اســتخراج نفت در آمریکا170 و افزایش غیرقابل پیش بینی کشورهای نیجریه و لیبی171 
متوقف شــد. حتی پس از تمدید دوباره کاهش تولید در سال 2017، این امر مانع سیر 

نزولی قیمت نفت نگردید.

تالش برای جلوگیری از عرضه ی محصوالت پتروشیمی در بورس  کاال3
سیاست گذاری پتروشیمی کشور از وظایف و اختیارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
)از شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت( اســت، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت 
دولت یازدهم تیرماه 93، با ابالغ بخشــنامه ای، مجوز عرضه محصوالت پتروشیمی، 
خــارج از بورس کاال را صادر کرد. البته بر اســاس مصوبه ســتاد تنظیــم بازار172  در 
اردیبهشت ماه 94، واحدهای پتروشــیمی ملزم شدند که محصوالت خود را در بورس 
کاال عرضــه کنند. باوجوداین، اصرار وزارت صنعت173  بــر مواضع خود در این زمینه 
همچنان ادامه داشــت. این موضوع که مورد اســتقبال برخی ذی نفعان پتروشیمی174  
قرار گرفت، بــا واکنش تولیدکنندگان محصوالت نهایی پتروشــیمی روبرو شــد175 
و176. مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی نیز در گزارشــی177، مخالفت خود 

را با خروج محصوالت پتروشــیمی از بورس کاال اعالم کرد. در همین راســتا، شورای 
رقابت در بهمن ماه 17894، ضمن رّد بخشــنامه وزارت صنعت، خواستار رفع مشکالت 
عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال شــد. پس ازآن وزیر صنعت در شهریور 
95 بیان داشــت که ارائه محصوالت پتروشــیمی در بورس خالف قانون بوده و برای 
رفع این مشــکل مبارزه خواهد کرد.  وی عقیده داشــت دالالن بهره های سنگین را به 
خود اختصاص داده اند179. همچنین نعمت زاده در آذر 95 در نامه ای به رئیس جمهور 
خواستار خروج محصوالت پتروشیمی از بورس شــد189. شایان ذکر است که دخالت 
مســئولین عالی رتبه وزارت صنعت در حوزه پتروشیمی کشور، پیش  از این و در جریان 

تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی نیز سابقه داشت.
گفتنی اســت که ســازوکار بورس موجب شــفافیت در عرضه خواهد شد؛ جلوی 
رانت، داللی181  و افزایش قیمــت محصوالت نهایی182  را می گیرد و فضایی امن برای 
ســرمایه گذاری را فراهم می آورد. البته مخالفین حضور محصوالت پتروشــیمی در 
بورس کاال به سوءاستفاده ی دالالن از ابزار بورس اشاره می کنند که با نظارت بیشتر 
بر معامالت بورس کاال و خریداران183  از طریق تقویت ســامانه هایی چون بهین یاب، 

قابل رفع خواهد بود.

 راه اندازی فاز اول طرح پاالیشی ستاره خلیج فارس که قرار 
بود تا پایان نیمه اول سال 95  به بهره برداری برسد، به پایان این 
سال  موکول شد و درنهایت در اردیبهشت سال 96 با حضور 

رئیس جمهور افتتاح شد.
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نمودار 5. روند تغییرات متوسط قیمت ماهانه نفت اوپک از فروردین ماه 94 تا مردادماه 95
))OPEC( منبع: گزارش سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک(

پی نوشت:
165 - این پیشنهاد در نشست یکصدوشصت وهشتم هم مطرح شده بود که در آنجا هم مورد اجماع اعضا واقع نشده بود. 



20  بررسی عملکرد 4 ساله دولت یازدهم 
 شهریورماه 1396

gg متوســط تولید روزانه نفت خام ایران در ســال 92، 2.82 میلیون
بشکه بود که این میزان تولید با اجرایی شدن برجام در دی ماه 94، 
افزایش یافت و در سال 95 میزان تولید نفت حدوداً روزانه به 3.8 

میلیون بشکه رسید.
gg اصالح قراردادهای نفتی کشور باهدف افزایش ضریب بازیافت

مخازن و انتقال فناوری یکی از اولویت های اصلی زنگنه، وزیر نفت 
طی چهار سال اخیر بوده است.

gg ،مهم ترین انتقادات دســتگاه های امنیتی و همچنین کارشناسان
به قراردادهــای جدید نفتی عبارت از واگذاری بلندمدت میادین 
کشور به شرکت های خارجی، عدم مطابقت قراردادها با اصل 44 
قانون اساسی، انتخاب نادرست میادین هدف، عدم تضمین انتقال 

فناوری و نبود شفافیت الزم در مفاد قرارداد بوده است.
gg قرارداد طرح توســعه فاز 11 پارس جنوبی بــه ارزش 4 میلیارد

و 800 میلیون دالر در تیر 96  میان شــرکت ملــی نفت ایران و 
کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه و متشکل از شرکت 

ملی نفت چین )CNPC( و شرکت پتروپارس امضا شد.
gg تداوم توسعه فازهای پارس جنوبی، میانگین برداشت روزانه گاز

غنی کشور را در سال 95 به 885 میلیون مترمکعب رساند که قرار 
است تا پایان برنامه ششم توسعه، به حدود 1.2 میلیارد مترمکعب 

افزایش پیدا کند.
gg هرچند که وزیــر نفت در مرداد 95 بیان نمــود که ایران تاکنون

پیرامون قرارداد کرســنت جریمه نشده اســت اما، جنتی، وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی در بهار 94، از محکومیــت ایران به 
پرداخــت جریمــه 13/85 میلیــارد دالری در دادگاه الهه در 

خصوص پرونده کرسنت خبر داده بود. 
gg در پایان ســال 95 با بهره برداری کامل از پنــج فاز جدید پارس

جنوبــی )فازهــای 17، 18، 19، 20 و 21(، حــدود 150 میلیون 
مترمکعب به ظرفیت گاز تولیدشده کشور افزوده شد. 

gg در حال حاضر، وزارت نفت 60 درصد از 4/4 میلیون بشــکه نفت
خام و میعانــات تولیدی  را به صورت خام صــادر و 40 درصد از 

تولیدات را در داخل به فرآورده تبدیل می کند.
gg کم توجهی وزارت نفت به توسعه طرح های پاالیشی به بهانه کمبود

منابع مالی، در حالی صورت گرفته است که خبرها از برنامه ریزی 
برای مشارکت در ساخت و توسعه پاالیشگاه های خارجی باهدف 
صادرات هر چه بیشــتر نفت خام و میعانات گازی کشور حکایت 

دارد.
gg ،کاهش تولید بنزین و عدم افزایش ظرفیت پاالیشگاه های موجود

موجب عقب ماندن تولید از مصرف بنزین در کشــور شد و نتیجتًا 
واردات بنزین از 1.8 میلیون لیتر در ســال 91،  با رشِد حدودِی 6 

برابر به 12 میلیون لیتر در سال 95 رسید .
gg طی 22 ماه از تصویب و اجرای طرح پیمایش، حدود ســه میلیارد

لیتر نفت گاز )معادل میانگین 4.5 میلیون لیتر در روز(، صرفه جویی 
انجام شد که بر اساس قیمت های صادراتی 3100 میلیارد تومان 

سود اقتصادی ایجاد کرده است .
gg در راســتای ســاخت 10 گروه کاالی اساســی، 53 قــرارداد با

شرکت های داخلی منعقد شده است.
gg مسئولین وزارت نفت از تشــکیل بانک جامع اطالعات قطعات و

تجهیزات صنعت نفت خبــر داده بودند که تحقق آن در وضعیت 
نامشخصی به سر می برد.

gg 94 تزریق گاز در سال 93 به حدود 85 میلیون مترمکعب و در سال 
به حدود 81 میلیون مترمکعب در روز و در ســال 95 به حدود 73 

میلیون مترمکعب در روز رسید.
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مصرف داخلی نفت خام

صادرات 
تولید نفت خام نفت خام

معادل با 500 
میلیون بشکه 

در روز

ارزش هر تن محصوالت پتروشیمی 
صادراتی بر حسب دالر

1·945 1·744
3·689

1395

1·818
0·947

2·765

1393

1·878
1·043

2·921

1394

1·748
0·962

2·709

1392

سال 95 سال 94 سال 93 سال 92 سال 91 

703738757571442

خام فروشی



مرداد 
پایان 1392

1392

مرداد 
1393

واردات بنزین: 
3.5 میلیون لیتر

ــــده ها  ستاره وعـ

زنگنه: اتمام طرح های تولید 
بنزین در پاالیشگاه ها و به 

ویژه به نتیجه رساندن مرحله 
به مرحله پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس از اولویت های ماست. 

زنگنه فاز نخست ستاره 
خلیج فارس در نیمه ی اولی 
سال 94 افتتاح خواهد شد. 
سال 1395 ان شاءاهلل همه 
مجموعه وارد مدار می شود.

طرح 
پاالیشگاه میعانات 

گازی ستاره خلیج فارس با هدف  
فرآورش 360 هزار بشکه میعانات 

گازی در روز و تولید روزانه 36 میلیون لیتر بنزین 
وارد فاز اجرایی شد. هدف اصلی احداث این 
پاالیشگاه خودکفایی در تولید بنزین و 

جلوگیری از واردات بنزین است.



مقــام معظــم رهبــری: چــرا مــا بایــد بنزیــن وارد کنیــم؟ یکــی 
ــش  ــد، پی ــر می کن ــی فک ــی وقت ــان گاه ــه انس ــی ک از چیزهای
خــودش خجالــت می کشــد، وارد کــردن بنزیــن اســت. جمهــوری 

ــم! ــن وارد کنی ــت بنزی ــت  آن وق ــه نف ــا این هم ــامی ب اس

خرداد 
1395

مرداد 
1396

مرداد 
1396

پایان 
1393

پایان 
1394

فروردین 
1395

اردیبهشت 
1396

فروردین 
1394

واردات بنزین: 
4.7 میلیون لیتر

واردات بنزین: 
10 میلیون لیتر

کاظمی مدیرعامل شرکت 
پاالیش و پخش فراورده ای 

نفتی افتتاح فاز اول در پایان 
سال 95

طبق وعده ی مسـئولین وزارت نفت می بایسـت 
سـتاره  پاالیشـگاه  نخسـت  فـاز  افتتـاح   بـا 
خلیج فارس، از خام فروشـی روزانـه 120هزار 
تولیـد  بـا  و  جلوگیـری  گازی  میعانـات  بشـکه 
12 میلیـون لیتـر بنزیـن، کشـور در آسـتانه ی 

خودکفایـی در تولیـد بنزیـن قـرار گیـرد. 

زنگنه: فاز نخست 
ستاره خلیج فارس 
در نیمه ی دوم 
سال 94 افتتاح 
خواهد شد.

زنگنه فاز نخست ستاره 
خلیج فارس در اواخر 
نیمه ی اول سال 95 
افتتاح خواهد شد.

افتتاح ناقص فاز نخست 
ستاره ی خلیج فارس 
توسط رئیس جمهور

واردات 
11.5 میلیون 

لیتری بنزین

کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش 
و پاالیش فراورده های نفت ایران: تا 
پیش از پایان سال 96، فاز نخست 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به طور 
کامل در مدار قرار می گیرد.



حمیدرضــا چیــت چیان جــزء وزرای نســبتا کم حاشــیه دولت 
یازدهــم بــود. بــزرگ تریــن ناکامــی چیــت چیــان در چهــار ســال 

اخیــر در زمینــه اصــاح وضعیــت اقتصــادی صنعــت بــرق و جــذب 
ســرمایه گذاری های جدیــد در ایــن صنعــت رقــم خــورد و وزارت نیرو در 

دولــت اول روحانــی نتوانســت از زیر »باِر گــران« بدهی ها خارج شــود و لقب 
»بدهکارتریــن وزارتخانه!« را از آن خود کــرد؛ به گونه ای که تولیدکنندگان داخلی 

بــرق همچنان 12 هزار میلیارد تومان از این وزارتخانه طلبکارند. این در حالی بود که در 
صــورت قطع یا کاهش شــدید یارانه آب و برق پرمصرف ها با اســتفاده از روش تعرفه گذاری 

پلکانــی، این مشــکات تا حدود زیادی برطرف می شــد اما چیت چیان و همکارانش نتوانســتند 
دولــت یا شــورای اقتصاد را برای اصاح ایــن رویه قانع کنند و در نتیجه، همچنان تابســتان های گرم 
و پراسترسی را پشت سر گذاشتند و به خواهش و تمنا از مردم برای کاهش مصرف خود اکتفا کردند.

البتــه وزارت نیــرو دولت یازدهــم به عنوان متولــی بخش آب در کشــور اقدامات خاصی بخصــوص در زمینه 
مبارزه با هدررفت آب در شــبکه توزیع و انتقال نداشــت و صرفا چیت چیان و همکارانش با استفاده از ترییون های 

رسانه ای که داشتند به بحران کمبود آب در فضای جامعه دامن زدند.
تاش برای ارتقای بهره وری نیروگاه ها از طریق تبدیل نیروگاه های سیکل ساده به سیکل ترکیبی با تکیه بر توان داخلی یکی 
از اقدامــات قابل تقدیر این وزیر کم حاشــیه دولت اول روحانی بود. انتظار می رفت بــا توجه به توانمندی باالی داخلی در 
صنعــت بــرق، وزارت نیرو در احــداث نیروگاه های جدید هم ســراغ داخلی ها بــرود، اما این امر محقق نشــد و چیت چیان و 
همکارانش به صورت چراغ خاموش تاش بســیاری کردند تا قرارداد بزرگی با یک شــرکت ترکیه ای منعقد کنند. در نهایت 

هم با دادن امتیازات ویژه ای به ترک ها و علی رغم تذکرات نهادهای نظارتی، بخشــی از این قرارداد منعقد شد.

گزارش عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم

باِر گران
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اقدامات
افزایش نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر نــرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر تا قبل از دولــت یازدهم به 186 تومان 1

برای هر کیلووات ســاعت محدود بود. وزارت نیرو تیرمــاه 94 در اقدامی مثبت نرخ 
خرید بــرق تجدیدپذیر را از 186 تومان به 463 افزایــش داد1 . بعد از تصویب قانون 
»رفع موانع تولید رقابت   پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور« در ســال 94، دولت مکلف 
شــد تا قیمت برق تضمینی را بر اساس میزان سوخت صرفه جویی شده محاسبه نماید. 
با قانونی شــدن این مصوبه و کاهش قیمت نفت و سوخت فسیلی، قیمت خرید تضمینی 
برق تجدیدپذیر در ســال 95 کاهش یافت که نتیجتًا تولیدکنندگان برق تجدید پذیر 

متضرر شدند.

جدول )1(: مقایسه قیمت خرید تضمینی برق تجدید پذیر در سال های 94 و 95

نوع فناوری
تعرفه خرید تضمینی 
برق )سال 94( )ریال 
بر کیلووات ساعت(

تعرفه خرید تضمینی 
برق )سال 95( )ریال 
بر کیلووات ساعت(

میزان 
تغییر 
)%(

7-29002700زیست توده -  لندفیل
زیست توده- هضم 

3150350011بی هوازی

37-58703700زیست توده -  زباله سوز
مزرعه بادی با ظرفیت 

16-40603400بیش از 50 مگاوات

مزرعه بادی با ظرفیت 
15.5-5049704200 مگاوات و کمتر

بادی با ظرفیت 1 
مگاوات و کمتر )مختص 
مشترکین برق و محدود 

به ظرفیت انشعاب(

5930-

به رغم کاهش نرخ ها به واســطه افت بهای سوخت فسیلی، عملکرد مثبت وزارت نیرو 
در سال 94 درخصوص افزایش نرخ خرید تضمینی قابل تقدیر است. افزایشی که موجب 

تشویق سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر شد. 
متذکر می گردد با هدف متنوع سازی سبد تولید برق، در اسفند ماه سال 95 سند توسعه 
فناوری انرژی های تجدیــد پذیر تصویب گردید که در آن رســیدن به ظرفیت 5 هزار 

مگاوات نیروگاه تجدید پذیر تا افق 1400 هدف گذاری شد2 .

استفاده از سرمایه و توان خارجی برای ساخت نیروگاه وزارت نیرو در 4 سال گذشته تالش هایی را برای افزایش تولید برق با استفاده از 2
توان و سرمایه خارجی انجام داده است که یکی از بارزترین این اقدامات، تالش برای انعقاد 
قرارداد با شــرکت ترکیه ای یونیت برای احداث 5000 مگاوات نیروگاه در داخل کشور 
بود3 . بر اساس اخبار منتشر شده در خصوص این قرارداد، وزارت اقتصاد به شرکت خارجی 
تضمین پرداخت )Payment Guarantee( می دهد. به کمک این ضمانت، شرکت یونیت 
به سادگی قادر است منابع مالی مورد نیاز پروژه را با دریافت وام های کم بهره از بانک های 

بین المللی تأمین کند.
در مرداد 1395پس از انتشار خبر انعقاد این قرارداد، نخبگان و فعاالن صنعت برق و افکار 
عمومی نسبت به آن واکنش نشان دادند و خواستار شفاف سازی دولت در این زمینه شدند. 
از جمله  این واکنش ها، درخواست رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برای ورود 
سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسالمی به این قرارداد4  و اعتراض سندیکای 
تولیدکنندگان برق به شــرایط ویژه در نظر گرفته شده برای این سرمایه گذار بود5 . مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی در شهریور 1395 نیز در گزارشی کارشناسی ضمن 
هشدار نسبت به عواقب این قرارداد خواســتار تجدید نظر درآن شد6 . در مرداد 1395 

شرکت های داخلی همانند سندیکا و مپنا اعالم آمادگی کردند که حاضرند به شرط اعطای 
این تضمین ویژه دولتی، با شرایط بهتری نسبت به شرکت ترکیه ای پروژه مذکور را انجام 

دهند7 .
 مرکز پژوهش های مجلس در شهریور 1395 طی گزارشی اعالم کرد که الزم است در 
این پروژه بزرگ با برگزاری مناقصه عادالنه با حضور شرکتهای داخلی و خارجی و شفاف و 
در فضای رقابتی واگذار شود تا حداقل هزینه را برای کشور داشته باشد و از هدررفت منابع 

ملی جلوگیری شود8 .
با ورود دســتگاه نظارتی در بهمن 1395 مجموع حجم سرمایه گذاری شرکت یونیت 
اینترنشــنال از 5 به 2 هزار مگاوات نیروگاه جدید حرارتی کاهش یافت9.   اما در تیر 1396 
علی رغم نظر منفی ســازمان های نظارتی، خبری مبنی بر انعقاد قرارداد ســاخت 5000 
مگاوات نیروگاه  با شرکت ترکیه ای یونیت منتشر شد10. این در حالی بود که وزیر نیرو در 
فروردین 1396 عنوان داشــت که تمام نظرات نهادهای نظارتی در مورد این قرارداد را 

اعمال کرده است 11.

الزام تأمین ۲۰ درصد از برق نهادهای دولتی  با انرژی های تجدید پذیر3
به پیشنهاد وزارت  نیرو و بر اساس تصویب هیئت وزیران در شهریور 1395، وزارتخانه ها، 
مؤسســات و شــرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر اساس فهرستی که از 
ســوی وزارت نیرو تعیین و اعالم خواهد شد، موظف اند طی دو سال حداقل بیست درصد 
برق مصرفی ساختمان های خود را از انرژی های تجدید پذیر تأمین نمایند12 . این مصوبه 
می تواند گامی مثبت در جهت حمایت از انرژی های تجدیدپذیر تلقی شود؛ هرچند که در 
مصوبه فوق ضمانت اجرایی کافی وجود ندارد و تاکنون گزارشی از روند اجرایی آن منتشر 

نشده است.

دریافت عوارض برق جهت تولید برق تجدیدپذیر بر اســاس قانون بودجه 92 وزارت نیرو موظف شد عالوه بر دریافت بهای برق، 4
مبلغ 30 ریال به ازای هر کیلووات ســاعت برق به عنوان عــوارض دریافت نماید13  و آن 
عوارض صرفاً بابت حمایت از توســعه و نگهداری شــبکه های برق روستایی و تولید برق 
تجدید پذیر، از سوی شرکت توانیر هزینه شــود. در قانون بودجه سال 1396 مقدار این 

عوارض به 50 ریال افزایش یافت14.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش نقد سازوکار محاسبه و دریافت عوارض برق در 
تیرماه 96 اعالم کرد که سازوکار فعلی به دلیل نداشتن رویکرد منطقه ای ، بار مالی نابرابری 
بر مشــترکین مناطق مختلف کشور )از حیث نوع منطقه گرمســیری( دارد. به عالوه در 
سازوکار فعلی محاســبه و دریافت عوارض برق، تمایز میان رفتار مشترکان کم مصرف و 
پرمصرف مراعات نشده است. این در حالی است که رفتار مشترکی که میزان برق مصرفی 
خود را کنترل می نماید و در حد الگوی مصرف و یا کمتر از آن برق مصرف می کند، انطباق 
بیشــتری با منافع ملی دارد. براســاس گزارش مذکور چنانچه سازوکار محاسبه هزینه 
عوارض برق به »درصدی از بهای برق مصرفی مشترکین« تغییر یابد، عالوه بر اینکه وضع 
موجود بهبود می یابد، تأمین منابع مالی پیش بینی شده در قوانین بودجه سالیانه کل کشور 

نیز محقق می شود 15. 

پرداخت 5۰ درصد از تسهیالت برای نصب صفحات خورشیدی  در منازل5
شــرکت توانیر در راستاي قانون بودجه سال 1693 ، طرح ثبت نام از مشترکان برق خانگي 

حجم  مجموع   1395 بهمن  در  نظارتی  دستگاه  ورود  با 
2 هزار  به   5 از  اینترنشنال  یونیت  سرمایه گذاری شرکت 
مگاوات نیروگاه جدید حرارتی کاهش یافت.  اما در تیر 1396 
علی رغم نظر منفی سازمان های نظارتی، خبری مبنی بر انعقاد 
با شرکت ترکیه ای  نیروگاه   قرارداد ساخت 5000 مگاوات 

شد.   منتشر  یونیت 
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براي نصب سامانه های خورشیدي با یارانه 50 درصدي از محل منابع عوارض برق را اجرا 
کرد17 . البته این طرح با استقبال چندانی از سوی مردم مواجه نشد. در خصوص علت این امر 
می توان به واقعی نبودن تعرفه برق و باال بودن هزینه نصب صفحات خورشیدی در مقایسه 

با قیمت پرداختی برق مردم اشاره داشت.

اجرای طرح های پیک سایی هرســاله دولت برای رفع مشکل خاموشی در تابستان طرح هایی را برنامه ریزی 6
و پیاده می کند و به واحدهای صنعتی و کشاورزی که در قالب این طرح ها همکاری نمایند 
مبالغی به عنوان پاداش و تخفیف در مصرف برق پرداخت می شــود. در این راســتا طرح 

کاهش پیک تابستانی از 15 خردادماه تا 15 شهریورماه اجرا می شود.
اجرای طرح های مذکور در کوتاه مدت به صرفاً به عبور از مشــکل خاموشی در کشور 
کمک خواهد کرد، هرچند که مشکل هرساله به قوت خود باقی خواهد ماند و بخش تولیدی 
کشــور متضّرر خواهد شد؛ لذا به نظر می رسد در بلندمدت برنامه ها باید بر کاهش میزان 

مصرف برق در بخش خانگی تمرکز یابد. 

کاهش تلفات برق بنابه گفته معاون هماهنگی توزیع برق توانیر، کاهش یک درصدی تلفات برق در 7
ســال، معادل 250 میلیارد تومان درآمد برای دولت است. وی همچنین اذعان داشت که 
با در نظر گرفتن ســوخت مصرفی معادل تلفات برق، به ازای کاهش یک درصدی تلفات 
در سال حدوداً 600 میلیارد تومان درآمد حاصل می شود18 . وزارت نیرو با درک اهمیت 
این مسئله، طی چهار سال اخیر اولویت اصلی خود در بخش برق را کاهش تلفات قرار داد و 
»طرح جهادی کاهش تلفات« را به اجرا درآورد. در همین راســتا معاون وزیر نیرو در امور 
برنامه ریزی و اقتصادی، در پایان ســال 94 عنوان داشــت که میزان تلفات برق کشور از 
14.8 درصد به حدود 11 درصد کاهش یافت؛ به گفته وی کاهش تلفات به 10 درصد طی 

سال های اجرای برنامه ششم توسعه، در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد19 . 
باید افزود که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در فروردین ماه 95، وزارت نیرو را موظف 
نمود تا با اجرای پروژه های اولویت دار، تلفات شــبکه توزیع برق را تا پایان سال 95 به زیر 
10 درصد برساند که البته این امر حاصل نشد و میزان اتالف شبکه ی توزیع برق به 10.9 

درصد رسید20 .

افزایش قیمت مناسب و پلکانی آب و تعرفه گذاری نادرست برق 8
  تعرفه برق

در دولت یازدهم تعرفه های برق در 3 نوبت تغییر یافت. در اسفند92 این تعرفه ها برای 
تمام پلکان های مصرف برق، 24 درصد و در اســفند 93، 10 درصــد افزایش یافت. در 
سومین مرحله نیز از ابتدای مهر ماه 95 تعرفه برق با افزایش 10درصدی روبرو گردید. با 
توجه به این تغییرات می توان گفت که مصرف بیشتر برق، به معنای بهره مندی بیشتر از 

یارانه خواهد بود.
الزم است ذکر شود که برخی از کشورهای پیشرفته دنیا برای قیمت گذاری حامل های 
انرژی از روش تعرفه گذاری پلکانی-افزایشی استفاده می کنند. در این روش، هزینه مصرف 
متناســب با میزان افزایش آن باال می رود؛ بنابراین مصرف بیشتر با دریافت یارانه بیشتر 
همراه نمی شود و مشــترکین پُرمصرف به جای عموم مشترکین در کانون افزایش هزینه 
قرار می گیرند. در این الگو، میزان مشــخصی از هر حامل انرژی به عنوان »الگوی مصرف 
مجاز« تعریف می شود و هزینه مصرف کمتر از الگو، ارزان تر تعیین می شود. با عبور مصرف 

از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی افزایش می یابد تا مشترکین پرمصرف با پرداخت 
هزینــۀ واقعی انرژی، رفتار خود را اصالح کنند و فشــار افزایش قیمت نیز از عموم مردم 

برداشته شود21 .
 

قیمت تمام شده

الگوی مصرف
بخش کمی از مشترکین

افزایش قیمت با عبور از الگو
اکثریت مشترکین
قیمت های یارانه ای

نمودار )1(: وضعیت تعرفه ها در نظام تعرفه گذاری پلکانیـ  افزایشی
)IBT منبع: کتاب حذف یارانۀ انرژی مشترکین پرمصرف با مدل قیمت گذاری(

  تعرفه آب
طبق پیشــنهاد وزارت نیرو و مصوبه شــورای اقتصاد، از ابتدای مهرماه سال 94 تعرفه 
پله های باالی مصرف آب با درصد باالتری نسبت به سایر پله ها افزایش قیمت یافت. این 

افزایش تعرفه ها در جدول زیر قابل مشاهده است:

جدول )۲(: درصد افزایش تعرفه آب برای هر پلکان در سال 94

درصد افزایش تعرفه آب در مهر94مصرف ماهانه مشترک )مترمکعب(

010 تا 5

510 تا 10

1010 تا 15

1515 تا 20

2020 تا 25

2520 تا 30

3020 تا 35

3520 تا 40

4030 تا 50

30بیشتر از 50

این نحوه افزایش تعرفه نقطه عطفی در عملکرد دولت تلقی می شود که نشان از تصمیمی 
هوشــمندانه در تعرفه گذاری دارد؛ البته تعرفه پلکان های مصرف باال، همچنان یارانه ای 
است و در نتیجه مشترکین پُرمصرف، از یارانه پنهان بیشتری بهره می گیرند. به هر روی 
اقدام مذکور در جهت مصرف بهینه ی یارانه، گامی مثبت محسوب می شود لذا ضروری 

است این اقدام، برای گاز و برق خانگی نیز پیگیری شود.

امور مغفول
عدم تحقق برنامه های افزایش ظرفیت تولید برق ظرفیت تولید برق یکی از عوامل تأثیرگذار در روند توســعه هر کشور است. 1

طبق گفته معاون ســابق وزیر نیرو در امور برق و انرژی، برآوردها حاکی از آن اســت 

اجرای طرح های پیک سایی در کوتاه مدت صرفًا به عبور از 
مشکل خاموشی در کشور کمک خواهد کرد، هرچند که 
مشکل هرساله به قوت خود باقی خواهد ماند و بخش تولیدی 
کشور متضّرر خواهد شد؛ لذا به نظر می رسد در بلندمدت 
برنامه ها باید بر کاهش میزان مصرف برق در بخش خانگی 

تمرکز یابد. 
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که کشور ایران برای تحقق اهداف توســعه ای خود، به افزایش ساالنه 5000 مگاوات 
)حدود 5 تا 7% ظرفیت تولید هر ساله( برق نیاز دارد22 . چیت چیان، وزیر وقت نیرو، نیز 
عنوان داشت که تا پایان برنامه ششم توســعه )سال 1400( ظرفیت تولید برق کشور 

باید به حدود 101 هزار مگاوات برسد23 .
ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور نسبت به سال آغازین دولت یازدهم از 69 هزار 
و 100 مگاوات به 76هزار و 500 مگاوات تا اردیبهشت 96 رسید که حاکی از افزایش 2.5 

درصدی ظرفیت تولید برق در هر سال است.
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نمودار )۲(: ظرفیت نیروگاهی نصب شده در هر سال
)منبع: شرکت توانیر آمار صنعت برق سال 95(

بنا به گفته کردی، مدیرعامل توانیر، با کاهش سرمایه گذاری در بخش های تولید، انتقال 
و توزیع در طول 10 سال گذشــته، صنعت برق کشور با کم ترین ضریب ذخیره در شبکه 

مواجه شده است24 .
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نمودار )3(: نسبت قدرت عملی به حداکثر قدرت تأمین شده در هر سال
)منبع: شرکت توانیر آمار صنعت برق سال 95(

ثابت ماندن بازدهی نیروگاه های تولید برق حدود 30 درصد از مصرف گاز کشــور، برای تولید برق به نیروگاه ها اختصاص 2
می یابد و بــه همین دلیل بازده تبدیل گاز به برق از اهمیت باالیی برخوردار اســت. بازده 
نیروگاه های حرارتی کشور از 2537.2 درصد در انتهای سال 91 به 37.9 درصد در انتهای 
سال 95 رســید 26. بر اساس تبصره 2 از ماده یکم قانون هدفمندکردن یارانه ها )ابالغی در 
ســال 88( هر ســاله باید حداقل یک درصد به بازدهی نیروگاه های کشور افزوده شود به 

طوری که تا پنج سال از زمان اجرای این قانون، بازدهی به 45 درصد برسد.

یکی از اقدامات مهم برای افزایش ظرفیت بازدهی تولید برق اضافه شــدن بخش بخار 
به نیروگاه های گازی و تبدیل آن به نیروگاه های ســیکل ترکیبــی، احداث نیروگاه های 
تولید هم زمان برق و حرارت و تولید هم زمان برق و آب شــیرین است که می تواند بازده 

نیروگاه های گازی را به 45% تا 85% برساند.
در بودجه ســال 94، پیش بینی پیش شده بود که 10 هزار میلیارد تومان برای تبدیل 
نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی اختصاص یابد و وزیر نیرو از برنامه ریزی به منظور 
تبدیــل بیش از هفت هزار مــگاوات ظرفیت تولید برِق نیروگاه های گازی به ســیکل 
ترکیبی خبر داد27 . خاطرنشــان می ســازد که ظرفیت تولید برِق نیروگاه های سیکل 
ترکیبــی از 15 هزار و 700 مگاوات در انتهای ســال 91 به 19هزار و 400 مگاوات در 

انتهای سال 95 رسیده است.

افزایش تعداد واحدهای تولید هم زمان آب و برق یکی از اقدامات مؤثر برای تأمین آب شرب مورد نیاز، نمک زدایی یا شیرین سازی 3
آب است. یکی از روش های معمول در شیرین ســازی آب، »روش حرارتی« است. طبق 
بررســی ها ظرفیت تولید آب شــیرین در این روش 30 میلیون مترمکعب در روز است 
که این حجم از آب نیاز ســاالنه 150 میلیون نفر را برطرف می نماید. ضمناً با تأســیس 
آب شــیرین کن های حرارتی در کنار نیروگاه های برق، می توان از حرارت تلف شــده در 
نیروگاه ها برای تبخیر آب اســتفاده کرد که به آن واحد تولیــد هم زمان برق و آب گفته 

می شود. 
با وجود ظرفیت باالی تولید آب شیرین در نوار ساحلی جنوب کشور و نیاز این مناطق به 
آب شــیرین، تا کنون این اتفاق نمود جدی به خود نگرفته است. در حال حاضر حدود 12 
هزار مگاوات نیروگاه گازی در حاشــیه خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد که می توان 

واحدهای تولید هم زمان آب و برق را به آن ها اضافه کرد28. 
تنها اقدام صورت گرفته برای احداث این دسته از واحدها، پروژه تولید هم زمان برق 
و آب قشــم مپنا بود که در ســال 1390 با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت های 
فسیلی و باال بردن بازده نیروگاه گازی بسترســازی و احداث گردید. این پروژه دارای 
دو واحد 25 مگاواتی و ظرفیت تولید 50 مگاوات برق و 18 هزار مترمکعب آب شیرین 
اســت29. البته باید افزود که یکی از معضالت اصلی در رابطه با عدم توسعه این واحدها، 
ناتوانی آبفای کشــور در خرید آب تولیدی آن ها به دلیل قیمت باالتر تولید آب در این 

روش است.

عدم موفقیت در خصوصی سازی نیروگاه ها و بخش توزیع برق کشور بررسی خصوصی ســازی نیروگاه های کشــور نشان داده اســت که این اقدام 4
باموفقیت چندانی نداشته اســت. زیرا هدف اصلی از خصوصی سازی نیروگاه ها، افزایش 
بازدهی آن ها بود که این افزایش محقق نشــده است. ریشــه این موضوع نیز به واگذاری 
سوخت ارزان و نیز خرید ارزان برق از نیروگاه است. درصورتی که سوخت با قیمت واقعی 
در اختیار نیروگاه قــرار گیرد و برق تولیدی نیز با قیمت واقعی خریداری شــود، افزایش 
بازدهی مقرون به صرفه و نیروگاه ها از انگیــزه باالیی برای تأمین مالی پروژه های افزایش 

بازدهی برخوردار خواهند شد.
در راســتاي اهداف قانون اجراي سیاســت های کلي اصل 44 قانون اساســي و ایجاد 
بســتر الزم براي شــکل دهی به ســازوکار بازار رقابتي و حفظ حقــوق تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان و همچنین ایجاد انگیزه براي بخش خصوصي به منظور ورود به بازار برق، 
طرح خصوصی سازی صنعت برق از نیمه دوم سال 1387 آغاز گردید. مهرماه 93 مجری 
طرح خصوصی سازی صنعت برق توانیر اعالم کرد که خصوصی سازی شرکت های توزیع 
نیروی برق پیچیده تر از نیروگاه ها اســت و عنوان کرد که تاکنون نحوه و شــیوه واگذاری 
شرکت های توزیع برق مشخص نشده است؛ هرچند که وی اذعان نمود بر اساس اصل 44 

شرکت های توزیع برق باید به بخش خصوصی واگذار شوند30. 

کم توجهی به صادرات برق صادرات بــرق در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش قابل توجهــی دارد؛ کمااینکه در 5
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی بــه منظور مقابله با ضربه پذیــری درآمد حاصل از 
صادرات نفت و گاز )بند 13( و افزایش ارزش افــزوده )بند 15( بر افزایش صادرات برق 
تأکید شده اســت.  به رغم تأکید سیاست ها بر افزایش میزان صادرات برق، باید گفت که 

طبق آمار، این میزان طی سال های اخیر کاهش  پیدا کرده است.

بازده نیروگاه های حرارتی کشور از 37.2 درصد در انتهای 
سال 91 به 37.9 درصد در انتهای سال 95 رسید. بر اساس 
تبصره 2 از ماده یکم قانون هدفمندکردن یارانه ها )ابالغی 
بازدهی  به  باید حداقل یک درصد  در سال 88( هر ساله 
نیروگاه های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان 

اجرای این قانون، بازدهی به 45 درصد برسد. 
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نمودار )4(: میزان صادرات برق در هر سال )میلیارد کیلووات ساعت(
)منبع: آمار نامه تفصیلی صنعت برق در سال 95(

تعرفه گذاری نادرست برق صنعتی به نسبت برق خانگی نســبت قیمت برق صنعتی به قیمت برق بخش خانگی یک به چهار اســت؛ در 6
واقع برق به صنایع گران تر از خانه ها فروخته می شــود. در همین رابطه اسفندماه سال 93، 
تعرفه های برق در بخش صنعتی 20% و در بخش خانگی 10% افزایش یافت. گرانی نسبی 
بهای برق صنعتی نسبت به بهای خانگی حکایت از آن دارد که بخش خانگی به رغم آنکه به 
ازای مصرف انرژی، ارزش افزوده اقتصادی تولید نمی کند، بیش از صنعت، به عنوان بخش 
مولد اقتصادی، مورد حمایت قرار دارد31 . قابل تأمل آن که در کشورهای صنعتی پیشرو در 
تولید، با اتخاذ سیاست های مالیاتی و تعرفه گذاری، عموماً قیمت برق فروخته شده به بخش 

صنعتی کمتر از بخش خانگی تعیین می گردد.

غفلت از اطالع رسانی در مورد الگوی مصرف خانوار در قبوض برق و آب یکی از راهکارهای آگاهی بخشــی به مردم در مــورد الگوی مصرف آب و برق، 7
ارائه اطالعات در قبوض آب و برق آن ها اســت. در این شیوه می توان خانوارها را از الگوی 
مصرف، میزان یارانه پرداختی از طرف دولت و اجرای طرح های پلکانی-افزایشــی برق و 
آب مطلع ساخت. به ویژه اینکه می توان به صورت مصور، وضعیت مشترک را در پلکان ها 
نمایــش داد و در هر قبض، راهکارهایی را برای کاهش مصــرف برق و میزان تأثیر آن بر 

کاهش مبلغ قبض معرفی نمود. ناگفته نماند که این شیوه هم اکنون اجرا نمی گردد.

تحوالت مرتبط پیرامونی
افزایش سهم گاز و کاهش سوخت مایع در نیروگاه های کشور افزایش گازرسانی به نیروگاه ها از نظر اقتصادی موجب کاهش هزینه ها و از نظر 1

محیط زیستی موجب کاهش آلودگی هوا می گردد. در این راستا گازرسانی به نیروگاه های 
کشور از 50 میلیارد مترمکعب در سال 93 به 55.5 میلیارد مترمکعب در سال 94 و میزان 

مصرف گاز در نیروگاه های کشور در سال 95 به 57.7 میلیارد مترمکعب رسیده است32.
 

7۰

6۰

5۰

4۰

3۰

۲۰

1۰

۰
9594939۲

نمودار )5(: تحویل گاز به نیروگاه های کشور
)منبع: تارنمای آمار صنعت برق(

بنا به گفته زنگنه، وزیر نفت، در سال 92 حدود 47 درصد از سوخت نیروگاه های کشور، 
مایع و مازوت بود که در سال 95 این مقدار به زیر 10 درصد رسید33 . این اقدام که کاهش 

آلودگی هوا را نیز در پی  دارد، اقدامی قابل تحسین محسوب می شود.

تأثیر برجام در ورود سرمایه و تکنولوژی به حوزه نیرو بنا بر گفته کبیری، مشاور وزیر نیرو در امور سرمایه گذاری، در بخش انرژی های فسیلی 2
تجدیدپذیر استفاده از منابع آب، آب شیرین کن ها، ســد و پروژه های انتقال آب پتانسیل های 
خوبی در ایران شناسایی  شده است. در این خصوص وی به امضای 90 میلیارد تومان تفاهم نامه 
بــا هیئت های خارجی در حــوزه آب و برق تا تیرماه 95 اشــاره نمود34 . در ایــن رابطه معاون 
برنامه ریزی شــرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در اسفند 95 نیز بیان داشت که 
بعد از اجرای توافق برجام تاکنون، برای ســاخت نیروگاه به میزان 6 میلیارد و 500 میلیون دالر 
موافقت اصولی با شرکت های خارجی امضاشد که سه میلیارد و 300 میلیون دالِر آن به قرارداد 
منتهی گردید35. همچنین بنابر اظهار مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، تأثیر 
اصلی برجام در صنعت آب و فاضالب کشور، تسهیل مبادالت بانکی بود که مسئله تأمین سرمایه 
و هزینه های آن را کاهش داد36.  به اعتقاد وزیر نیرو برجام شرکت های معتبر صنعت برق دنیا را 
به ایران آورد37 و اگر برجام نبود، امکان برقراری روابط مالی و تعامالت بین المللی با خارج وجود 
نداشت و به ناچار کشور به بازارهای داخلی محدود می گشت. وی اسفند 95 پیرامون تأثیر برجام 
در حوزه آب گفت که در صورت عدم اجرای برجام، تأمین منابع مالی برای توسعه آب و فاضالب 
کشور امکان پذیر نبود38 . در این راستا محمودی، قائم مقام وزیر نیرو نیز تصریح نمود که برجام 
در حوزه وزارت نیرو در بعد نرم افزاری و اصالح فرآیندهای کاری، می تواند بســیار مؤثر واقع 
شــود، زیرا صنعت آب و برق یک صنعت مدرن به حساب می آید و صنایع مدرن نیز همواره با 

مسائل پژوهشی و افزایش یافته های علمی و فناوری های روز سروکار دارند39 .

قطع برق در استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان استان های خوزستان و سیستان و بلوچســتان در طول چند سال اخیر در آغاز 3
فصل تابستان با قطع مکرر برق مواجه شــده اند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
خوزســتان علت خاموشــی های اهواز را افزایش مصرف برق به دلیــل باالرفتن دما و 
فرسودگی تجهیزات برق عنوان کرد و لزوم به روزرسانی شبکه توزیع برق را مدنظر قرار 
داد. به همین دلیل با هدف کاهش مصرف برق، به همه ادارات، شرکت ها و دستگاه های 
دولتی و غیردولتی، بانک ها و قسمت های اداری صنایع کاهش ساعت اداری ابالغ شد40 .

تشکیل سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( بر اســاس ماده 8 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی و برای استفاده هر چه بیشتر 4
از منابع تجدید پذیر، الیحه تأسیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق 
)ساتبا( که از ادغام سازمان انرژی های نو ایران )سانا( و سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( 
شکل گرفته است، از سوی هیئت وزیران تقدیم مجلس گردید. الیحه مذکور پس از بررسی 
و تایید در کمیسیون های تخصصی، در آذر ماه 95 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید41.

معافیت وزارت نیرو از تأمین مالی یارانه نقدی با موافقت دولت، از ابتدای ســال 95 وزارت نیرو از تأمین 2300 میلیارد تومانی 5
هدفمندی یارانه ها معاف گردیــد. تا پیش از این تصمیم، مقــدار منابع مالی هدفمندی 
یارانه ها از طرف وزارت نیرو تأمین می شــد که اکنون منابع تأمینی وزارت نیرو به صنعت 

برق اختصاص می یابد.

عدم تخصیص گاز فلر به نیروگاه های تولید برق احتراق ناقص حاصل از ســوختن گاز در فلرها، عالوه بر تولید حرارت، مشکالتی 6
را نیز برای محیط زیســت فراهم می نماید. طبق آمار، در ایران روزانه بالغ بر 40 میلیون 
مترمکعب گاز فلر بدون استفاده  سوزانده  می شود که معادل تولید گاز 1.5 فاز پارس جنوبی 
است42 . وزارت نیرو در آذر 1394 پیشنهاد داد که وزارت نفت این گاز را به صورت رایگان 
در اختیار ســرمایه گذاران احداث نیروگاه بگذارد43  تا ایــن گازها جهت تولید برق مورد 

استفاده قرار گیرد؛ اما تاکنون به دلیل نبود تنظیم گری واحد این مهم رخ نداده است. 

بازگشت سهام مپنا به وزارت نیرو 49% از ســهام مهاب قدس و 47% از ســهام مپنا که به آستان قدس رضوی 7
واگذارشــده بود، در تیرماه ســال 95 دوباره به وزارت نیرو بازگشــت و وزارت نیرو از 

سهامداران عمده این دو شرکت شد44 .
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gg بررسی ها نشــان داده اســت که با کاهش ســرمایه گذاری در
بخش های تولید، انتقال و توزیع صنعت برق ایران در طول 10 سال 
گذشته، صنعت برق کشــور با کم ترین ضریب ذخیره در شبکه 

مواجه شده است.
gg بازده نیروگاه های حرارتی کشور از 37.2% در انتهای سال 91 به

37.4 در انتهای سال 95 رسیده است. حال آنکه در تبصره 2 از ماده 
)1( قانون هدفمند کردن یارانه ها ابالغ شده در سال 88 آمده است 
که می بایست هرساله حداقل یک درصد به راندمان نیروگاه های 
کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجرای این قانون 

به بازده 45% برسد. 
gg 15700 ظرفیت تولید برق از نیروگاه های ســیکل ترکیبــی از

مگاوات در انتهای ســال 91 به 19400 مگاوات در انتهای سال 
95 رسیده است.

gg مهم ترین چالش پیش روی نیروگاه های گازی برای تبدیل شدن
به نیروگاه سیکل ترکیبی تأمین مالی این پروژه ها است. 

gg بــا توجه به کمبــود منابــع وزارت نیرو و بدهی ســنگین آن به
شــرکت های داخلی، منابع در دســترس ایــن وزارتخانه برای 
پرداخت هزینه برق شــرکت های تولیدکننده ایرانی در آینده ای 
نه چنــدان دور کاهش می یابــد و این موضــوع باعث تضعیف 

بیش ازپیش این شرکت ها خواهد شد.
gg قرار اســت در  قرارداد احداث نیروگاه 5هزار مگاواتی با شرکت

ترکیه ای یونیــت، به این شــرکت خارجی تضمیــن پرداخت 
)Payment Guarantee( اعطــا شــود، تضمینــی کــه به رغم 

درخواست شرکت های داخلی در اختیار آن ها قرار نمی گیرد.
gg فالحتیان، معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو عنوان داشــته که

کل بدهی  وزارت نیرو در حدود 32 هزار میلیارد تومان محاســبه 
شده است.

gg 11 میزان تلفات برق کشــور از 14.8 درصد در سال 92 به حدود
درصد در سال 95 کاهش یافته است.  

gg غفلــت از روش تعرفــه گــذاری پلکانی-افزایشــی به منظور
بازدارندگی مصرف بیش ازحد برق، از اقدامات مغفول در 4 سال 

اخیر است.
gg در قالب برنامه ششم توسعه، بین 3 تا 4 هزار مگاوات نیروگاه تولید

پراکنده می بایست احداث شود.
gg مشکالت تأمین مالی، نوســانات نرخ ارز و همچنین قیمت پایین

خرید برق از مراکز تولید برق علت توســعه نیافتن نیروگاه های 
تولید برق پراکنده است.

gg مجموع صادرات برق کشــور در ســال 94 بیش از 9.7 میلیارد
کیلووات ســاعت و 1% باالتر از ســال 93 بود، این رقم همچنان 
15.5% کمتر از آمار ســال 92 ارزیابی می شود . میزان صادرات 
برق کشــور در ســال 95 نیز، 6.7 میلیارد کیلووات ساعت بوده 

است .
gg فقدان نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی باعث شــده است که اقتصاد 

حوزه انرژی وابســتگی باالیی به یارانه دولتی داشته باشد و کشور 
هرســال مبلغ زیادی را برای زنده نگه داشتن حوزه انرژی کشور 

می پردازد.
gg گازرسانی به نیروگاه های کشور از 50 میلیارد مترمکعب در سال

93 به 57.7 میلیارد مترمکعب در سال 95 رسیده است .
gg 6 بعــد از اجرای توافق برجام، برای ســاخت نیــروگاه به میزان

میلیارد و 500 میلیون دالر موافقت اصولی با شرکت های خارجی 
امضاشده که سه میلیارد و 300 میلیون دالر آن به قرارداد منتهی 

شده است .
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محمدرضــا نعمــت زاده، مســن ترین و یکــی از پرحاشــیه ترین 
اعضــای کابینــه دولــت اول روحانــی بود کــه ســابقه فعالیت به 

عنــوان وزیر صنایع و معــاون وزیر نفت در دولت هــای پنجم تا نهم را 
داشــت. نام نعمت زاده تا قبل از تشــکیل دولت یازدهــم، یادآور »صنعت 

پتروشــیمی« بــود ولــی در این دولــت همنشــین »رکود« نیــز شــد؛ واژه ای که 
در کنــار برجــام، جــزو پرتکرارتریــن کلیدواژه های رســانه ها در دولــت اول روحانی 

محســوب می شــود.  البته وزیر صنعــت، معدن و تجــارت دولت یازدهــم و همکارانش 
تــالش زیادی کردند تا صنعــت را از رکود خارج کنند؛ اما این تالش ها بــدون توجه به تعیین 

صنایــع اولویت دار کشــور و راهبرد توســعه آن ها در قالب »سیاســت صنعتــی« و صرفا در قالب 
توزیع تســهیالت بیــن بنگاه های مختلف و اجرای طرح های خــروج از رکود صورت گرفت که نتیجه 

ای جز »رشــد کاغذی« حوزه صنعت در بر نداشت و صرفا مسکنی موقت برای کاهش دردهای متعدد و 
عمیق برخی بنگاه های کوچک و متوسط محسوب می شد.

بــه رغــم اوج گیری فضای مبارزه با قاچاق کاال در ســال های پایانــی دولت یازدهم، نعمــت زاده و همکارانش اقدام 
خاصــی در راســتای اجرای کد رهگیــری کاال و اجرایی کردن طرح های جایگزین »شــبنم« و »ایران کــد« انجام ندادند 

و صرفــا بعد از تاخیری طوالنی از ســامانه »شناســه کاال« در ماه های پایانــی این دولت رونمایی کردند تا اجرایی شــدن این 
سامانه به دیدگاه و اراده وزیر بعدی گره بخورد. 

البته آقای وزیر و همکارانش در حوزه معدن کارنامه نســبتًا بهتری داشــتند. افزایش 2.5 برابری ســطح اکتشافات معدنی 
و حذف مجوزهای معدنی ثبت نشده در سامانه کاداستر از اقدامات قابل قبول وزارتخانه متبوع در دولت یازدهم بود.

گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم

رشد کاغذی
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اقدامات
همکاری در اجرای بسته خروج از رکود دولت اولین بســته خروج از رکود دولت یازدهم در مردادماه سال 93 رونمایی شد، 1

سیاست های پولی، عمده تمرکز بسته اول بود. باگذشــت زمان نه تنها دوران رکود به 
پایان نرســید، بلکه رشــد اقتصادی مثبت سال 93 نیز منفی شــد1. بنابراین دولت با 
عمیق تر شدن رکود، مهرماه سال 94 بسته دوم خروج از رکود را رونمایی کرد2. در این 
بسته به سیاســت های تحریک تقاضا بیش از پیش توجه شده بود. دو بخش مهم بسته 
فوق، شامل تسهیالت ویژه برای خرید خودرو و طرح کارت اعتباری خرید کاال بود که 
در ادامه به آن پرداخته می شــود. به طورکلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت 
اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان تصمیم گیران اصلی و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به عنوان بازوی اجرایی این تصمیم در اجرای بسته خروج از رکود نقش ایفا می کردند3.

  ارائه تسهیالت برای خرید خودرو
هدف از ارائه تســهیالت برای خرید خودرو، خروج از رکــود این صنعت و صنایع 
وابسته عنوان شــده بود. اعتبار این تسهیالت از ســوی بانک مرکزی تأمین گردید و 
برای هر تســهیالت رقمی تا سقف 25 میلیون تومان و ســود 16 درصد بازپرداخت 
در نظر گرفته شده بود4. با ارائه این تســهیالت، 130 هزار خودرو از خودروسازان به 
فروش رسید5  و دولت با برداشــتن یک گام به جلو، به جای حمایت مستقیم از صنایع 

خودروســازی، به صورت غیرمســتقیم نقدینگی موردنیاز این صنعت را تأمین نمود. 
بااین حال اگرچه این سیاســت در کوتاه مدت برای تخلیه انبار خودروسازان مؤثر بود 
اما در بلندمدت می بایســتی سیاســت هایی تنظیم و ابالغ گردد تا در آینده نه چندان 
دور کیفیت و قیمت خودروهای تولیدی داخل مورد رضایت مشتریان قرار گیرد.الزم 
است ذکر شــود ارائه تسهیالت خودرو باعث شد خودروســازان متوجه مزایای این 
نوع فروش خودرو شــوند و از فروش قسطی، تولید خود در سال های 95 و 96 افزایش 

دهند6.
همچنین پیشــنهاد هایی مبنی بر بهبود این طرح ارائه شد؛ برای مثال این تسهیالت 
می توانســت در جهت جایگزیــن کردن خودروهای فرســوده و نوســازی ناوگان 
تاکسیرانی ارائه گردد و یا حتی خودروهای با مصرف پایین در اولویت ارائه تسهیالت 
قرار بگیرند. در این صورت هم خودروسازان از وضعیت رکود خارج شده و هم اقدامی 
در راستای حفاظت از محیط زیست صورت می گرفت و منافع اجتماعی تأمین می شد7. 

  اجرای طرح کارت اعتباری خرید کاال
بر اســاس این طرح، وزارت صنعت عهده دار معرفی کاالها و شــرکت های ایرانی 
مشــمول طرح بود و بانک مرکــزی نیز وظیفــه اختصاص تســهیالت موردنظر و 
برنامه ریزی برای اعطای کارت اعتباری به مردم را بر عهده داشــت. باوجوداین، طرح 
فوق با فراز و نشــیب های متعددی در مسیر اجرا مواجه شد؛ به طوری که به اذعان اکثر 

کارشناسان8  و البته اعتراف وزیر صنعت9 ، به اهداف موردنظر دست نیافت.
بانک مرکزی و وزارت صنعت، در انتهای مهرماه سال 94 بر اساس مصوبه شورای 
پــول و اعتبار، به اجرای طرح کارت اعتباری خرید کاال، ملزم شــدند. جامعه هدف 
این طرح افراد با سقف درآمد مشــخصی بودند. طی این طرح، اعتبار حداکثر 100 
میلیون ریالی با مدت بازپرداخت دوساله به متقاضیان اعطا شد10. این طرح باهدف 
صدور یک میلیون و 50 هزار کارت اجرایی شد اما تا خرداد 95 تنها 100 هزار کارت 
صادر گشت11.ســازمان برنامه وبودجه در تیرماه 95، برای افزایش استقبال از این 
طرح سقف 1.5 میلیون تومانی حقوق برای دریافت کارت را حذف نمود و گروه های 
هدف این طرح را افزایش داد12. باوجوداین، اجرای این طرح در اسفندماه 95 ، تنها با 

هزینه کردن یک درصد از اعتبار تخصیص یافته به طرح خاتمه یافت13.
بااین حال در آن زمان عوامل گوناگونی برای عدم اســتقبال از طرح عنوان شــد. 
در همیــن رابطه دیانی، رئیس انجمــن تولیدکننــدگان لوازم خانگی، عدم موفقیت 
این طرح را ناشی از مشــکالتی نظیر محدودیت جامعه هدف، باال بودن سود طرح، 
ناهماهنگی بانــک مرکزی و وزارت صنعت، کوتاه بودن زمان بازپرداخت اقســاط 
و دشــواری فرایند صدور کارت اعتباری دانســت14. طحان پــور، رئیس اتحادیه 
لوازم خانگی، معتقد اســت دولت برای اجرای مجدد این طرح  می تواند این اعتبارات 
را به عنــوان وام در اختیار زوج های جوان قرار گیرد15. از ســوی دیگر دیانی، رئیس 
هیات مدیــره مجمع کارآفرینان ایران، بر این باور اســت در صورت اجرای مجدد 
طــرح در دولت جدید، نباید کاالی خارجی جزء کاالی هــدف کارت اعتباری قرار 

گیرد، زیرا هدف طرح، تحریک تقاضای تولید داخل بوده است16. 

  اعطای تسهیالت طرح رونق تولید
مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای ســال 95 به نقش مهم واحدهای تولیدی 
کوچک و متوسط در اقتصاد اشاره کرده و از تعطیلی تعداد زیادی از این واحدها اظهار 
نارضایتی نمودند17. در راســتای پیگیری این موضوع، دولت طرحی را بانام »طرح 
رونق تولید« در اردیبهشت ماه کلید زد18. در همین زمینه بانک مرکزی برای تأمین 
مالی بنگاه ها طی ابالغیه ای بانک های عامل را به ارائه تســهیالت به آنان ملزم نمود. 

دیانی، رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران، بر این 
باور است در صورت اجرای مجدد طرح  اعتباری کاال در 
دولت جدید، نباید کاالی خارجی جزء کاالی هدف کارت 
اعتباری قرار گیرد، زیرا هدف طرح تحریک تقاضای تولید 

داخل بوده است.
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تســهیالت مذکور برای بنگاه های با تعداد کارکنان زیر 50 نفر، تا سقف یک میلیارد 
تومان و برای بنگاه های با تعداد کارکنان 50 تا 100 نفر، تا سقف 3 میلیارد تومان در 
نظر گرفته شــد19. همچنین به جهت حمایت از بنگاه هایی که در معرض تعطیلی قرار 
داشتند، قرار شــد واحدهای دارای بدهی و حتی چک برگشتی نیز مشمول این طرح 
شــوند. رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، بنگاه های هــدف این طرح را 7500 واحد 
کوچک و متوسطی دانست که طی سال های اخیر تعطیل شده اند و 1500 واحدی که 
زیر 60 درصد ظرفیت در حال تولید هســتند20. در این زمینه طبق اظهارات سیف، 
رئیس کل بانک مرکزی، تأمین اعتبار این طرح از ســوی بانک ها از محل 10 درصد 

از کل تســهیالت اعطایی سال 94 و به میزان 16 هزار میلیارد تومان تعیین شد21.
با پایان یافتن ســال 95، مطابــق اعالم قائم مقام وزیر صنعــت، به 24 هزار واحد 
کشاورزی و صنعتی رقم 17 هزار و 100 میلیارد تومان تسهیالت در قالب این طرح 
پرداخت شد22. بااین وجود کارشناســان حوزه صنعت ابهاماتی را در رابطه با اجرای 
طرح مذکور مطــرح می کنند23. در همین زمینه روغنی، رئیس کمیســیون صنعت 
اتاق بازرگانی، با تأکید بر اینکه پرداخت تســهیالت موجب رونق تولید نخواهد شد 
بیان نمود این تســهیالت صرف مطالبات معوق واحدهای تولیدی شــده و افزایش 
نقدینگی واحدهای تولیدی را در پی نداشته است. از طرفی وی تحریک طرف تقاضا 
را نیز حلقه گم شــده این طرح عنوان نمود24. همچنین رئیس انجمن صنایع نســاجی 
هم از عدم پرداخت تســهیالت به 70 تا 80 درصد فعاالن صنعت نســاجی باوجود 
ثبت نام خبر داد. وی معتقد است یکی از مشکالت طرح رونق تولید این بود که شرط 
دریافت تســهیالت از سوی بانک، نگهداری بخشی از تسهیالت وام گیرنده در بانک 
است و با فرض خواب سرمایه، ســود بانکی را به 30 درصد افزایش می دهد25. پور 
قاضی، رئیس کمیســیون صنعت اتاق تهران، بابیان اینکه هرچند برخی کارشناسان 

اساسی ترین مشکل صنعت را در حال حاضر نقدینگی می دانند، اما مهم ترین مشکل 
صنعت، عدم رقابتی بودن صنایع کشــور است که نمی توان با اعطای تسهیالت آن را 
حل نمود. وی بر این باور است که با روش های مدیریتی می توان این مشکالت را حل 
نمود26. بغزیان، کارشناس اقتصادی معتقد اســت روش هایی دیگری چون تخفیف 
مالیاتی را جایگزین اعطای تســهیالت نمود زیرا اعطای تسهیالت، منجر به انحراف 

در مصرف خواهد شد27.
عالوه بر انتقادات و ابهامات فوق، برخی کارشناســان معتقدند در دســتورالعمل 
ابالغی بانک مرکزی تنهــا معیار متمایزکننده واحدهای کوچک و متوســط تعداد 
کارکنان هر بنگاه عنوان شــده اســت. این در حالی اســت که هر واحــد برای اخذ 
تسهیالت بیشــتر به راحتی می تواند تعداد کارکنان خود را به صورت موقت افزایش 
دهد و تسهیالت بیشــتری را دریافت کند. بنابراین وزارت صنعت می توانست با در 
نظر گرفتن معیارهــای مؤثرتری چون میزان تولید، از انحراف منابع در این راســتا 

جلوگیری به عمل آورد28.
باوجود انتقادات مذکور، طرح رونق تولید در خرداد سال 96 وارد فاز جدیدی شد 
و اعتباری معادل 30 هزار میلیارد تومان جهت نوسازی، اتمام طرح های نیمه تمام و 

تأمین منابع مالی 21 هزار واحدهای صنعتی تخصیص داده شد29. 

حذف سامانه های اطالعاتی شبنم و ایران کد و رونمایی از  سامانه جایگزین2
با اســتفاده از کدهای ره گیری می توان با اختصاص کد یکتــا به کاال، اطالعات کف 
بازار شــامل مشــخصات کاال، خریدوفروش و جابجایی را جمع آوری و مطابق آن 
تصمیم گیری نمود. شــبنم کد و ایران کد ازجمله سامانه های کد ره گیری هستند که 
در سال های قبل پیاده سازی شــدند. اما دو ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، 
اســتفاده از این کدها لغو شــد. وزیر صنعت در آبان ماه 92 علت لغو این دو سامانه 
را خواســته گمرک عنوان نمود و حذف ســامانه های مذکور را در راستای تسهیل 
درروند انجام صادرات و واردات دانســت. وی همچنین با اشاره به اینکه شماره آی 
سیک شماره اچ اس دوم تعرفه ها در کشــور وجود دارد،بنابراین اجرای کد شبنم را 

اقدامی بیهوده است30.
اما خســروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، در شــهریور 94 از پیگیری طرح جایگزین 
وزارت صنعت و تدوین آیین نامه های شناســایی و ره گیــری کاالهای وارداتی خبر 
داد31  که تا تیرماه سال 95 از اجرای آن خبری نشد. بااین حال در تیرماه 95 برخی از 
مســئولین ازجمله رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز32 ، قائم مقام وزیر صنعت در 

با پایان یافتن سال 95، مطابق اعالم قائم مقام وزیر صنعت، 
به 24 هزار واحد کشاورزی و صنعتی رقم 17 هزار و 100 
میلیارد تومان تسهیالت در قالب طرح رونق تولید پرداخت 
شد. با این وجود کارشناسان حوزه صنعت ابهاماتی را در 

رابطه با اجرای طرح مذکور مطرح می کنند.
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حوزه تجارت33 و رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشــور34  مجدداً از 
اجرای زودهنگام این ســامانه جامع خبر دادند. اما پس از گذشت ماه ها از این وعده، 
در خرداد 96، صادقی، معاون بازرگانی وزیر صنعت، از ســامانه جامع شناسه کاال و 
انبارها رونمایی کرد35. مطابق دســتورالعمل این سامانه، کاالها در سه گروه »الف«، 
»ب« و »ج« دسته بندی  شده اند. مقررشــده بود کاالهای گروه «الف« از خردادماه 
و دو گروه کاالیی دیگر از تیرماه، تنها با شناســه کاال وارد کشــور شــوند36. به گفته 
برخی مسئولین گمرک، اجرای این سامانه و تبادل اطالعات از سامانه جامع تجارت 
به گمرک به انتهای تیرماه ســال جاری موکول شده اســت و به مرحله اجرا نرسیده 

است37. 

عقد قراردادهای خارجی متنوع پس از برجام رفت وآمدهــای پی درپی چه از جانب ایران به کشــورهای 3
مختلف و چه از جانب کشــورهای دیگــر به ایران افزایش یافــت. معظمی، رئیس 
هیات مدیره ایــدرو با اعالم این خبر کــه 19 تفاهم نامه پس از برجــام با ایدرو به 
امضا رســیده اســت38 ، تولید گیربکس در زنجان با همکاری بلژیک39  و تفاهم نامه 
چهارجانبه ســاخت کشــتی پهن پیکر40  به عنوان مهم ترین آن ها یادکرد. همچنین 
در سفر رئیس جمهور به کشورهای ایتالیا و فرانســه، تفاهم نامه هایی در بخش های 
مختلف صنعتی با محوریت ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران )ایدرو( به 
امضا رسید. تفاهم نامه ساخت و تولید ماشــین آالت و ابزار سنگین، تفاهم نامه تولید 
شیرآالت کنترلی برای نفت، گاز و پتروشیمی، ســاخت تابلوهای کنترل برق مترو، 
همکاری در زمینه اتوبوس های ســی ان جی و برقی و تفاهم نامه ساخت کشتی و دیگر 
همکاری های دریایی ازجمله مواردی اســت که با طرف های ایتالیایی به امضا رسید. 
در فرانسه نیز تفاهم نامه ارتقای کیفیت موتورهای احتراق داخلی خودرو موردتوافق 
طرفین قرار گرفت41. رئیس ســازمان ایدرو در سال 95، رئیس جمهور را در سفری 
به روســیه همراهی نمود. وی در این سفر با مقامات روسی در رابطه با تولید مشترک 
6 هزار واگن باری لبه دار به تفاهم رســید42. این تفاهم نامه در مردادماه سال جاری با 
شــرکت ترنس مش، بزرگ ترین شرکت لوکوموتیو ســازی روسیه نهایی شد و طی 
آن مقرر گردید 5 هزار واگن باری با همکاری ایران و روســیه تولید گردد43. عالوه 
بر قراردادهای فــوق، ایران خودرو نیز درزمینه ی قطعه ســازی همکاری هایی را با 

شرکت های برزیلی آغاز نموده است44.
الزم اســت ذکر شــود که در کنار قراردادهای فوق در حوزه خودروســازی نیز 
همکاری های گســترده ای با خارجی ها طرح ریزی شد که در ادامه بدان ها پرداخته 

می شود.

  عقد قرارداد با خودروسازان خارجی
با رایزنی طوالنی، در بهمن 94، قرارداد شــرکت پژو فرانســه با ایران خودرو در 
حضور مقامات دو کشور به امضا رســید. در این قرارداد مقرر گردید شرکت ایکاپ 
با ســهم 50 درصدی طرفین تأسیس شــود و محصوالت پژو 2008، 301 و 208 با 
همکاری طرفین تولیدشــده و به فروش برسد45. پس از عقد قرارداد، مسئولین اعالم 
کردند در جهت انتقال فناوری، 40 درصد از قطعــات خودروهای تولیدی را قطعه 
ســازان داخلی تأمین خواهند کرد و 30 درصد از خودروها با برند پژو به کشورهای 
منطقه صادر می گــردد46. همچنین کمار، مدیر منطقــه خاورمیانه و آفریقا پژو، در 
تائید گفته مســئولین، داخلی سازی 70 درصدی خودروهای تولیدی را وعده داد47. 
در اسفند 95 با تولید اولین پژو 2008، قطعه ســازان نگرانی خود را پیرامون داخلی 
سازی قطعات این خودرو اعالم کردند48. اما به گفته صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، 
تولید این خودرو با داخلی ســازی 30 درصدی آغازشده اســت و با مصوبه وزارت 
صنعت مبنی بر داخلی ســازی 40 درصدی مغایرتی ندارد. وی متوقف نمودن تولید 
خودرو 2008و زیان صنعت خودروســازی از آن را، عدم داخلی سازی 40 درصد 
دانست49. پیرو انعقاد این قرارداد برخی کارشناسان معتقدند صادرات 30 درصدی 
محصــوالت ای کاپ با برند پژو در بلندمدت ســودی را عاید خودروســاز ایرانی 

نمی کند؛ زیرا محصوالت با برند پژو شناخته می شوند50.
در روزهای انتهایی تیرماه 95، دیگر شــرکت بزرگ خودروسازی کشور با پژو-
ســیتروئن به توافق رسید. ســایپا در این قرارداد 50 درصد شرکت سایپا کاشان را 
که در ســال 89 راه اندازی شد را به ســیتروئن واگذار کرد. در این سرمایه گذاری، 
سه خودرو با همکاری مشــترک با ســهم 40 درصد قطعات داخلی به بازار عرضه 
می شــود. 30 درصد از محصوالت به خارج کشــور صادر می گردد. با شکل گیری 

قرارداد، کارشناسان انتقاداتی را به این قرارداد وارد می دانستند:
gg با ادغام پژو و ســیتروئن در سال 1967، انعقاد قرارداد این شرکت با دو شرکت

با ادغام  دو شرکت پژو و سیتروئن در سال 1967، انعقاد 
قرارداد این شرکت با دو شرکت خودروسازی کشور که 
بخش اعظمی از بازار خودرو را در اختیاردارند  با ماده 44 
قانون اجرای سیاست های اصل 44 مغایرت دارد زیرا بستر 

انحصار در قیمت گذاری خودرو را فراهم می آورد.
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خودروسازی کشور که بخش اعظمی از بازار را در اختیاردارند با ماده 44 قانون 
اجرای سیاســت های اصل 44 مغایرت دارد زیرا بستر انحصار در قیمت گذاری 

خودرو را فراهم می آورد51. 
gg مطابق اظهارات مدیرعامل ســایپا، صادرات 30 درصدی خودرو تولیدی تنها تا

5 سال تضمین شده اســت و بعدازاین مدت، میزان صادرات توافقی خواهد بود. 
نظر به اینکه تیراژ خودرو به مرور افزایش خواهــد یافت، صادرات درزمانی از 
سوی فرانســوی ها تضمین شده اســت که تیراژ خودرو در کمترین میزان خود 

قرار دارد52.
gg بازخوانی تجربه صنعت کره جنوبی نشــان می دهد شرکت هایی چون هیوندایی

که اســتقالل خود را حفظ کرده اند موفق تر از دوو عمــل کرده اند که به صورت 
ســهامداری با جنرال موتورز آمریکا قرارداد مشترک به امضا رساند و در سال 

1993 ورشکست شد53. 
عالوه بر قراردادهــای فوق، معظمی، مدیرعامل ایــدرو، در بهمن 95 اعالم کرد 
در زمینه خودروســازی قراردادهایی با فولکس واگن، هیوندایی و بنز آلمان در حال 
نهایی شدن است54. پس ازآن عنوان شــد قرارداد بنز با شرکت ایران خودرو با سهم 
49 درصدی بنز55  و قرارداد هیوندای با کرمان موتور56  در حال نهایی شدن است57. 
در همین راســتا، ایدرو در مرداد سال جاری قرارداد خود را با رنو نهایی کرد. در این 
قرارداد رنو متعهد شــده اســت 30 درصد محصوالت را صادر و محصوالت طی دو 
ســال 60 درصد داخلی سازی شود58. فوالدگر، عضو کمیســیون صنایع مجلس، بر 
این باور اســت امضا قرارداد با رنو با اصل 44 قانون اساســی مغایرت دارد و یکی از 
شرکت های خودروسازی داخلی می بایست با رنو مذاکره و قرارداد امضا می کرد59.

برقراری توافقنامه تجارت ترجیحی در شرایطی که آمریکا مخالفت های سیاســی با عضویت ایران در سازمان 4
تجــارت جهانی را اعمال می کند60، یکی از بســترهای تســهیل تجــارت خارجی، 
برقراری تعرفه ترجیحی میان دو کشــور اســت. در دی ماه 93، پس از گذشت ده 
ســال از مذاکرات میان ایران و ترکیه، قرارداد تعرفه ترجیحی میان دو کشور منعقد 
شــد. در این موافقت نامه 125 فقره کاالی ایرانی و 140 فقره کاالی ترک مشــمول 
تعرفه ترجیحی می شــوند61. عمده کاالهای انتخابی از ســوی ایران برای صادرات، 

محصوالت کشاورزی و شیالت و عمده کاالهای انتخابی از سوی ترکیه برای واردات 
به ایران، پوشــاک و کاالهای صنعتی و با ارزش افزوده باال در نظر گرفته شده بود62. 
انتخاب پوشاک به عنوان کاالی وارداتی از ســوی ترکیه زمینه ساز اعتراض فعالین 
حوزه صنعت نساجی داخل کشــور گردید63. این اعتراضات در انتها به بازنگری این 
موافقت نامه در ابتدای ســال 95 و حذف تعرفه ترجیحی پوشاک ترکیه منجر شد64. 
اما انتقادات به این موافقت نامه تنها به این مورد منتهی نمی شــود. مفتح، معاون سابق 
وزیر صنعت، معتقد اســت کاالهایی که در لیست واردات از سوی ترکیه قرار دارد، 
کاالهایی هســتند که در داخل کشــور تولید می شــوند. وی همچنین بیان داشت با 
این توافقنامه به نوعی برای تولیدکننده داخلی رقیب تراشی صورت گرفته است65. 
بااین حال در بهمن ماه ســال 95 اجرای این موافقت نامــه وارد مرحله جدی تری 
شــد. وزارت صنعت در اجرای مرحله ای این موافقت نامــه، 23 ردیف از کاالهای 
وارداتی ترکیه که اغلب شــامل لوازم خانگی می شد را به 30 درصد کاهش داد66. با 
اقدام وزارت صنعت ابعاد تازه ای از این موافقت نامه مشــخص شد. زادبوم، رایزن 
بازرگانی ایران در آنــکارا، اعالم کرد که 25 قلم از کاالهای ترکیه شــامل کاهش 
مرحله ای اســت و در طول سه ســال به 20 درصد کاهش خواهند یافت67. کاهش 
مرحله ای تعرفه صنایع ارزش افزوده باال و لوازم خانگی دومرتبه اعتراض صنعتگران 
را در پی داشت68. این اعتراضات باعث شــد که درنهایت در تیرماه سال 96 رئیس 
سازمان توسعه تجارت، از بازنگری لیست 140 کاالی ایرانی در موافقت نامه سخن 
بگوید. وی در این رابطه بیان داشت که کاالهای کشاورزی در لیست موافقت نامه با 
کاالی صنعتی معاوضه می شــود و عوارض صادراتی مازاد از سوی ترکیه نیز حذف 
خواهد شــد69. بنابراین در صورت اصالح توافقنامه تعرفــه ترجیحی ایران و ترکیه، 

می توان به تسهیل تجارت و هم زمان حمایت از تولید داخلی امیدوار بود.
وزارت صنعت به جز انعقــاد تفاهم نامه تعرفه ترجیحی بــا ترکیه، تالش هایی را 
نیز برای انعقــاد موافقت نامه های تجــارت آزاد و تجارت ترجیحــی با تعدادی از 
کشورهای هدف صادراتی ازجمله سوریه، لبنان، پاکستان، اندونزی، مالزی، ویتنام، 
روسیه و قزاقســتان را انجام داده است70. بر اســاس این تالش ها، مذاکرات برای 
رسیدن به قرارداد مناســب با اتحادیه اوراسیا از تیرماه 95 آغاز شد و فهرست230 
قلم کاالی پیشــنهادی ایران برای صادرات به اتحادیه اوراسیا ارسال گردید71. این 
مذاکرات در انتهای تیرماه 96 به نتیجه رســید و بدین ترتیب طبق گفته خسروتاج، 
رئیس ســازمان توســعه تجارت، صادرات کاالهای صنعتی به اتحادیه اوراســیا 
شامل کشورهای روســیه، قزاقســتان، قرقیزســتان، بالروس و ارمنستان با سود 
بازرگانی صفر یا با تخفیف 20 تا 80 درصد انجام خواهد شد و مذاکرات برای کاالی 

کشاورزی ادامه دارد72. 

اعمال ممنوعیت واردات کاالهای سرمایه ای بدون ثبت  نمایندگی5
وزارت صنعت مطابق دســتورالعمل ابالغی ســتاد اقتصاد مقاومتی در ســال 95، 
ثبت ســفارش برخی کاالها را منوط به ثبت نمایندگــی واردکننده نمود73. بنابراین 
طی اجرای این دســتورالعمل تنها واردکننــدگان دارای برند تجــاری و همچنین 

شرکت های خارجی دارای نمایندگی در کشور مجاز به واردات شدند.
این دســتورالعمل در ابتدا در دی ماه 95 برای واردکنندگان خودرو اجرایی شد. 
این اقدام وزارت صنعت انتقادات کارشناســان را در پی داشت. از طرفی انجمن های 
مرتبط بــا واردات خودرو و برخــی نمایندگان مجلس بیــان می کردند اجرای این 
دســتورالعمل منجر بــه انحصار و همچنیــن افزایش قیمــت خودروهای وارداتی 
می شــود74. اما از طرف دیگر مســئولین وزارت صنعت معتقدند این دستورالعمل 
منجر به انحصار نخواهد شــد و رقابت در ارائه خدمات پس از فروش و ضمانت نامه 

را در میان برندهای خارجی افزایش می دهد75. 
در اســفند 95 مدیرکل نســاجی و پوشــاک وزارت صنعت، از مشروط نمودن 
واردات پوشاک به ثبت نمایندگی رسمی خبر داد و واردات پوشاک را تنها با شرایط 
جدید امکان پذیر دانســت76. پس ازآن صادقی، معاون بازرگانی وزارت صنعت نیز، 
با تائید شــرط فوق ابعاد دیگری از دستورالعمل را متذکر شــد. وی بابیان اینکه هر 
واردکننده باید 20 درصد از ارزش واردات پوشــاک را در ایران ســرمایه گذاری و 
50 درصد آن را صادر نماید، شــرایط را برای واردکنندگان پوشاک دشوار نمود77. 
این اقدام وزارت صنعت در حوزه ثبت ســفارش را می توان اقدام مثبتی هم در جهت 

در سال 96 ، نعمت زاده، وزیر صنعت، از ارائه تسهیالت 2200 
میلیارد تومانی به صادرکنندگان از محل صندوق توسعه 
ملی خبر داد. وی ابراز داشت 1100 هزار میلیارد تومان از این 
تسهیالت مربوط به سال 95 است که محقق نشده بود و این 

رقم به اعتبارات سال 96 منتقل می شود.
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کنترل واردات و هم در زمینه شفافیت واردات قلمداد نمود که بستر را برای نظارت 
بر کاالهای خارجی را فراهم می آورد.

حمایت از صادرات غیرنفتی دولت در ســال 95 برای حمایت از صادرات غیرنفتی بسته ای را تهیه کرد 6
تا طبق آن، حمایت های نقدی و غیر نقدی از صادرات را ســرعت بخشد78. »اعطای 
تســهیالت به صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی«79 ، »پرداخت کمک خرج به 
برخی هزینه های صادراتی همچون حضور در نمایشــگاه های خارجی، ثبت نشــان 
تجاری و غیره«80 ، »اعطای جوایز صادراتی«81  و »حمایت های گمرکی و زیرساختی 

نظیر تسهیل در صدور مجوز«82  از شیوه های حمایتی در بسته فوق بودند.
برای تحقق موارد فوق، سه نوع منبع مالی نیز، در نظر گرفته شد:

gg منابع صندوق توســعه ملی: طبق بســته، صندوق توســعه ملی 2هزار میلیارد
تومان برای یک دوره یک ســاله در بانک های عامل سپرده گذاری می کند تا از 
طریق بانک های عامل، تســهیالت با نرخ 16 درصد برای صنعت و 14 درصد 
برای کشــاورزی و صنایع دانش بنیان اختصاص یابد. بر اســاس اخبار موجود، 
تنها 300 میلیارد تومان تا زمان نگارش گزارش حاضر به بانک توسعه صادرات 

برای این منظور پرداخت شده است83.
gg منابع بانکی: منابع بانکی نیز با دســتورالعمل ارشــادی بانک مرکزی پرداخت

خواهد شــد که کاهش نرخ ســود تســهیالت از طریق پرداخت یارانه صورت 
می گیرد.

gg بودجــه: یارانه مذکور نیز از طریق ردیف بودجــه ای که دولت برای حمایت از
صادرات در سال 95 در نظر گرفته، تأمین می شود.

در سال 96 ، نعمت زاده، وزیر صنعت، از ارائه تســهیالت 2200 میلیارد تومانی 
به صادرکنندگان از محل صندوق توســعه ملی خبر داد. وی ابراز داشــت 1100 
هزار میلیارد تومان از این تســهیالت مربوط به ســال 95 اســت که محقق نشــده 
بود و این رقم به اعتبارات ســال 96 منتقل می شــود84. همچنیــن وزیر صنعت، در 
رابطه با مشــوق های صادراتی از تخصیص تنها 50 میلیــارد تومان از 200 میلیارد 
تومان مصوب ســال 95 خبر داد. وی تالش وزارتخانه متبوع خود را در سال 96، بر 

اختصاص 400 میلیارد تومان مشوق صادراتی عنوان نمود85. 
به طورکلی وزارت صنعت در این بخش سیاســت های یکپارچه ای را ارائه نداده و 
گا ها سیاســت های نابهنگام )مانند تغییر عوارض صادراتی( به از دست دادن بازار 
صادراتی، منجر شــده اســت. همچنین سازمان توســعه تجارت باوجود دارا بودن 
امکانات سخت افزاری در کشورهای مختلف، در دستیابی بازار و بازاریابی صادراتی 
ناموفق عمل نموده و مدل موفق اقتصادی در رایزنی های تجاری ارائه نداده است86. 

کاهش سقف تعرفه واردات و طبقات تعرفه ای یکی از رویکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در حوزه 7
تجارت، پیوستن به سازمان تجارت جهانی )WTO( بود. ازاین رو جهت تسهیل روابط 
تجاری، این وزارتخانه در ســال های 94 و 95 اقدام به کاهش تعداد طبقات و سقف 
تعرفه ی واردات نمود. تعداد طبقات تعرفه ای در سال 94 از 14 به 10 و همچنین در 
ســال 95 از 10 به 8 کاهش یافت87. در همین راستا سقف تعرفه واردات به جای 75 
درصد، 55 درصد تعیین شــد.همچنین طبق وعده مســئولین مقررشده بود طبقات 

تعرفه تا سال 96 به 6 طبقه کاهش  یابدکه این مهم عملی نشد88.
البته باوجوداینکه کاهش طبقات تعرفــه ای، فرایندهای گمرکی و درنتیجه امکان 
فســاد را کاهش می دهد، اما این تصمیم، انعطاف سیاست گذاری را کاهش می دهد. 
به همین دلیل در برخی کشــورها بــرای افزایش قدرت سیاســت گذاری، طبقات 
تعرفــه ای افزایش یافته تا دولت به راحتی بتواند افزایش یــا کاهش تعرفه را اعمال 

کند89. 

افزایش تعرفه واردات محصوالت فوالد در سال 95 و به دنبال درخواست تولیدکنندگان فوالد از دولت، تعرفه های 8
واردات فوالد افزایش 5 تا 10 درصدی داشــت90. البته افزایش تعرفه، مشــکالتی 
برای ســازندگان لوله و پروفیل به عنوان حلقه بعــدی زنجیره ارزش به وجود آورد؛ 
زیرا این صنف، برخــی مواد اولیه را از طریق واردات تأمیــن می کرد و این موضوع 

منجر به افزایش قیمت تمام شــده برای آن ها شــد91. طبق برخی توافقات، قرار بود 
تا فوالدســازان، مواد اولیه تولیدکنندگان لوله و پروفیل را تأمین کنند. اما مســائلی 
ازجمله اختالف قیمت فوالد وارداتــی باقیمت فوالد تولید داخل، این توافق را محقق 

نکرد92.
 درنهایــت وزارت صنعت پس از 10 مــاه کش وقوس، در بهمــن 95 تعرفه دو 
محصول فوالدی موردنیــاز تولیدکنندگان داخلی را کاهش داد تــا تولیدکنندگان 
داخلی با واردات ورق هــای فوالدی از خارج، محصوالت خــود را با هزینه کمتری 

تولید نمایند93.

تکمیل زنجیره ارزش معادن و توسعه صنایع معدنی دولت یازدهم باهدف تکمیل زنجیــره ارزش معادن، اقدام به تکمیل هفت 9
طرح فوالدی و افزایش تولید زنجیــره ارزش فوالد نمود. به طوری که ظرفیت تولید 
فوالد خام، آهن اســفنجی، گندله، کستانتره افزایش داشــته اند و در طی این مدت 

کارخانه های جدید کنسانتره و گندله احداث شده  است94. 

                  کنسانتره
                         گندله

               آهن اسفنجی
                        فوالد خام

45.3

28

34.5

21.5

27.7

18.7

31

23.5

9592

نمودار )1(: مقایســه تولید زنجیره ارزش فوالد بر حسب میلیون تن در سال های 92 و 
95

)منبع: خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 4036261(

میزان صادرات از زنجیره ارزش فوالد در ســال های گذشــته نویدبخش اتفاقات 
مثبت در تکمیل زنجیره ارزش فوالد اســت. مطابق اظهارات سرقینی، معاون وزیر 
صنعت، به طورکلی از زنجیره ارزش فوالد، 54 میلیون تن در ســال 95 به کشورهای 
خارجی صادرشده است. این در حالی است که در سال های ابتدایی دولت 20 میلیون 
تن ســنگ آهن خام )ابتدای زنجیره ارزش( صادر می شــد و اکنــون 67 درصد از 

سنگ آهن تولیدی به فوالد تبدیل می شود و مابقی آن صادر می شود95. 
الزم است ذکر شود آنچه به عنوان ابزار سیاست گذاری در راستای تکمیل زنجیره 
ارزش اســتفاده می شــد، وضع عوارض صادراتی خام بود. این در حالی است که با 

و  گمرکی  فرایندهای  تعرفه ای،  کاهش طبقات  باوجوداینکه 
درنتیجه امکان فساد را کاهش می دهد، اما این تصمیم، انعطاف 
سیاست گذاری را کاهش می دهد. به همین دلیل در برخی کشورها 
برای افزایش قدرت سیاست گذاری، طبقات تعرفه ای افزایش یافته 

تا دولت به راحتی بتواند افزایش یا کاهش تعرفه را اعمال کند.
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وضع عوارض همیشــه حلقه های بعدی زنجیره تشــکیل نمی شود و باید چالش ها و 
موانع عدم تحقق زنجیره را بررســی شوند و موانع برداشته شوند. چه بسا با وضع این 
عوارض برخی از بازارهای صادراتی که قباًل تجار موفق به دســتیابی آن شــدند از 

دست برود. 

توسعه اکتشافات معدنی از طریق شناسایی مناطق اولویت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت باهدف توســعه اکتشــافات معدنی، 127 10
پهنه اکتشافی را در ابتدای ســال 93 در نظر گرفت و با واگذاری 103 پهنه اکتشافی به 
وسعت 500 هزار کیلومتر به اکتشاف کنندگان، موفق به انجام طرح عملیات اکتشافی 
به وسعت 250 هزار کیلومتر شــد96. این وسعت به نسبت آنچه در سال 92 انجام شده 
اســت افزایش 2.5 برابری داشــته و درنتیجه آن 400 نقطه امیدبخش به دست آمده 
و به نتایج مهمــی در افزایش ذخایر موادمعدنی شناسایی شــده نظیر 400 میلیون تن 

سنگ آهن، 350 میلیون تن زغال سنگ و 50 تن طال تاکنون انجامیده است97. 

تکمیل سامانه کاداستر و حذف مجوزهای معدنی ثبت نشده در  این سامانه11
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 94 اقدام به تکمیل سامانه کاداستر کرد که 
طبق آن دارندگان مجوزهای معدنی با ثبت نام در سامانه مذکور، مجوز الکترونیکی 
دریافت می کردند98. پــس از تعویق چندماهــه در مهلت وزارتخانــه برای ثبت 
مجوزها، مجوزهای ثبت نشــده در این ســامانه در تیرماه 95 بی اعتبار شــدند99. با 
اقدام فوق، محدوده های معدنی در ســامانه کاداستر مشخص شد و امکان تهیه آمار 

به روز از محدوده های معدنی فراهم گردید.

عدم رویکرد یکپارچه برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و  تجارت12
در دنیای امــروز نظر به ســرمایه گذاری و هدف گذاری کشــورها بر روی صنایع 
مختلف، الزم اســت که کشور ما با توجه به محدودیت منابع و طرفیت های خدادای، 
سیاست ها و راهبردهایی را برای رســیدن به صنایعی خاص را برنامه ریزی نماید بر 
این اســاس اتخاذ »سیاست صنعتی یکپارچه برای کشور«، ضرورتی  که در دهه اخیر 

سیاست گذاران صنعت کشور را به خود مشغول کرده است. 
در دولت هشــتم، در سال 84 ســندی بانام »استراتژی توســعه صنعتی کشور« 
برای صنعت و معدن تدوین شــد که با روی کار آمــدِن دولت بعد، به بایگانی رفت. 
پس ازآن دولت دهم نیــز برنامه ای را برای بخش صنعت، معدن و تجارت تهیه کرد 
که وزارت صنعــت فعلی توجهی به برنامه دولت قبل نکرد تا در تیرماه ســال 94 از 
»برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجــارت« پس از چند بار تعویق رونمایی 
کرد. باوجوداین، ســند فوق نتوانســت انتظارات را برآورده کند، به همین دلیل در 
اردیبهشــت ماه ســال 96 »برنامه راهبردی صنعت و معدن« با تکمیل برنامه قبل، 
مجدداً رونمایی شد100. اما دومرتبه کارشناســان انتقاداتی را به روش تهیه، ساختار 
و متن این برنامه وارد می دانند. در ذیل انتقاداتی که در این زمینه مطرح شــده است 

برشمرده می شود:
ggروش شناسی نادرست در تعیین اولویت های سند استراتژی و فاقد آینده پژوهی
gg اکتفا به روایــت از تصویر فعلی و آینده و عدم آسیب شناســی وضعیت صنعتی

کشور
gg .101غفلت از صنایع کوچک و راهبردها برای توسعه و رشد آن ها

ggغفلت از حوزه معدن وابسته به بخش های اولویت دار و راهبردهای توسعه آن
ggعدم سیاست گذاری تشویقی و جهت دهی برای اجرای سیاست های آمایشی
gg102 عدم مشورت با ذینفعان مختلف

امور مغفول
فقدان حمایت  هدفمند از تولید هرچند در چهارســاله دولت یازدهم، اقدامات مختلفــی چون طرح رونق 1

تولید، طرح کارت اعتباری کاال و بسته مشــوق های صادراتی پیش بینی شد اما این 
اقدامات، از انسجام و به هم پیوستگی برخوردار نبوده و در اجرای آن ها اولویت بندی 
مشاهده نمی شود. کارشناسان براین باورند کشــورهای مختلف برای رشد صنعت 
و تولید، سیاســت های مختلف و انســجام یافته ای را دنبال می کنند و در این زمینه 
حمایت هایی را پیش بینی می نمایند که با توانمندســازی و رقابت پذیر کردن صنایع، 
به مرور قطع می گردند. مشــخصه ها و چارچوب هایی برای سیاست های حمایتی از 

صنایع در جهان مطرح است که در زیر برشمرده می شود: 
ggحمایت و تشویق در بازه زمانی مشخص و محدود 
gg حمایت از صنایع فناوری بر به جــای حمایت از صنایع انرژی بر با توجه به بافت

تحصیلی بیکاران
ggتوجه به سیاست های رقابت پذیر
gg تعیین اولویت های صنعتی و تمرکز حمایت ها بر آن
gg رفع چالش ها و موانع در تکمیل زنجیره ارزش

تحوالت مرتبط پیرامونی
تدوین الیحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری و 13 منطقه ویژه  اقتصادی1

در آذرماه ســال 94 الیحه ایجاد مناطق آزاد از سوی دولت برای اولین بار به مجلس 
ارسال شد103. مجلس با کلیات این الیحه موافقت نکرد. دولت دومرتبه در بهمن ماه 
94 ایــن الیحه را با اصالحاتی به مجلس نهم ارســال کرد که این بــار نیز مجلس با 
کلیات این الیحه مخالفت نمود104. بــا تغییر ترکیب نمایندگان مجلس، دولت برای 
بار ســوم شــانس خود را برای اخذ موافقت مجلس آزمود. در اواخر خردادماه 95 
الیحه ایجاد 7 منطقــه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی بــا دو فوریت راهی مجلس 
شــد105. کلیات این الیحه این بار با قید یک فوریت به تصویب مجلس دهم رســید و 
برای بررسی جزئیات به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی 
مجلس نیز کلیات آن را در مردادماه به تصویب رساند106. در این الیحه دولت قصد 
دارد مناطق آزاد اینچه برون )استان گلستان(، مهران )استان ایالم(، اردبیل )استان 
اردبیل(، سیستان )استان سیستان و بلوچســتان(، بانه و مریوان )استان کردستان(، 
جاسک )اســتان هرمزگان( و بوشهر )استان بوشــهر( به مناطق آزاد فعلی بیفزاید. 
به عبارت دیگر، مناطق آزاد فعلی با تصویب این 7 منطقه به دو برابر افزایش می یابد. 
منشــأ پافشــاری دولت و شــورای عالی مناطق آزاد برافزایش تعداد مناطق آزاد 
همواره تأکیددارنــد و معتقدند افزایش این مناطق در فضای پســابرجام بر میزان 
سرمایه گذاری خارجی تأثیر مثبت خواهند داشــت107 و هریک از این مناطق برای 
افزایش تجارت خارجی با همسایگان کشــور پل ارتباطی خواهند بود108  و به واسطه 
تجارت خارجی، توســعه شــهری در این مناطق افزایش خواهــد یافت و مؤید این 
موضوع غیرقابل مقایسه بودن مناطق آزاد فعلی با مناطق هم جوار آن هاست109.  اما 
از ســویی دیگر کارشناســان معتقدند باوجود معافیت مالیاتی در مناطق آزاد فعلی، 
میزان واردات ده برابر میزان صادرات اســت110. همچنین میزان ســرمایه گذاری 
خارجی تنها 6.2 درصد میزان واردات از این مناطق به ســرزمین اصلی اســت که 
حجم اعظمی از این ســرمایه گذاری تنها محدود به دو منطقه انزلی و اروند است111. 
منتقدان براین باورنــد مناطق آزاد کنونی باعــث ورود 90 درصد کاالی قاچاق به 

اقدامات مختلفی  یازدهم،  هرچند در چهارساله دولت 
چون طرح رونق تولید، طرح کارت اعتباری کاال و بسته 
مشوق های صادراتی پیش بینی شد اما این اقدامات، از 
انسجام و به هم پیوستگی برخوردار نبوده و  در اجرای آن ها 

اولویت بندی مشاهده نمی شود.
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کشــور می شــوند، عدم تعیین محدوده و فنس کشــی کامل مناطق آزاد کنونی به 
شــکل گیری چنین بستری کمک کرده اســت112. عالوه بر موارد فوق، مناطق آزاد 
فعلی با مشکالتی چون وجود شرکت های صوری، نبود زیرساخت الزم برای تجارت 

خارجی و افزایش قیمت زمین برای ساکنین روبرو بوده است113. 

تدوین الیحه تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و  تجارت 2
در ســال 90 وزارت »صنایع و معادن« و »وزارت بازرگانــی« طی تصمیم دولت باهم 
ادغام شدند و وزارت »صنعت، معدن و تجارت« تشکیل شد، تا اهدافی که پیش ازاین 
در وزارت بازرگانی پیگیری می شــد اکنون در این وزارتخانه به ســرانجام برسد114. 
شــهریورماه 94 طی دیدار مقام معظم رهبری با هیئت دولت، موضوع تفکیک این دو 
وزارتخانه مجدداً مطرح شد115. در همین راستا نمایندگان مجلس نهم با آماده سازی 
طرحی، با انتزاع و جداســازی بخش بازرگانــی از وزارت »صنعت، معدن و تجارت«، 
قصد احیای مجدد آن را داشــتند که با ارســال الیحه نهایی برنامه ششم به مجلس از 
ســوی دولت و حذف این پیشنهاد در برنامه ششم، این طرح به سرانجام نرسید116. اما 
در پایان دولت یازدهم، دومرتبه موضوع احیای وزارت بازرگانی مطرح شــد و دولت 
با ارســال الیحه ای به مجلس خواستار تشکیل مجدد این وزارتخانه شده است. در این 
الیحه وظایف امور بازرگانــی دو وزارتخانه ی »صنعت، معــدن و تجارت« و »جهاد 
کشــاورزی« به وزارت بازرگانی محول می گردد. همچنیــن قانون »تمرکز وظایف و 
اختیارات مربوط به بخش کشــاورزی در وزارت جهاد کشاورزی« )مصوب سال 91 
در مجلــس( لغو و این اختیارات به وزارت بازرگانی منتقل می شــود.  موافقان تفکیک 
معتقدند حجم زیاد کارها 117، هم سنخ نبودن امور بازرگانی و تولید118 ، اهمیت تجارت 
بین الملل در فضای پســا برجام119  و سردرگمی امور تنظیم بازار در دولت یازدهم120 ، 
لزوم احیای وزارت بازرگانی121 را دوچندان می کند. از سوی دیگر مخالفین تفکیک بر 
این باورند وابستگی تولید به بازرگانی ، یکی بودن متولی بازرگانی و تولید در کشورهای 
توسعه یافته122، کوچک ســازی دولت مطابق برنامه ششم توسعه123  و تداخل و تضاد 
وظایف دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی124  دالیلی اســت که نمی توان به ســادگی از 
آن ها چشم بست. همچنین مخالفان تفکیک معتقدند اگر از ادغام در سال های گذشته 
نتایج موفقی حاصل نشده است زیرا ادغامی صورت نگرفته و دو وزارتخانه تجمیع شده 
است و شرح وظایف اجرایی این وزارت خانه نیز در این راستا تدوین نگردیده است125.

عدم  افزایش محسوس در سهم تسهیالت پرداختی بانک ها به  بخش صنعت و معدن3
طبق آمــار بانک مرکزی که بر مبنای خود اظهاری بانک ها به دســت آمد، ســهم 
تســهیالت پرداختی به بخش صنعت و معدن در ســال 95 بــه 29.3 درصد از کل 
بخش ها رسید126. این سهم نسبت به ســال 94 ، تنها یک دهم درصد افزایش یافت. 
گفتنی اســت مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی، سهم پرداخت تسهیالت بانک ها 
به صنعت و معدن در ســه ماهه اول سال 96 به 32.3 درصد رسیده است127. نمودار 
روند ســهم پرداخت بانک ها به صنعت و معدن در طول ســال های اخیر به تصویر 

کشیده شده است:

3ماه 
959493929190اول 96

31.6 31.7
29.9

31.2
29.2 29.3

32.3

 نمودار)2(: سهم تسهیالت بخش صنعت و معدن از کل تسهیالت بانک ها )منبع: بانک مرکزی(

3ماه 
95اول 96

94
93

92

87.9

70.379.5
80.9

81.8

نمودار)3(: سهم تسهیالت ســرمایه در گردش از کل تسهیالت بخش صنعت و معدن 
)منبع: بانک مرکزی(

در سال گذشــته محور گزارش های وزارت صنعت حول طرح رونق تولید بود، اما 
همان طور که مشاهده می شــود میزان پرداخت تسهیالت به بخش صنعت و معدن 
تفاوت محسوسی نداشــته و تنها بانک ها میزان تســهیالت خود را در بخش تأمین 

سرمایه در گردش افزایش دادند.

کاهش حجم تجارت خارجی در سایه تراز تجاری مثبت آمار تجارت خارجی کشور در ســال 95، از افزایش 3.54 درصدی ارزش 4
صادرات و افزایش 5.16 درصدی ارزش واردات در مقایســه با ســال 94 حکایت 
دارد128. به طورکلی میزان واردات در دولت یازدهم روندی کاهشــی داشته است و 
میزان صادرات روند پر نوسانی را طی کرده است. در جدول و نمودار زیر تصویر کلی 

تجارت خارجی در سال های اخیر قابل مشاهده است:

جدول)1(: آمار کلی تجارت خارجی کشــور با احتســاب میعانات گازی طی 
سال های 92-95 )اعداد بر حسب میلیون دالر(

چهارماهه سال 95سال 94سال 93سال 92فعالیت
سال 96

حجم تجارت 
91.557104.12983.96887.61429.272خارجی

41.84850.56042.42943.93013.459صادرات
49.70953.56941.53943.68415.813واردات

2.354-246+890+3.009-7.861-تراز تجاری

)منبع: آمار رسمی گمرک ایران( صد
در

افزایش 3.54  از  آمار تجارت خارجی کشور در سال 95، 
درصدی ارزش صادرات و افزایش 5.16 درصدی ارزش واردات 
در مقایسه با سال 94 حکایت دارد. به طورکلی میزان واردات 
در دولت یازدهم روندی کاهشی داشته است و میزان صادرات 

روند پر نوسانی را طی کرده است.

صد
در
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4ماهه 96
95

94
93

92

حجم تجارت خارجی صادرات واردات

 
نمودار )4(: مقایسه ی تجارت خارجی کشــور با احتساب میعانات گازی طی سال های 

92-95 )اعداد برحسب میلیون دالر(
)منبع: آمار رسمی گمرک ایران(

با نگاه کلی به روند تجارت خارجی در طول چهار سال گذشته، اولین بار میزان صادرات 
از واردات پیشی گرفت و تراز تجاری مثبت ارزیابی شــده است، اگرچه از سال 94 آمار 
صادرات گاز طبیعی به آمار صادرات غیرنفتی افزوده شد و همین موضوع باعث افزایش 
نسبی رقم صادرات شد. اما روند تراز تجاری مثبت در گزارش چهارماهه سال 96 تداوم 
نیافت و میــزان واردات کاال با اختالف حدود 3 میلیــارد دالر از صادرات به رقم 15.8 
میلیارد دالر رســید. در رابطه با واردات در ســال اخیر، ســهم واردات کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا در سال 95 افزایش یافته و سهم واردات از کشورهای واسطه به مانند امارات 
متحده عربی و ترکیه نیز کاهش چشمگیری به نســبت سال 94 را داشته است. در میان 
اقالم عمده وارداتی نیز ســهم واردات خودرو افزایش و گندم نیز از لیســت اقالم عمده 
وارداتی خارج شده اســت. در رابطه با روند اقالم عمده صادراتی در سال اخیر، میعانات 
گازی افزایــش 56 درصدی را تجربه کرده و ســهم صنعــت 12 درصد کاهش یافته و 
در مقابل ســهم معدن 41 درصد افزایش داشته اســت و به طورکلی در بخش صادرات 
غیرنفتی بدون میعانات گازی افت ســه درصدی اتفاق افتاده است129. گفتنی است سهم 
کاالی مصرفی در واردات سال 95 به نسبت سال 94، یک و نیم درصد افزایش یافته و به 
بیشترین سهم در چهار سال گذشته رسیده است. همچنین سهم کاالی سرمایه ای بیش 

از یک درصد افزایش یافته است130. جزئیات این آمار در نمودار 5 قابل مشاهده است.
یکی از نکات مهم و برجســته در تجارت خارجی کشــور، وابستگی میزان صادرات 
و واردات به چند کشــور خاص اســت؛ به گونه ای که بیش از 70 درصد از تجارت به 
5 یا 6 کشــور اختصاص دارد. این موضوع با مبانی اقتصاد مقاومتی سازگار نیست و در 
دولت یازدهم سیاستی برای اصالح آن در پیش گرفته نشده است. برخی گزارش های 
کارشناسی نیز میزان واردات بی ارتباط با درآمد ارزی حاصل از فروش نفت نمی دانند 

و در طول تاریخچه تجارت خارجی بــا افزایش درآمد نفت، میزان واردات افزایش و با 
کاهش آن، میزان واردات کاهش یافته اســت بنابراین در طول سال های اخیر با کاهش 
درآمد نفت، میزان واردات کاهش یافته اســت131. البته الزم اســت ذکر شود برخی 
کارشناسان کاهش واردات در ســال های اخیر را غیر مرتبط با رکود و کاهش تقاضا در 

فضای داخل کشور نمی دانند132.

رشد سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آالت میزان ســرمایه گذاری در بخــش صنعت و معدن به دو بخش ســاختمان و 5
ماشین آالت تقسیم بندی می شود. تا سال 92 ســرمایه گذاری در بخش ماشین آالت 
صنعت و معدن، روندی نزولی داشت اما این روند متوقف شد و در سال های بعد روند رو 
به رشدی آغاز شد. ســرمایه گذاری در بخش ساختمان صنعت و معدن، از سال 90 به 

بعد روندی نزولی به خود گرفت و این روند متوقف نشده است. 
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gg در ســال 95 ، به 24 هزار واحد کشاورزی و صنعتی رقم 17 هزار و
100 میلیارد تومان تسهیالت در قالب طرح رونق تولید، پرداخت 
شد. به گفته رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، این تسهیالت 
صرف مطالبات معوق واحدهای تولیدی شده و افزایش نقدینگی 

واحدهای تولیدی را در پی نداشته است.
gg شبنم کد و ایران کد ازجمله ســامانه های کد رهگیری هستند که

در ســال های قبل به منظور جمع آوری اطالعات کف بازار شامل 
مشــخصات کاال، خریدوفروش و جابجایی پیاده سازی شدند. اما 
دو ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، اســتفاده از این کدها 

لغو شد.
gg در توافق ترجیحــی میان ایران و ترکیه، کاالهایی که در لیســت

واردات از ســوی ترکیه قرار دارد، کاالهایی هستند که در داخل 
کشور تولید می شوند. 

gg ،وزارت صنعت به جز انعقاد تفاهم نامــه تعرفه ترجیحی با ترکیه
تالش هایی را نیــز برای انعقاد موافقت نامه هــای تجارت آزاد و 
تجارت ترجیحی با ســوریه، لبنان، پاکســتان، اندونزی، مالزی، 

ویتنام، روسیه و قزاقستان را انجام داده است .
gg تا تیرماه 96، تنهــا 300میلیارد تومان از 2هــزار میلیارد تومان

مصوب صندوق توســعه ملی، برای حمایت از صادرات غیرنفتی 
اختصاص یافته است.

gg در راستای پیوســتن به ســازمان تجارت جهانی، تعداد طبقات
تعرفه ای در ســال 94 از 14 به 10 و همچنین در سال 95  از 10 به 
8 کاهش یافت. در همین راستا ســقف تعرفه واردات به جای 75 

درصد، 55 درصد تعیین شد.
gg در دولت یازدهم، ظرفیت تولید فوالد خام، آهن اسفنجی، گندله و

کنستانتره افزایش داشته اند.
gg وسعت عملیات اکتشــافی در دولت یازدهم، افزایش 2.5 برابری

داشته و درنتیجه آن 400 نقطه امیدبخش به دست آمده است .
gg غفلت از صنایع کوچک و راهبردها برای توســعه و رشــد آن ها و

همچنین غفلت از حوزه معدن وابســته به بخش های اولویت دار 
و راهبردهــای توســعه آن، دو نقد عمده ای اســت که توســط 

کارشناسان به برنامه راهبردی صنعت و معدن وارد شده است.
gg به رغم نســبت ده برابری واردات به صــادرات در مناطق آزاد و

همچنیــن ورود 90 درصد کاالی قاچاق به کشــور از طریق این 
مناطق، دولت در اواخر خردادمــاه 1395، الیحه ایجاد 7 منطقه 

آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی را راهی مجلس نمود.
gg.بیش از 70 درصد از تجارت کشور به 5 یا 6 کشور اختصاص دارد
gg در سال گذشته، گندم از اقالم عمده وارداتی حذف شد و خودرو به 

صدر کاالهای وارداتی رسید.
gg در رابطه با واردات در ســال اخیر،  ســهم واردات از کشورهای 

عضو اتحادیه اروپا در ســال 95 افزایش یافته و ســهم واردات از 
کشورهای واسطه به مانند امارات متحده عربی و ترکیه نیز کاهش 

چشمگیری به نسبت سال 94 را داشته است.
gg در پایان دولت یازدهم، با ارسال الیحه ای به مجلس، مجدداً بحث

تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و 
کشاورزی، مطرح شد. برمبنای این الیحه قانون »تمرکز وظایف و 
اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی« 
)مصوب سال 91 در مجلس( لغو شده و وظایف امور بازرگانی دو 
وزارتخانه ی »صنعت، معدن و تجارت« و »جهاد کشــاورزی« به 

وزارت بازرگانی محول می گردد.
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ولی الله ســیف، اســتاد دانشــگاه عالمه طباطبایی است و سابقه 
مدیرعاملــی بانک هــای دولتــی و خصوصــی ملــت، ســپه، ملــی و 

کارآفریــن و حتی مدیرعاملی بانک صــادرات در زمان بروز اختالس 123 
میلیارد تومانی در اواســط دهه هفتــاد را در کارنامه خــود دارد. وی بارها در 

کانــون توجه رســانه ها قرار گرفت. شــاخص ترین مصــداق این موضوع، ســخنان 
سیف در آمریکا درباره دستاوردهای »تقریبًا هیچ« اجرای برجام برای اقتصاد کشور 

و اذعان به تــداوم اعمال محدودیت ها در انجام تبادالت مالی با بانک های بین المللی در 
دوره پسابرجام بود که بازتاب رسانه ای گسترده ای پیدا کرد.

ســیف و همکارانــش که علی رغــم وضعیت مبهم بازگشــت درآمدهــای نفتی ایران در پســابرجام، 
عالقه خاصی به پیگیری جدی پیمان های پولی دوجانبه نداشتند و به سخن گفتن در این زمینه بسنده 

کردند، انگشــت اتهام را به ســمت خود نشــانه رفتند و بی توجه به عهدشــکنی آمریکا در شــرایط پسابرجام، 
عــدم شــفافیت نظام بانکــی ایران را یکــی از دالیل اصلی تــداوم محدودیت هــای بانکی اعالم کردنــد. به همین 

دلیل، بانک مرکزی از اوایل ســال گذشــته، گســترش همکاری ها با کارگروه اقدام مالی )FATF( را در دســتور کار خود 
قرار داد؛ لکن با این کار، عماًل در مســیر خودتحریمی اشــخاص و نهادهایی که در لیســت تحریم های ثانویه آمریکا هستند 
قــرار گرفــت.  ســیف و همکارانــش در حــوزه داخلی دســتاوردهای اندکــی مانند افزایش نســبی نظــارت و شــفافیت نظام 
بانکــی را داشــتند و در ماه هــای پایانی دولت تدبیر و امید توانســتند تا حدودی مؤسســات غیرمجاز را ســاماندهی کنند 
امــا در مجمــوع، بانک مرکزی در این دولت همچنان به ابالغ بخشــنامه و توصیه در برخورد با بانک ها بســنده کرد و با عدم 
راه اندازی بیش از نیمی از سامانه های 9گانه شفافیت، شفافیت بانکی تا حدود زیادی روی کاغذ باقی ماند. انفعال بانک 
مرکزی در برخورد با بانک ها به گونه ای اســت که عمال این بانک ها هســتند که به جای بانک مرکزی )نماینده حاکمیت( در 

حال مدیریت امور حاکمیتی نظام بانکی کشور بوده و گویی فضای »فرزندساالری« بر این حوزه حاکم است.

گزارش عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم

فرزندساالری
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اقدامات
)FATF(همکاری با کار گروه اقدام مالی بعد از اجرایی شدن برجام، بانک مرکزی به منظور رفع مشکالت بانکی، مذاکره 1

با گروه کاری اقدام مالی را به طور ویژه در دستور کار خود قرارداد1. این مذاکرات که از 
ســال 1389 شروع شده بود2  بعد از اجرای برجام سرعت بیشتری گرفت3. در راستای 
تعامل بــا این نهاد، در اولین گام، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریســم در اســفندماه 
1394 به تصویب رســید4. ســپس در تیرماه ســال 1395، ایران و گروه کاری مزبور 
به یک توافق در قالب یک برنامه اجرایی رســیدند5 ؛ به گونه ای که مقرر شــد درازای 
انجام برخی اقدامات اعتماد ســاز از ســوی ایران، محدودیت های اعمال شده از سوی 
FATF به مدت یک ســال تعلیق گردد. اما این نهاد ضمن تعلیق محدودیت ها، همچنان 

از کشورها خواســت تا اقدامات احتیاطی را در قبال ایران به کاربندند6. مهم ترین مفاد 
این برنامه اقدام عبارت انــد از: تصویب و اجرای کنوانســیون پالرمو7، امضا، تضمین 
ارائه همکاری های بین المللی درزمینه تبادل و به اشــتراک گذاری اطالعات مربوط به 
ذی نفع واقعی و تضمین وجود دروازه ها و کانال های تبادل اطالعات غیرقضایی با مراجع 

غیرقضایی به منظور به اشتراک گذاری اطالعات به صورت نامحدود8. 
در بخــش دیگری از ایــن برنامه، ایران مکلف شــده اســت که تبصــره ناظر به 
»غیرتروریستی بودن ســازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، 

اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی« را از قانون داخلی خود حذف نماید9. 
 FATF بانک مرکزی طی یک سال اخیر، اقدامات زیر را در راستای اعتمادسازی برای

انجام داده است:
الف( تعیین سقف ورود ارز فیزیکی همراه مسافر از خارج کشور به اندازه10 هزار دالر10  

ب( ابالغ بــه بانک ها درزمینــه انجام تمامی نقــل و انتقــاالت الکترونیکی ارزی 
برون مرزی از طریق سیستم سوئیفت و صورت گرفتن دریافت اطالعات کامل و دقیق 

فرستنده و گیرنده به طوری که تراکنش ها قابل ردیابی باشد11.
ج( ابالغ به بانک ها برای عدم همکاری با نهادهای ذیل لیست تحریمی برجام12  که در 
این زمینه می توان به عدم انجام خدمات ارزی برای شرکت های زیرمجموعه قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیاء اشاره نمود13. 
ماحصل این اقدامات، منجر به بیانیه 4 تیرماه FATF 1396 شــد که در آن بر تداوم 
اجرای برنامه اقدام تأکید گردید و هم زمــان اقدامات مقابله ای علیه ایران برای مدت 
یک سال دیگر معلق شد؛ هرچند که مجدداً از سایر کشورها خواسته شد که احتیاط الزم 

را در رابطه با ایران اتخاذ کنند14. 
 شــایان ذکر اســت که علی رغم اینکه برخی مقامات کشــور، بیانیه سال گذشته و 
همچنین بیانیه اخیر FATF را نوعی گشــایش و تســهیل کننده روابط بانکی می دانند15  
ولی اخبار حکایت از ســخت گیری برخی کشــورها ازجمله چین، در مراودات بانکی و 
انتقال منابع ارزی کشــور به بهانه اجرای مقررات پول شــویی دارد16. با این اوصاف به 
نظر می رســد که توافق با کارگروه مزبور نیز از کارایی چندانی در حل مشکالت بانکی 
برخوردار نیســت. ناگفته نماند که در صورت توافق مؤثر با گروه اقدام مالی، نیز روابط 
بانکی، چندان گشایش نخواهد یافت چراکه تهدیدهای دولت آمریکا و ترس بانک های 
بــزرگ خارجی از جریمه های کشــور آمریــکا، بازگشــت پذیری تحریم ها و وجود 
تحریم های اولیه، از موانع بزرگی در ارتباط بانکی ایران با دنیا به حساب خواهند آمد17. 

تالش برای عادی سازی روابط بین المللی بانکی   بعد از اجرایی شــدن برجام، بانــک مرکزی دو اقدام را در دســتور کار خود 2
قرارداد. نخســت اینکه تصمیم گرفت به دلیل کاهش ریسک در فعالیت های تجاری، 
نقل و انتقاالت وجوه ارزی را از صرافی ها به ســمت بانک ها هدایــت کند18. این امر با 
افزایش روابط کارگزاری بانکی و افتتاح اســناد اعتباری وارداتی و صادراتی رقم خورد. 
بنابر آخرین آمار، ارزش گشایش های اعتبار اسنادی وارداتی سال 1395،  19 میلیارد 

و 200 میلیون دالر بود و مجموع اعتبارات اســنادی صادراتی دریافتی به 2 میلیارد و 
700 میلیون دالر رســید19. همچنین به گفته ســیف، 472 رابطه کارگزاری بانکي در 
دوران پسابرجام ایجادشده است20. شایان ذکر اســت که این تعداد روابط کارگزاری 
و اسناد اعتباری گشایش شــده، با بانک های کوچک و متوسط خارجی برقرار گردیده 
اســت21. مشکل این امر نیز، سقف اســناد اعتباری محدود این نوع بانک ها در قیاس با 
بانک های بزرگ و درجه اول دنیا اســت22. به گفته مقامات اقتصادی کشور، بانک های 
بزرگ به 4 دلیل با ایران همکاری نمی کنند. »بازگشــت پذیری تحریم ها  در برجام23«، 
»ترس از جریمه هــای آمریکا در دوران تحریم های اقتصــادی و همچنین دوران بعد 
از توافق هســته ای24 «، »عدم ارزیابی رضایتمندانه از بانک هــای ایرانی به دلیل عدم 
رعایت اســتانداردهای بین المللی همچون ضریب کفایت سرمایه25 « و »حفظ ساختار 

تحریم های ثانویه بانکی در برجام26 «، ازجمله دالیل اعالم شده هستند27. 
اقدام دیگــری که بانک مرکزی، درزمینه روابط بین المللــی بانکی انجام داد، رایزنی 
برای اتصال مجدد به سامانه سوئیفت  بود. پس از اجرایی شدن برجام، سامانه سوئیفت28 
مجدداً در بانک مرکزی و بانک های تحریم شده، راه اندازی شد و ارتباط تمامی بانک های 
رفع تحریم شده کشور به شــبکه ســوئیفت برقرار گردید29. هرچند استفاده از شبکه 
سوئیفت، این مزیت را دارد که منجر به هزینه و ریسک کمتر در عرصه پیام دهی مالی بین 
بانک های عضو این شبکه30 می شود ؛ اما باید این واقعیت را نیز درنظر گرفت که به دلیل 
نفوذ آمریکا بر مدیریت این شــبکه و دسترسی  وزارت خزانه داری آمریکا به اطالعات 
آن، اطالعــات تراکنش های مالی ایران نیز در اختیار کشــور آمریکا قرار می گیرد. لذا 
آمریکا از طریق رصد روابط بانکی ایران، به راحتی می تواند اجرایی شدن کامل تحریم ها 
علیه ایران را کنترل نماید و ضمن شناسایی همکاران ایران که تحریم ها را نقض کرده اند، 
این امکان را دارد کــه با خاطیان برخورد کرده و از این طریق ایران را تحت فشــار قرار 
دهد31.  به همین دلیل اســت که برخی کشورها همچون چین و ژاپن به راه اندازی سامانه 

پیام رسان جایگزین مباردت ورزیده اند تا از این خطر مصون بمانند32. 

ساماندهی مؤسسات غیرمجاز  مؤسســات  غیرمجاز در دهه اخیر به دلیل فقدان نظارت الزم به صورت قارچ 3
گونه رشد کرده و طبق آخرین آمارها در حدود20 درصد نقدینگی کل کشور را به خود 
اختصاص داده اند33 ؛ لذا دارای ریســک باالیی بوده و بیشــتر در معرض ورشکستگی 
هستند. از دیگر سو، این مؤسسات با ارائه نرخ های سود باال، مؤسسات  مجاز را تحریک 
به دریافت سپرده با سود باال می کنند. به همین دلیل برخورد و ساماندهی این مؤسسات، 
ضمن کاهش اختــالالت بازار پول، منجر به انتظام در این عرصه می شــود. البته نباید 
انتظار داشــت که برخورد با این مؤسسات در کوتاه مدت نتیجه دهد؛ زیرا ازیک طرف 
این مؤسســات در طی چند ســال گســترش یافتند و از طرف دیگر برخی بخش های 
حاکمیتی نیز در شــکل گیری آن ها دخیل بوده اند. ازآنجاکــه تابه حال هیچ تجربه ای 
برای ساماندهی این مؤسسات از طریق انحالل و اعالم ورشکستگی آن ها از سوی بانک 
مرکزی  وجود نداشــته اســت و همین طور در قوانین پولی بانکی نیز، هیچ زیرساختی 
پیرامــون این موضوع وجود نــدارد34، برخورد با مؤسســات  غیرمجــاز و همچنین 

ساماندهی این مؤسسات از مالحظات ویژه ای برخوردار است. 

علی رغم اینکه برخی مقامات کشور، بیانیه سال گذشته و 
همچنین بیانیه اخیر FATF را نوعی گشایش و تسهیل کننده 
روابط بانکی می دانند  ولی اخبار حکایت از سخت گیری برخی 
کشورها ازجمله چین، در مراودات بانکی و انتقال منابع ارزی 

کشور به بهانه اجرای مقررات پول شویی دارد .

پی نوشت:
9 - کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی« موسوم به »کنوانسیون پالرمو« در سال 2000 موردپذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرارگرفته است. عمدتًا در این کنوانسیون بحث بر سر شناسایی و برخورد با گروه های 
مجرم ســازمان یافته است.نفوذ قدرت های استکباری در این کنوانسیون باعث شــده تا حزب اهلل لبنان نیز جزو گروه های مورد هدف قرار بگیرد و اعضای آن به دلیل عدم استقالل در تصمیم گیری به دنبال برخورد با این نوع گروه های مقاومت 

باشند. منبع: مرکز پژوهش های مجلس 
30 - ســوئیفت )SWIFT( که مخفف کلمات)Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication( همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی اســت. سیستم سوئیفت برای ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین 

واحدهای ارزی بانک های داخل و خارج از کشور استفاده می شود.
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با این اوصاف، بانک مرکزی کارنامه درخشــانی در کنترل این مؤسسات با حداقل 
هزینه، ارائه نداد. بانک مرکزی در 4 ســال اخیر، در اولین گام، قائله موسسه میزان را 
بعد از درنگ و صرف زمان بســیار، با پرداخت خط اعتباری حل نمود35. مشابه همین 
اتفاق، برای موسســه ثامن الحجج رخ داد که با تعریف خــط اعتباری از جانب بانک 
مرکزی به بانک پارســیان واگذار شــد36. در هردوی این موارد، برخی کارشناسان  
این نقد را به بانــک مرکزی وارد کرده اند که طوالنی شــدن فرآیند رســیدگی به 
طلب سپرده گذاران، موجب شــده تا تعداد بیشتری از سپرده گذاران برای برداشت 
پول های خود به این مؤسسات هجوم بیاورند و درنتیجه مقدار خط اعتباری موردنیاز 

افزایش یافته است37. 
برای اینکه مؤسســات غیرمجاز زیر چتر نظارتی بانک مرکــزی قرار گیرند، بانک 
مرکزی رویه ادغام تعدادی از آن ها را در پیش گرفت  و برای مؤسسات جدید، مجوز 
فعالیت صادر کرد. موسسه آرمان ایرانیان، کاسپین و موسسه اعتباری نور نمونه هایی 
از این مؤسســات جدید بودند که اجازه فعالیت پیدا کردند38. اما دراین بین، موسسه 
کاسپین)موسسه به وجود آمده از 8 تعاونی اعتبار(، با مشکل عدم استرداد سپرده های 
ســپرده گذاران تعاونی اعتبار فرشتگان مواجه گشــت. دلیل این امر، بی کیفیت بودن 
دارایی های تعاونی اعتبار مذکور عنوان شــد39 ؛ موضوعی که باید از قبل از سوی بانک 

مرکزی مورد ارزیابی و پیش بینی قرار می گرفت. 

تالش برای کاهش نرخ سود بانکی  نرخ ســود بانکی)اعم از ســپرده و تســهیالت( مؤلفه مهمی برای صاحبان 4
کســب وکار قلمداد می شــود، چراکه میزان بهره مندی آن ها از منابــع مالی را تعیین 

می کند. به عبارتی دیگر اگر نرخ ســود بانکی پایین باشــد، بنگاه های بیشــتری امکان 
دسترســی به تســهیالت بانکی را خواهند داشت40. در این راســتا با توجه به آنکه در 
ســال های 1392 و 1393، نرخ ســود ســپرده بانکی تا حدود 23 درصد و نرخ سود 
تســهیالت تا حدود 25 درصد افزایش یافته بود41، با توجه به روند نزولی تورم، کاهش 
این متغیر در دســتور کار قرار گرفت42  و بانک مرکزی دست به اقداماتی زد که شرح 

آن ها در زیر می آید: 

  کاهش نرخ سود بازار بین بانکی
 با توجه به اینکه نرخ ســود بازار بین بانکی در انتهای ســال 1393، به عدد 28.1 
درصد رسید43، بانک مرکزی با ســپرده گذاری حدود 25 هزار میلیارد تومان در 
این بازار، موجبات کاهش نرخ ســود بازار بین بانکی تا ســطح 17 درصد را پدید 
آورد44.  با توجه به آمارهای بانک مرکزی این نرخ در پایان ســال 95، حدود 20 

درصد بوده است45. 

  کاهش نرخ ذخیره قانونی
 در راســتای افزایش قدرت تســهیالت دهی بانک ها و کاهش اتکای بیشتر بانک ها به 
جذب ســپرده، بانک مرکزی اقدام به آزادسازی ســپرده های قانونی بانک ها از 13.5 

درصد به 10 درصد دربسته خروج از رکود نمود46. 

  تبدیل اضافه برداشت به خطوط اعتباری
 اقدام دیگر بانک مرکزی، تبدیل اضافه برداشــت های بانک های دولتی و اصل چهل و 
چهاری با نرخ جریمه 34 درصد به خط اعتباری بــا حدود نرخ 10 الی 15 درصد بود. 
همچنین برای بانک های خصوصی نیز، نرخ جریمه اضافه برداشــت  معادل با نرخ سود 
در بازار بین بانکی)25 الی 26 درصد( در نظر گرفته شد47. به گفته سیف، این امر منجر 

به کاهش نرخ سود بانکی شد48.

  تعریف خطوط اعتباری برای بسته خروج از رکود
بخش دیگری از تالش ها با توجه به رکود ســال 1394 صورت پذیرفت که در آن 
بانک مرکزی سیاســت های انبســاط پولی در قالب دو طرح تعریف خط اعتباری 
برای خرید خودرو و طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی را پیاده ســازی کرد. 
برای این دو طرح درمجموع 8 هزار میلیارد تومان خط اعتباری تعریف شــد49. این 
خطوط اعتباری منجر شــد تا نیز بانک ها به کسری ذخایر بانکی، کاهش یابد و برای 
نخســتین بار، اضافه برداشــت های بانک ها از بانک مرکزی، کاهش 2 درصدی را 

تجربه کند50.
هرچند که به گفته مقامات بانک مرکزی، هم اکنون نرخ ســود سپرده بانکی برابر 
با 15 درصد و نرخ ســود تسهیالت بانکی، برابر با 18 درصد یعنی مطابق با نرخ های 
مصوب شورای پول و اعتبار است51، اما شــواهد میدانی، حکایت گر نرخ سودهای 
باالتر از 20 درصد برای ســپرده های کالن و باالتر از 25 درصد برای تســهیالت 
بانکی است52. کارشناسان اما، پایین نیامدن نرخ ســود بانکی را ناشی از عللی چون 
شدت انجماد منابع بانکی53، وجود صندوق های سرمایه گذاری با نرخ سود ثابت54  
و وجود مؤسســات  غیرمجازی که نــرخ بهره باالتر از متعــارف55  ارائه می کنند، 

می دانند. 

افزایش نقدینگی  افزایش نقدینگی بدون پشتوانه رشــد اقتصادی، پیامدهای تورمی را در پیش 5
خواهد داشــت56. بانک مرکزی در این زمینه، ادعا می کند که برای کنترل نقدینگی به 
کنترل پایه پولی مباردت ورزیده است و توانســته است انضباط پولی را فراهم کند. اما 
با مراجعه به آمار مشــخص می شود که نرخ رشــد پایه پولی در سا ل های 1392 الی 
571395، مطابق با جدول 1 بوده اســت که میانگین این رشدها در قیاس با 4 سال قبل 
از آن، تفاوت چندانی نداشته اســت58 . دلیل این امر نیز، بنا به آمارهای بانک مرکزی، 
بیشتر به اضافه برداشــت بانک ها از بانک مرکزی بازمی گردد59. بنا به آمارهای پولی 
بانکی، بدهی بانک هــا به بانک مرکزی در تاریخ مردادمــاه 1392، برابر با 55 هزار و 

هرچند استفاده از شبکه سوئیفت، این مزیت را دارد که منجر 
به هزینه و ریسک کمتر در عرصه پیام دهی مالی بین بانک های 
عضو این شبکه می شود ؛ اما باید این واقعیت را نیز درنظر گرفت 
که به دلیل نفوذ آمریکا بر مدیریت این شبکه و دسترسی  وزارت 
خزانه داری آمریکا به اطالعات آن، اطالعات تراکنش های مالی 

ایران نیز در اختیار کشور آمریکا قرار می گیرد.

پی نوشت:
59 - البته برای سال 92، با احتساب نقدینگی حاصل از مؤسسات غیرمجاز، پایه پولی با یک رشد 21.4 درصدی مواجه شده است. منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، شماره 86
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700 میلیارد تومان بوده است که در اردیبهشت ماه 1396 این رقم به حدود 102هزار 
میلیارد تومان رسیده است60.

جدول 1: میزان رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در طی سال های 1392 تا 1395

رشد نقدینگی)درصد(رشد پایه پولی)درصد(سال
139216.925.9
139310.722.3
139416.930
139517.323.2

)منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی(

کارشناسان علت افزایش نقدینگی را نرخ سود باالی تعلق گرفته به سپرده های بانکی 
می دانند61  که دیر یا زود، براثر شــوک اقتصادی و تبدیل شــدن به تقاضای معامالتی، 
تأثیر خود را بر تورم خواهد گذاشت62. نقد دیگری نیز به این نحوه افزایش نقدینگی وارد 
اســت. اینکه بخش کمی از این نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی اختصاص یافته و 
این بخش ها دچار عطش نقدینگی برای سرمایه در گردش و تکمیل واحدهای نیمه تمام 
هســتند. مؤید این مطلب آن که نرخ رشد »تشکیل سرمایه ثابت ناخالص« در کل سال 

1395 برابر -3.7 درصد بوده است63. 

اجرای طرح رونق تولید بنگاه های کوچک و متوسط  یکی از اقدامات بانک مرکزی در طول 4 ســال اخیر، حمایت مالی از بنگاه های 6
کوچک و متوســط است که از ســال 1395، اجرایی شــد64. به گفته مقامات این نهاد، 
در ســال 1395 در حدود 17 هزار میلیارد تومان تســهیالت با نرخ سود مصوب 18 
درصد به 24 هزار و 200 واحد بنگاه  تولیدی اختصاص یافت65. این در حالی اســت که 
بنا به اظهارنظرهای مســئولین اتاق بازرگانی تهران برمی آید، حدود نصف تسهیالت 
سال 1395، اســتمهال تسهیالت قبلی بوده اســت و در قالب اعطای تسهیالت جدید 
نمی گنجد66. همچنین شایان ذکر است که در بخشنامه مربوط به تسهیالت رونق تولید 
در ســال 1395، قرار بود تمامی بانک های کشور اعم از خصوصی و دولتی در این طرح 
شــرکت داشته باشــند67  که آمارهای وزارت اقتصاد، گویای مشارکت کم بانک های 
خصوصی در این زمینه بود68. در ادامه همین طرح، بانک مرکزی در نظر دارد در ســال 
1396 نیز 30 هزار میلیارد تومان تسهیالت را در سه عنواِن سرمایه در گردش، تکمیل 

ساخت و بازسازی و نوسازی به واحدهای تولیدی اختصاص دهد69.

رشد میزان تسهیالت بانکی طبق آمار بانک مرکزی از سال 1392 تا انتهای سال 1393، تسهیالت بانکی 7
اعطایی، با رشد حدود 28 درصدی روبرو بوده است70. رشد تسهیالت در صورتی مطرح 
می شود که بانک ها در این مدت در تنگنای مالی به سر می بردند و به دلیل انجماد بیش 
از نیمــی از دارایی های خود، تنها با 45 درصد از منابع بانکــی خود کار می کردند71. به 
گفته طیب نیا حدود 70 درصد تسهیالت شبکه بانکی، استمهال تسهیالت بازپرداخت 
نشده قبلی بوده است72. ذکر این نکته ضروری است که در استمهال تسهیالت به اندازه 
»نرخ سود« و »جریمه دیرکرد« به تسهیالت اضافه می گردد و همین امر منجر می شود 

تا به اندازه دو نماگر مذکور، تسهیالت رشد پیدا کند.

کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیالت  بنابر آمارهای بانک مرکزی، نســبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیالت از 9
15.2 درصد در شــروع به کار دولت یازدهم، به عدد 11 درصد در شــهریورماه سال 
1395 رســیده است73. این امر که به گفته سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نوعی توفیق 
بی نظر به حساب می آید، به وسیله راه اندازی کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات 
غیر جاری بانک ها حاصل شــده است74. گفته می شــود که دو برنامه بازطراحی نظام 
اعتبارســنجی75  و همکاری با قوه قضائیه برای اجرای حقوق وثیقه ای، در کاهش نسبت 

مطالبات غیرجاری مؤثر بوده است76.
اما در این زمینه برخی کارشناســان اعتقاد دارند که نســبت مطالبات غیرجاری، از 

طریق استمهال تســهیالت به طور مصنوعی کاهش یافته است77. توضیح بیشتر اینکه 
نســبت مزبور، از دو بخش مطالبات غیرجاری در صورت و کل تســهیالت در مخرج 
تشکیل شده است که شواهد حکایتگر آن است که به واسطه استمهال تسهیالت، مخرج 
کسر رشد نموده و درنتیجه، کل نسبت کاهش یافته است78. دلیل دیگری نیز که دال بر 
تردید بر آمار فوق است، این است که بازگشت تسهیالت، منوط به وجود شرایط رونق 
اقتصادی است و حال آنکه اقتصاد ایران در چندسال اخیر، شرایط رکودی را پشت سر 
گذاشته است و بنابراین بازپرداخت تسهیالت و کاهش مطالبات غیرجاری با عالمت 

سؤال مواجه است79.

افزایش مقدار و تعداد وام ازدواج تا قبل از بررســی بودجه سال 1395 در مجلس شــورای اسالمی، سقف وام 10
ازدواج به زوجین، 3 میلیــون تومان بود80. بنا به آخریــن آمارهای بانک مرکزی، در 
بازه زمانی ســال های 1392 الی 1394، بانک ها درمجموع بــه 2 میلیون و 700 هزار 
نفر تســهیالت ســه میلیونی به ارزش 9300 میلیارد تومان پرداخت کردند81. اما در 
سال 1395، بنابر مصوبه مجلس در جریان بررســی بودجه ساالنه، دولت مکلف شد 
تا به یک میلیون  زوج، تســهیالت 10 میلیون تومانی اعطــا کند82. هرچند که افزایش 
وام ازدواج به 10 میلیون تومان در زمان بررســی بودجه سال 1395 با مخالفت بانک 

مرکزی روبه رو شد؛ اما بعد از ابالغ قانون بودجه، این نهاد اجرای آن را پذیرفت83. 
الزم به ذکر اســت در حال حاضر بانک مرکزی از اجرای کامل تکلیف قانون بودجه 
عقب مانده است. طبق تبصره 29 قانون بودجه قرار بوده است تعداد جوانان در صف وام 
ازدواج، در پایان هرماه کمتر از 50 هزار نفر باشــد و حتي بانک مرکزي ملزم شده بود تا 
نســبت به بانک هاي متخلف برخورد کند و براي آن ها جریمه در نظر بگیرد. اما آخرین 
آمارهای مربوط به اسفند سال 1395، نشــان از انتظار 537 هزار نفر برای دریافت وام 
ازدواج دارد84. الزم است ذکر شود که بانک ها همچنان در اعطای وام ازدواج، کاهلی به 
خرج داده اند؛ چراکه بنابر آمارهای بانک مرکزی در تاریخ بهمن ماه سال 1395، مجموع 
سپرده های قرض الحســنه پس انداز و جاری، در حدود 152 هزار میلیارد تومان است 
که فقط در حدود 45 هزار میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه پرداخت شده است85. 

به گفته طیب نیا حدود 70 درصد تسهیالت شبکه بانکی، استمهال 
نکته  این  بوده است. ذکر  بازپرداخت نشده قبلی  تسهیالت 
ضروری است که در استمهال تسهیالت به اندازه »نرخ سود« و 
»جریمه دیرکرد« به تسهیالت اضافه می گردد و همین امر منجر 

می شود تا به اندازه دو نماگر مذکور، تسهیالت رشد پیدا کند.
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اصالح صورت های مالی بانک ها  یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی،  حرکت به ســمت اجرای استانداردها و 11
شفاف سازی گزارشــگری مالی بانک ها بود که این امر با ابالغ صورت های مالی نمونه 
در ســال 1394، کلید خورد86. مهم ترین ویژگی اصالح صورت های مالی، شناســایی 
ســودهای موهوم و حذف آن از صورت های مالی بانک بود؛ چراکه  طی سال های اخیر، 
بانک ها و مؤسســات  اعتباری در صورت های مالی خود سودهایی شناسایی می کردند 
که درواقع وجود نداشــت و با این روش، عملکرد خود را مثبت نشان می دادند87. دیگر 
فایده این صورت های مالی، صورت عملکرد ســپرده های سرمایه گذاری بود. همچنین 
تشخیص دقیق مطالبات غیرجاری نیز رقم خورد و منجر شد تا ذخایر متناسب با آن از 
بانک های کشور اخذ شود88. به گفته بدری، مشاور رئیس کل بانک مرکزی، بعد از ابالغ 
این صورت های مالی مشخص شد که اساســًا خیلی از اطالعات مربوط به کمیته های 
حسابرسی و ریســک بانکی به منظور تکمیل اطالعات این صورت های مالی، اساسًا در 

خیلی از بانک های کشور وجود ندارد89.

انتصاب معاونان از بین مدیران بانک های خصوصی بعدازآنکه سیف، در تاریخ 4 شــهریور 1392، به ریاست کلی بانک مرکزی، 12
منصوب شد90،  انتصاباتی را انجام داد که از جنس تعارض منافع قلمداد می شدند. آقای 
کمیجانــی، قائم مقام فعلی بانک مرکزی، که تا شــهریور 1392 در هیئت مدیره بانک 
خاورمیانه عضویت داشــت، به سمت معاونت اقتصادی بانک مرکزی برگزیده شد91. 
همچنین تهرانفر، که تا شهریور 1392 مدیر مستقل بازرسی بانک اقتصاد نوین بود، به 
ســمت معاونت نظارتی بانک مرکزی منصوب شــد92. تهرانفر در مرداد ماه 1395 از 
سمت معاونت نظارتی بانک مرکزی، کناره گرفت و قائم مقام بانک صادرات گردید93. 
البتــه نباید از یاد برد که رئیس کل بانک مرکزی خود تا روز قبل از انتصاب، مدیرعامل 
بانک کارآفرین بود94. شــایان ذکر اســت که برای مســئله تعارض منافع در عرصه 
علم سیاســت گذاری، مذمت هایی همچون فســاد قانونی، مصادره قوانین و رفتارهای 
تبعیض آمیز در حوزه نظارت ذکر می شــود که برای حوزه های پرمخاطره ای همچون 

بانک ها و مؤسسات  اعتباری، اهمیت مضاعف می یابد95.

راه اندازی سامانه نسیم و انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی بنا به ماده 94 قانون برنامه پنج ســاله ی پنجم توسعه ی کشور، بانک مرکزی 13
به عنوان بانکدار دولت، مسئول نگاه داری حســاب های دولتی شده است96.  علت این 
امر جلوگیری از آثاری همچون رســوب وجوه نزد بانک های نگهدارنده، جلوگیری از 
اعطای اعتبار و تســهیالت از محل این منابع از ســوی بانک های نگه دارنده که منجر 
به خلق بی ضابطه ی پول می شــود، ُکند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه ای بخش 
دولتی و شــدت گرفتن رفتار رانت جویانه در برخی بانک ها و دستگاه های دولتی بوده 
است97. یک بررســی در مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد تعداد این حساب ها 
درمجموع در حدود 220 هزار فقره اســت98. در رابطه با این تعداد حســاب باید بیان 
نمود که در ســال 1393 در حدود 93.5 درصد این حساب ها در بانک های دولتی و 7 
درصد باقی حساب ها در بانک های غیردولتی وجود داشته است. این در حالی است که 
مانده این حساب ها در بانک های غیردولتی، حدود 37.5 درصد مانده کل حساب ها را 

به خود اختصاص داده است99.

بانک مرکزی با راه اندازی ســامانه نسیم اقدام به تمرکز حسا ب های دولتی ذیل خود 
نمود100. بنابر آخرین آمار که از جانب قربانی، معــاون اقتصادی بانک مرکزی مطرح 
شد، در حدود 150 هزار حساب دولتی در بانک مرکزی متمرکزشده است101. البته در 
رابطه با این آمار، میزان مانده انتقالی به بانک مرکزی مشخص نگردیده است. همچنین 
مســئوالن بانک مرکزی آمار شفافی که نشــان دهد کدام حساب ها از کدام مؤسسات  
دولتی و با چه حجم تراکنش های مالی و درآمدی به بانک مرکزی انتقال یافته است، ارائه 
نکرده اند. الزم اســت ذکر شود که طبق مفاد برنامه ششم توسعه،  بانک مرکزی موظف 
است تا کلیه تمهیدات الزم برای بانکداری متمرکز و نگه داری حساب های دستگاه ها و 

دسترسی بر خط خزانه داری کل به این حساب ها را فراهم آورد102.

ابالغ بخشنامه حاکمیت شرکتی  حاکمیت شرکتی مجموعه ای از فرآیندها و نظامات است که موجب دستیابی 14
به اداره صحیح یک بانک می شــود103. از همان ابتدای شروع به کار دولت، پیاده سازی 
مقررات حاکمیت شرکتی مطابق با اصول و قوانین بین المللی موردتوجه مسئولین بانک 
مرکزی بــود104 ؛ به گفته کمره ئی، مدیرکل نظارتی بانک مرکزی، اســتقرار حاکمیت 
شــرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل اصلــی ایجاد و تقویت ســالمت در نظام بانکی 
مدیریت ریسک، نظارت و شفافیت است105. همچنین سیف، رئیس کل بانک مرکزی، 
حاکمیت شــرکتي قوي در شــرکت ها و بانک ها را مهم ترین ابزار جلوگیري از فساد 
می دانــد که با توجه به  لزوم صیانت از وجوه ســپرده گذاران، این امر از اهمیت فراواني 

براي نظام مالي برخوردار است106.
اما بخشنامه های صادرشده در این زمینه بیشتر جنبه ارشادی و توصیه ای داشت107. 
با توجه به شروع اجرای برجام، این مهم بیشــتر در دستور کار قرار گرفت و منجر شد 
تا بانک مرکزی در بخشــنامه 26 اردیبهشت ســال 1396، الزامات ناظر بر حاکمیت 
شرکتی در بانک ها و مؤسسات  اعتباری غیردولتی را ابالغ نماید108. بنابراین بخشنامه، 
مقررشده اســت تا بانک ها در مدت 2 ســال اقدام به راه اندازی کمیته های حاکمیت 

شرکتی در بانک ها کنند109.

تالش برای افزایش سرمایه بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی بانــک مرکــزی در مردادماه 1395 پیشــنهاد افزایش ســرمایه بانک ها و 15
مؤسســات  اعتباری غیردولتی را بــه هیئت دولت داد110. ازآنجاکه نســبت کفایت 
سرمایه درمجموع برای بانک های کشور پایین است)حدود 7.6 درصد(111  و همچنین 
نسبت مطالبات غیرجاری به ســرمایه پایه بانک بعضًا برای بانک های کشور از حدود 
150 درصد نیز تجاوز می کند112، بنابرایــن وقوع بحران در نظام بانکي محتمل به نظر 
می رسد. بانک مرکزی در پیشنهاد خود به هیئت دولت، پیشنهاد 5 برابر شدن سرمایه 
موردنیاز برای فعالیت بانک های غیردولتی ظرف مدت سه سال پس از تصویب را ارائه 
نموده است113.این پیشنهاد علی رغم گذشت یک سال از ارائه به هیئت دولت، همچنان 

موردبررسی قرار نگرفته است که جا دارد هرچه سریع تر بدان پرداخته شود.

 با توجه به وضعیت نامناســب ســرمایه بانک های دولتی، مجموعه دولت و 16 افزایش سرمایه بانک های دولتی
بانک مرکزی درصدد رفع این مشــکل برآمدند. همچنین در اصالحیه بودجه ســال 
95،  نماینــدگان مجلس مصوب کردنــد که از محل تســعیر دارایی های ارزی بانک 
مرکزی، حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریــال مطالبات بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران از بانک ها، برای تســویه مطالبات بانک ها از دولت و افزایش سرمایه 
دولت در بانک های دولتی و همچنین، بخشــش سود و جرائم دیرکرد تسهیالت خرد، 
صرف شود114. این امر سرانجام در بهمن ماه 1395 با مصوبه هیئت دولت اجرایی شد؛ 
بدین ترتیب که دولت مجاز شد تا سقف20 هزار میلیارد تومان از محل تسعیر، صرف 
افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه، کشــاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و 
توســعه تعاون کرد115. البته الزم است ذکر شود که حســاب مذکور، بنابر اظهارنظر 
کمیجانی، قائم مقام بانــک مرکزی، برای انجام افزایش ســرمایه فقط 9 هزار میلیارد 
تومان موجودی دارد116، لذا به نظر می رســد اجرایی شــدن این مصوبه، محل تردید 

باشد.

ازآنجاکه نسبت کفایت سرمایه درمجموع برای بانک های 
کشور پایین است)حدود 7.6 درصد(  و همچنین نسبت 
برای  بعضًا  بانک  پایه  سرمایه  به  غیرجاری  مطالبات 
بانک های کشور از حدود 150 درصد نیز تجاوز می کند، 
نظر  به  محتمل  بانکي  نظام  در  بحران  وقوع  بنابراین 

می رسد.

پی نوشت:
110 - شایان ذکر است که در این بخشنامه بانک های دولتی، از الزامات مزبور مستثنی شده اند. 
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ثبات نسبی  بازار ارز  قیمت ارز، در دوره 4 ساله اخیر روند نسبتاً باثباتی را طی نمود. قیمت ارز در سال 17
1392، برابر با 3182 تومان در بازار آزاد معامله می شد که در سال 1393 به عدد 3280 
تومان و در ســال 1394 به 3459 تومان رســید117. البته در سال 1395، قیمت ارز با یک 
رشد 5.4 درصدی، به عدد 3750تومان رسید118. در رابطه با افزایش نسبتاً کم نرخ ارز در 
دوره 4 ساله باید گفت که  طی 4 سال اخیر، بانک مرکزی با توزیع ارز در سطح بازار توانست 
از افزایش قیمت نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخل و خارج از کشور، جلوگیری کند که 
این امر البته با مخالفت کارشناسان روبه رو شده است. چراکه به نظر کارشناسان، این اقدام 
دولت موجبات افزایش شــوک آور قیمت ارز را در آینده فراهم خواهد نمود119. البته باید 
اذعان نمود که بانک مرکزی در 4 سال اخیر، توانسته است با انجام برخی اقدامات در تنظیم 
بازار ارز ایفای نقش کنــد. به عنوان مثال بانک مرکزی با صدور اجازه خریدوفروش ارز به 

نرخ بازار آزاد به شبکه بانکي، توانست تا حدودی به عرضه بیشتر ارز کمک کند120. 

امور مغفول
نزدیک شدن به بحران اعسار121   عدم وصــول مطالبات معــوق و دارایی های راکد بانکی در بخش مســکن و 1

سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در بنگاه هایی که در حال حاضر اساسًا سودآوری باالیی 
ندارند122، موجب شده است تا بانک ها دچار کمبود نقدینگی فراوانی شوند123.  از طرف 
دیگر بنابه صالحدید مقامات بانــک مرکزی، عرضه نقدینگی از طریق کانال پایه پولی 
محدود شد124. این امر موجب شده اســت تا بانک ها با محدودیت منابع مواجه شده و 
برای ایفای تعهدات خود) بازپرداخت سود سپرده ها( به جذب سپرده با نرخ های بهره 
باال)21 الی 23 درصد( رو بیاورند125. این حرکــت فراگیر بانک ها -که از آن با عنوان 
بازی معمای زندانی یاد می شــود- منجر به فشــار تقاضا برای دریافت نقدینگی شده 
اســت126. اما این بهره باید از بخش حقیقی اقتصاد تأمین شود که با توجه رشد اقتصادی 

پایین و تورم در حدود 10 درصد، این امر بعید به نظر می رسد.
برای حل این مشــکل، بانک ها با شناســایی بهره از دارایی های موهومی) استمهال 
تســهیالت غیرجاری و تبدیل آنها به تســهیالت جــاری( بهره مزبور را شناســایی 
می کننــد127. پیامد منفی این امر، تعمیق بحران بانکی و نزدیکی به اعســار ترازنامه ای 
خواهد بود؛ چراکه شــکاف میان دارایی ها)غیرواقعــی( و بدهی های بانک ها)تعهدات 
حقیقی( رخ داده اســت128. باید توجه داشت که این فرآیند معیوب که از سوی بانک ها 
در 4 ســال اخیر در حال پیاده سازی بوده اســت، منجر به افزایش 700 هزار میلیارد 
تومانی  نقدینگی در کشور  شده است که بیش از نیمی از آن متعلق به بهره های پرداختی 
به سپردهها است129 ؛ زیرا حجم نقدینگی محبوس شده در حساب های سرمایه گذاری، 

متناسب با نرخ بهره سپرده ها)20 درصد( افزایش یافته است130.
با توجه به ناتوانی بانک ها از پرداخت این میزان بهره برای ســپرده ها، تنها دو راه وجود 
خواهد داشــت. نخست آنکه بانک مرکزی بســیاری از بهره های پرداختی را برگشت 
بزند؛ اتفاقی که در ســال 1395 در رابطه با ســه بانک صادرات، تجارت و ملت صورت 
پذیرفت و کاهش چشمگیر ارزش سهام  آن ها را موجب شد131.  دوم آنکه، بانک مرکزی 
با مماشات، خود به تأمین اعتبار و ذخایر برای بانک ها بپردازد که در این صورت به دلیل  
کوچک بودن بخش حقیقی اقتصاد در 4 سال اخیر و با توجه به رشد باالی نقدینگی، این امر 
منجر به تورم خواهد شد132. البته اتفاق دوم تا حدی در 3 سال اخیر نیز اتفاق افتاده است. 

طبق آمار بانک مرکزی در 4 سال گذشته، پایه پولی 62هزار میلیارد تومان افزایش یافته 
که 42 هزار میلیارد تومــان آن به دلیل افزایش بدهی بانک ها بــه بانک مرکزی بوده 
اســت133. نکته جالب توجه دراین بین آن است که بانک مرکزی تاکنون برنامه ای برای 

جلوگیری از این فرآیند معیوب و بحران زا ارائه نکرده است.

عدم انعقاد پیمان های پولی دوجانبه پیمان های پولی یکی از تعامالت پرداخت بین المللی است که کشورها باهدف 2
بین  المللی کردن پول ملی، کاهش فشــار ناشی از نقدینگی به پول کشور مقابل در زمان 
بحــران، تنوع گرایی در پرداخت هــای بین المللی، مدیریت مؤثر نــرخ ارز با کاهش 
تقاضا برای ارزهای پرقدرت و کاهش مشکالت ناشــی از تحریم بانکی، آن را انتخاب 
می کنند134. با توجه به شرایط کشور و اینکه در دوران پسابرجام، تحریم های بانکی، در 
حدی که ایران انتظار داشــت رفع نشده است و طبق اظهارنظر مقامات مختلف داخلی 
و خارجی، بانک های بــزرگ خارجی هنوز با ایران همکاری نمی کنند، اصلی ترین روش 
بی اثر کردن تحریم هــای بانکی، خروج از نظام پرداخــت دالر و یورو و ایجاد نظامات 

پرداخت دوجانبه با کشورهای مختلف است135.
اما علی رغم کارایی بــاالی پیمان های پولی برای بخش تجارت کشــور، هنوز بانک 
مرکزی، اقدام درخوری برای اجرایی کردن پیمان های پولی انجام نداده اســت و فقط 
به امضای یادداشت های تفاهم با کشــورهایی همچون روسیه136، عراق137، ترکیه138، 
پاکســتان139، آذربایجان140، اکوادر141  و چین142  و پیشنهاد این موضوع به کشورهایی 
همچون ویتنام143، مالزی144  و قرقیزســتان145  روی آورده اســت. بــا توجه به اینکه 
کشورهای چین، امارات، کره و ترکیه هم جزء 5 کشــور اول صادرکننده به ایران و هم 
جزء 5 کشــور اول واردکننده محصوالت غیرنفتی از ایران هستند، حداقل 23 میلیارد 
دالر از مبادالت تجاری کشــور )بیش از 50 درصد تجارت غیرنفتی کشور( را می شود 
با اســتفاده از پیمان های پولی دوجانبه پوشش داد146. این امر متأسفانه از دید مسئوالن 

بانک مرکزی مغفول واقع شده است.

عدم راه اندازی کامل سامانه های شفافیت زای بانکی  آذرماه 1393 ســتاد مبارزه با مفاســد اقتصادی، بانک مرکــزی را به ایجاد و 3
راه اندازی ســامانه های 9 گانه بانکی مأمور کرد. بانک مرکــزی در ابتدا قرار بود که این 
سامانه ها را تا اسفند همان سال به بهره برداری کامل برساند اما تا آن زمان تنها توانست دو 
سامانه »چکاوک« و »ســپام« را به بهره برداری ناقص برساند147. سپس وعده راه اندازی 
کامل این ســامانه ها تا پایان شهریور 1394  اعالم شــد148 ؛ اما این وعده محقق نشد و از 
بین 7 سامانه باقی مانده، تنها سامانه »نسیم« در بهار و سامانه »سیما« در زمستان 1394 
راه اندازی شــدند149. بعدها در فروردین ماه 1396، سامانه »صیاد« نیز به بهره برداری 

اولیه رسید150. در جدول 2 وضیعت راه اندازی این سامانه ها نشان داده شده است. 

جدول 2: وضعیت سامانه های 9 گانه شفافیت نظام بانکی

وضعیت ایجادنام سامانهردیف

سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی 1
راه اندازی ناقص)نهاب(

راه اندازی شده)ناقص(سامانه پیام رسانی الکترونیک مالی )سپام(2

سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک 3
راه اندازی شده)ناقص()صیاد(

راه اندازی شده)ناقص(سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی )چکاوک(4
راه اندازی شدهسامانه یکپارچه مدیریتی اوراق بانکی )سیما(5
راه اندازی شده)ناقص(نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی )نسیم(6
راه اندازی نشدهسامانه جامع تسهیالت7
راه اندازی نشدهسامانه یکپارچه استعالمات مالی )سیام(8
راه اندازی نشدهسامانه پرداخت الکترونیک سیار )سپاس(9

عدم وصول مطالبات معوق و دارایی های راکد بانکی در بخش 
مسکن و سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در بنگاه هایی که در 
حال حاضر اساسًا سودآوری باالیی ندارند ، موجب شده است 

تا بانک ها دچار کمبود نقدینگی فراوانی شوند .

پی نوشت:
123 - زمانی که فرد یا مجموعه ای به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است )مانند ملک و زمین( اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن ها را ندارد )راکد است(، اصطالحا دچار »اعسار« شده است.



46  بررسی عملکرد 4 ساله دولت یازدهم 
 شهریورماه 1396

الزم است ذکر شــود که بسیاری از سامانه های فوق در فاز اولیه راه اندازی شده است و 
یا هنوز در سطح فراگیر در شبکه بانکی مورداستفاده قرار نمی گیرد و یا باید کامل شود151. 
به عنوان مثال در رابطه با ســامانه چکاوک، هنوز مراحل دوم و ســوم بهره برداری از این 
سامانه به منظور اتصال برخط به اطالعات و سوابق مشتریان باقی مانده است152. همچنین 

در حوزه سامانه صیاد، گویا تنها تعداد محدودی بانک به این سامانه متصل شده اند153.

عدم راه اندازی کامل مرکز کنترل و نظارت اعتبارات مرکز کنترل و نظارت اعتبارات)مکنا(، در راســتای ترویج بیشــتر کارتهای 4
اعتباری پیش بینی شده است. دارندگان این نوع کارت ها، قبل از خرید، به داشتن سپرده 
در بانک نیازی نخواهند داشت و بسته به اعتبارشان نزد بانک، می توانند تا سقف معینی 
خرید و پس از مدتی مشــخص مبلغ آن را پرداخت نماینــد. کارویژه اصلی این مرکز، 
شناسایی مشتریان بانک و ریسک اعتباری آنها است154.  راه اندازی این مرکز و توسعه 
و تکمیل ســامانه آن، همواره مور توجه مقامات بانک مرکزی بوده است155. در آخرین 
وعده ها، کمیجانی موعد بهره برداری کامل این مرکز را ســال 1395 عنوان کرد156، اما 
باگذشــت این موعد زمانی، ســامانه مذکور همچنان در حال تکمیل عنوان شده است 
و به عنوان پــروژه اولویت دار بانک مرکزی در ســال 1396 در حوزه اقتصاد مقاومتی 

معرفی شده است157.

تداوم بنگاه داری و ملک داری بانک ها  یکی از مشــکالت نظــام بانکی و اقتصاد کشــورمان طی ســال های اخیر به 6
شــرکت داری و بنگاه داری بانک ها بازمی گردد. بر همین اساس، شورای پول و اعتبار، 
اواخر ســال 1393، موضوع شــرکت داری بانک ها را موردتوجه قــرارداد و  به بانک 
مرکزی مأموریت داد تا فهرســتی از بنگاه ها و شــرکت های تحت مالکیت بانک ها و 

تعداد، ارزش و نوع فعالیت آن ها را مشخص کند158.
برای مقابله با بنگاه داری بانک ها، در ماده 17 قانون رفع موانع تولید، بر ســود بانک ها 
و مؤسسات  اعتباری که منشــأ آن فعالیت های غیربانکی مانند بنگاه داری و نگهداری 
سهام باشد، در سال 1395، مالیات با نرخ 28 درصد وضع شده است. بعدازآن نیز مقرر 
شد هرسال، سه واحد به درصد نرخ مذکور اضافه شود تا به 55 درصد برسد159. اکنون 
اما بعد از گذشت سه ســال، بنا بر آخرین آمارها از جانب حیدری، معاون نظارتی بانک 
مرکزی، تا حدودی بر حجم شرکت داری بانک ها افزوده نیز شده است.  در سال 1393 
ارزش دفتری شــرکت های بانک ها حدود 26 هزار میلیارد تومان بود که تا 51 درصد 
از سرمایه آن ها را درگیر می کرد؛ ولی آمار ســال قبل نشان داد که تا 38 هزار میلیارد 
تومان از سرمایه حدود 70 هزارمیلیاردی بانک ها در بنگاه داری هزینه شده است. این 
رقــم بیانگر انجماد 54 درصدی منابع در این بخش بود که از رقم مجاز، حدود 10 هزار 
میلیارد تومان انحراف داشــت160. الزم است ذکر شود که بانک ها اجازه دارند حداکثر 

تا ارزش 40 درصد سرمایه پایه خود بنگاه داری کنند.
همچنیــن بانک ها ملزم بودنــد که امالک راکد خــود را که حــدود 15 درصد از 
دارایی های آن ها را تشکیل می دهد، به فروش برسانند و یا تا حد امکان، آن را تبدیل به 
دارایی نقد کنند. در این زمینه  گفته می شود به دلیل رکود اقتصادی، مخصوصًا در بخش 
مســکن، امالک بانک ها به فروش نرفته است161. البته در این میان، برخی کارشناسان 
اعتقاددارند که بانک ها قصد فروش امالکشــان را در حال حاضر ندارند و تمایل دارند 
تا آن ها را  در آینده باقیمت بیشــتری بفروشــند162. این در حالی اســت که بانک ها و 
مؤسســات  اعتباری با ابالغ »قانون رفع موانع تولید« مکلف شــدند ســاالنه حداقل 
33 درصــد از اموال مازاد -  اعم از منقول، غیرمنقول و ســرقفلی- تحت مالکیت خود و 

شرکت  های تابعه را واگذار کنند163.

نظارت بانکی نامؤثر  نظارت بانکی مؤثر از جمله پیش شــرط های اساسی برای حصول اطمینان 7
از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشــور اســت. هدف اصلی نظــارت بانکی حفظ 
ثبات نظام مالی، افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریســک برای سپرده گذاران 
و تســهیالت گیرندگان و نیز روان ســازی جریان مالی بین کنشــگران اقتصادی 
است164. در این رابطه، قوانین باالدستی کشــور، تمهیدات متعددی را برای اقتدار 
مقام ناظر یعنی بانک مرکزی اندیشــیده اســت که ازجمله آن ها می توان به موارد 

زیر اشاره کرد165:

بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تعداد زیادی از بانک ها 
در سال های مختلف، حداقل نسبت کفایت سرمایه مقرر یعنی 8 
درصد را رعایت ننموده اند. همچنین با رجوع به یادداشت های 
بانک ها مشخص  مالی  در حاشیه صورت های  حسابرسان 
می شود که برخی بخشنامه ها در این زمینه از جانب اکثر بانک ها 
در سال های متمادی رعایت نشده است که به نوعی نشانگر 

تسامح و تساهل بانک مرکزی در رابطه با بانک ها است.

  مجــازات انتظامی از طریق  هیئت انتظامی نظارت بر رفتار بانک ها، شــامل تذکر 
کتبی

  پرداخت مبلغی وجه در ایام تخلف و ممنوع ســاختن بانک متخلف از انجام برخی 
امور

  اختیار الزم برای  انحالل مؤسسات  هنگامی که نسبت کفایت سرمایه از 50 درصد 
میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر باشد

  ســلب صالحیت حرفه ای هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسساتی که عدول از قوانین 
و مقررات بانکی نمایند

امــا علی رغم این میزان اختیــار نظارتی، بانک مرکزی در عمل اســتفاده چندانی از 
آن ها ننموده اســت. بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تعداد زیادی از بانک ها 
در ســال های مختلف، حداقل نسبت کفایت ســرمایه مقرر یعنی 8 درصد را رعایت 
ننموده اند166. همچنین با رجوع به یادداشــت های حسابرسان در حاشیه صورت های 
مالی بانک ها مشخص می شود که برخی بخشنامه ها در این زمینه از جانب اکثر بانک ها 
در ســال های متمادی رعایت نشده است که به نوعی نشــانگر تسامح و تساهل بانک 
مرکزی در رابطه با بانک ها اســت. ازجمله این بخشــنامه ها می توان به »دستورالعمل 
سرمایه گذاری نحوه محاســبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری«، »حدنصاب های 
سرمایه گذاری باواسطه و بی واســطه بانک« و »حدنصاب های حاکم بر مالکیت سهام 

مؤسسات مالی و اعتباری« اشاره کرد167. 

عدم رتبه بندی بانک ها  از ابتدای شــروع به کار دولــت یازدهم، رتبه بندی بانک ها و مؤسســات  8
اعتباری به منظور نظارت بیشــتر در دســتور کار قرار گرفت168. رتبه بندی بانک ها 
ازآن جهت اهمیت می یابد که باعث می شــود ســپرده ها از مؤسســات  در معرض 
ورشکســتگی و با رتبه اعتباری پایین، به ســمت مؤسســات  امن و متعادل ازلحاظ 
خطرپذیری سوق یابد169. به گفته ســیف قرار بود نتایج رتبه بندی نیز انتشار عمومی 
یابد. هرچند مســئولین بانک مرکزی وعده داده بودند این کار را تا پایان سال 1394 
انجام بدهند170 و رئیس جمهور نیز در تاریخ 31 اردیبهشــت 94، اجرایی سازی این 
سیاســت را از بانک مرکزی مطالبــه کرده بود171؛ اما این وعده عملی نشــد و بعدها 
حیــدری، معاون نظارتی بانــک مرکزی، تحقق آن را به پایان آبان ماه ســال 1395 
موکول کرد172. باگذشــت ســال 1395، از رتبه بندی بانک ها و مؤسسات  اعتباری 

همچنان خبری منتشرنشده است.

اجرایی نشدن کامل بخشنامه شفافیت بانکی مصوب  مردادماه سال 91393
 بانک ها باید شــفافیت کافی در ارائه اطالعات و وضعیت حساب های مالی خود داشته 
باشند تا میزان ریســک فعالیت های آن ها و مخاطرات احتمالی پیش روی آن ها برای 
سیاســت گذار شفاف باشــد. عالوه بر آن، عدم شــفافیت در نظام بانکی ممکن است 
موجب تخصیص غیر بهینه منابع گردد. بر همین اســاس، بانک مرکزی در مردادماه 
سال 93، بخشنامه ای با عنوان »ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار 
عمومی اطالعات توسط مؤسســات اعتباری« به مؤسسات  اعتباری بانکی و غیر بانکی 
خصوصی، ارسال کرد. در این بخشنامه از این مؤسسات  خواسته شد که کلیه اطالعات 
قابل انتشار در چارچوب ضوابط مذکور و در چهار بخش »صورت های مالی«، »مدیریت 
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ریسک«، »حاکمیت شرکتی« و »کنترل داخلی« و اخبار مربوط به اتفاقات مهم را در سه 
بازه زمانی سه، شش و دوازده ماهه، به صورت مرتب در هرسال منتشر کنند173. در این 
بخشنامه هم چنین ذکرشده بود که در صورت عدم تمکین بانک ها به انتشار اطالعات 

فوق، ظرف مدت 10 روز، مدیران بانک های مربوطه، عزل خواهند شد.
اما باوجود گذشــت دو سال از زمان ابالغ، بخشــنامه موردنظر همچنان معطل اجرا 
مانده اســت. نمودار 1 میزان تمکین بانک ها در اجرای خواسته های بخشنامه تا پایان 

بهمن ماه 1394را نشان می دهد174.
 باوجود عملکرد ضعیف بانک مرکزی در اجرای این بخشنامه، این نهاد در خردادماه 
1396، شــمول این بخشــنامه را برای بانک های دولتی نیز گســترش داد175. بر این 
اساس قرار است که بانک های دولتی نیز از ابتدای سال 1397، اجرای بندهای مختلف 

بخشنامه را در دستور کار خود قرار دهند176.

فقدان نظارت شرعی مقتدر نظارت شــرعی و انجام عملیــات بانکی مطابــق با ضوابط شــرعی، یکی از 10
مســئولیت هایی اســت که در قانون بانکداری بدون ربای مصوب ســال 1362، بر 
عهده بانک مرکزی نهاده شــده اســت177. علی رغم این تأکید اما، همچنان نشانه های 
بارزی از فقدان نظارت شــرعی بر عملیات شــبکه بانکی به چشم می خورد. پرداخت 
سود علی الحساب و عدم محاســبه ســود قطعی178، عدم نظارت بر مصرف وجوه در 
مورد تخصیص در بانک ها179 و اســتفاده صوری از عقود اسالمی180، از اقالمی هستند 
که نشــانگر عدم رعایت دستورالعمل های بانکداری اســالمی است. مضاف بر موارد 
مزبور، می توان به جایگاه مشــورتی و تشریفاتی شورای فقهی نیز اشاره نمود که  با توجه 
بــه صالحدید رئیس کل بانک مرکزی، دچار قوت و ضعف شــده اســت و از کارکرد 
اصلی خود یعنی ایفای نقش مؤثر درزمینه صیانت از مقررات شرعی در عملیات بانکی 
بازمانده اســت181. با توجه به وجود این مشکالت، در دوره 4 ساله اخیر نیز تالشی برای 

رفع آن ها صورت نگرفت. 

اجرای ناموفق طرح های مرتبط با تسهیالت خرد  بانک مرکزی در 4 ســال اخیر، طرح هــای متعــددی را پیرامون الزام 11
بانک ها به تســهیالت دهی خرد در دســتور کار داشــته اســت. ابالغ بخشنامه 
تسهیالت خرد در اردیبهشــت ماه 1821394، تعریف خط اعتباری 4200میلیارد 

تومانــی برای طرح کارت اعتباری خریــد کاالی ایرانی183  و طرح کارت اعتباری 
مرابحه)کام(184  و کارت اعتباری یاراکارت به پشتوانه یارانه خانواده ها تا سقف 5 
میلیون تومان در اردیبهشــت ماه 1851396، ازجمله اقدامات بانک مرکزی در این 
زمینه به حســاب می آید. اما در برخی موارد همچون بخشــنامه ابالغی تسهیالت 
خرد، هیچ ارزیابی عملکردی منتشرنشــده است. همچنین در رابطه با طرح کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی، فقط 528 میلیارد تومان از خط اعتباری تعریف شــده 
در قالــب کارت اعتباری به متقاضیان اعطاشــده و از سرنوشــت باقی اعتبارات، 
خبری منتشرنشــده اســت186. در رابطه با طرح کارت اعتباری مرابحه، تا پایان 
دی ماه 1395، درمجموع 500 هزار کارت اعتباری صادرشــده اســت187  که از 
این میزان ســهم بانکی ملی، حدود 243 هزار کارت اســت188. این عملکرد نشان 
می دهد که بانک مرکزی، نتوانســته است کل شــبکه بانکی را وادار به حمایت از 

تسهیالت خرد کند.

کاهش تسهیالت دهی به بخش مسکن و افزایش رکود این بخش  صنعت مســکن با 78 بخش اقتصادی دارای رابطه پیشــین و با 56 بخش نیز 12
دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در باال بودن پیوند های پیشین 
و پسین دارد189. به همین دلیل ازلحاظ توان اشتغال زایی و وجه تحرک زایی برای اقتصاد، 
همواره در اولویت سیاســت گذاران قرارگرفته است. در چند سال اخیر رکود، دامن گیر 
این بخش نیز بوده است. رشــد اقتصادی بخش مسکن در حدفاصل سال های 1392 تا 

همچنان نشانه های بارزی از فقدان نظارت شرعی بر عملیات 
شبکه بانکی به چشم می خورد. پرداخت سود علی الحساب 
و عدم محاسبه سود قطعی ، عدم نظارت بر مصرف وجوه در 
مورد تخصیص در بانک ها و استفاده صوری از عقود اسالمی، 
از اقالمی هستند که نشانگر عدم رعایت دستورالعمل های 

بانکداری اسالمی است.
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نمودار 1: ارزیابی عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری در اجرای بخشنامه شفافیت بانکی تا پایان سال 94
)منبع: مرکز پژوهش های مجلس(
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1395، به ترتیب برابر با 9.2 -، 0.9-، 17.1- و 13.1- درصد بوده است190.  درحالی که 
انتظار می رفت سیاست گذار پولی با هدایت منابع پولی به سمت بخش مسکن، از تعمیق 
رکود جلوگیری به عمل آورد، متأسفانه ســهم میزان تسهیالت اعطایی به این بخش از  

میزان 13.1 درصد در سال 1392 به میزان 9 درصد در سال 1395، رسیده است191.

محقق نشدن وعده یکسان سازی نرخ ارز با توجه به شکاف میان ارز با نرخ ترجیحی و ارز با نرخ آزاد و امکان وقوع فساد 13
از این مجرا، تک نرخی کردن ارز، در سال های متمادی همواره به عنوان اولویتی اساسی 
در سیاستگذاری کالن کشور به حساب آمده است192. اما علی رغم برنامه ریزی اعالمی 
چندباره از جانب مقامات بانک مرکزی، تاکنون این امر به وقوع نپیوسته است193. البته 
باید اذعان نمود که گروه های کاالیی مشــمول ارز دولتی در چند سال اخیر کاهش یافته 
است194. همچنین به گفته کمیجانی، شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، به صورت 
تدریجی از سال 1393 تاکنون به 14 درصد کاهش یافته است195، اما همچنان این مهم 
به وقوع نپیوسته است. کارشناسان، محدودیت های ارزی و مشکالت بانکی بین المللی 

را از موانع تک نرخی شدن ارز برشمرده اند196.

لوایح دوقلوی بانکی دولت همچنان در انتظار ارسال به مجلس  با توجه به ضرورت یکپارچه سازي قوانین پولي و بانکي و هماهنگ سازي آن با 14
نیازها و روابط جدید حاکم بر اقتصاد، بازبیني در قوانین پولي و بانکي کشور از اوایل دهه 
1380 در دســتور کار مطالعاتي بانک مرکزي قرارگرفته بود197. پس از شروع به کار 
دولت یازدهم، وعده های فراوانی برای تهیه نســخه نهایی و ارسال این لوایح به مجلس 
ارائه گردید198.  همچنین تذکرات فراوانی از جانب مجلس به ارســال لوایحی مبنی بر 
اصالح قوانین فعلی بانکی کشور داده شد199. سرانجام در مردادماه 1395پیش نویس 
لوایح »قانون بانک مرکزي« و »قانون بانکداري« از سوي بانک مرکزی تهیه و به دولت 
ارسال شد200. اما بررســی این دو الیحه در هیئت دولت تاکنون نتیجه ای در برنداشته 
است201. گفته می شود اختالف میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، دلیل اصلی تأخیر 

پیش آمده است202.

تحوالت مرتبط پیرامونی
طرح اصالح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس نهم و بانکداری  اسالمی در مجلس دهم1

یکی از تحوالت عمده در دوره 4 ســاله اخیر، پیگیری دو طرح بانکی از جانب نمایندگان 
مجلس بوده است. طرح نخســت که به اصالح قانون بانکداری بدون ربا، مصوب سال 
1362 موســوم بود، به دلیل تعلل دولت  در ارسال الیحه اصالح قانون بانکداری بدون 
ربا، در اردیبهشــت ماه سال 94، از ســوی نمایندگان مجلس کلید زده شد203. رئوس 
مهم این طــرح عبارت بود  از: تعیین یک مدل مطلوب دیرکرد، ارتقای شــورای فقهی 
به یک رکن از ارکان بانک مرکزی، ممنوعیــت بنگاه داری برای بانک ها بدین صورت 
که مؤسســات ســرمایه گذاری ایجاد شــود و تغییر نقش بانک از مالک سپرده های 

قرض الحسنه به وکیل صاحبان سپرده204.
تدوین طرح مذکور در طول دوره بررسی با مخالفت مقامات بانک مرکزی و وزارت 
اقتصاد مواجه بــود. عمده مخالفت های این دو نهاد، در ســه دلیل خالصه می شــد: 
»شــتاب زده بودن طرح«، » پرداخت بیش ازحد به مسائل فقهی و غفلت از سایر مسائل 
همچون مسائل مالی« و » جامع نبودن طرح205«. حال آنکه مطالعات کارشناسی درباره 
الیحــه اصالح قانون بانکداری بدون ربا از ده ســال پیش آغازشــده بود و نمایندگان 
مجلس جهت همراهی بیشــتر با بانک مرکزی و اعمال نظرات آنان، آخرین ویرایش از 
پیش نویس الیحه تولیدی از ســوی بانک مرکزی را در تدوین طرح مذکور، مبنا قرار 

داده بودند206.
پس از فراز و نشــیب های زیاد، طــرح فوق که از نقاط قوت زیــادی برخوردار بود، 
سرانجام به تصویب نرســید و تقنین آن به مجلس دهم سپرده شد207. با شروع مجلس 
دهم، طرح بانکداری جمهوری اســالمی ایران با اقبال بسیاری از نمایندگان مواجه شد 
و با 225 امضا در جلســه 17 مرداد 1395 اعالم وصول شــد208. کلیات طرح مذکور 

در جلسه مورخ 11 مهر 1395 کمیســیون اقتصادی به تصویب نمایندگان رسید و از 
15 آذرماه بررسی جزئیات آن شروع شــد209. به نظر کارشناسان مرکز پژوهش های 
مجلس، طرح فوق از ســه مزیت توجه به ابعاد فقهی و شــرعی عملیات بانکی، توجه به 
اصول و ضوابط بانکداری متعارف همچون حاکمیت شــرکتی، نظارت و شفافیت بانکی 
و همچنین یکپارچه کردن قوانین متعدد و پراکنده حوزه بانکداری برخوردار است210. 
به گفته پور ابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس، این طرح قرار است تا پایان 

تابستان سال جاری در مجلس تصویب شود211.

تغییرات کاهشی و افزایشی تورم  دولت معتقد اســت که اوالً کاهش تورم از 35 درصد به کمتر از 10 درصد، و 2
ثانیًا تداوم تورم حدود 10 درصدی، یقینًا محصول اقدامات مثبت بانک مرکزي ازجمله 
انضباط مالی و جلوگیری از رشد بی رویه پایه پولی212   و همچنین ثبات در نرخ ارز213  بوده 
است. اما نگاهی دقیق به ســایر آمارهای پولی، تحلیل های دیگری را ارائه می کند. طبق 
آمارها، پایه پولی از ابتدای شــروع به کار دولت یازدهم، در حدود 50درصد رشد کرد 
که به نسبت دوره های گذشته، نرخ نسبتًا باالیی محسوب می شود214. همچنین نقدینگی 
در4 سال اخیر در حدود 700هزار میلیارد تومان افزایش یافت که انتظار می رفت، تورم 
نیز متعاقب این افزایش، باال رود215 ؛ اما ایــن اتفاق رخ نداد. چراکه نرخ های بهره باال و 
انتقال سپرده ها از سرفصل جاری به مدت دار برای گرفتن بهره های پرداختی، منجر به 
کاهش سرعت گردش پول شــده و  مصرف جامعه را به تعویق انداخته است. از طرفی 
نرخ های بهره باال، منجر به کاهش سرمایه گذاری شده و انقباض تولید)رکود( را رقم زده 

است216. درنتیجه این ماجرا، رکود تعمیق یافته و سپس تورم کاهش یافته است.
البته باید ذکر نمود که کاهش قابل توجه نرخ تورم در ســال اول فعالیت دولت عمدتًا 
ناشــی از تخلیه شوک نرخ ارز217  و کاهش انتظارات تورمی بوده است218. بنا به آخرین 
آمارها، در ماه های اخیر تورم سیر صعودی به خود گرفته است و پیش بینی می شود که 
تا پایان سال در محدوده 12 الی 14 درصد نوسان داشته باشد219. کارشناسان این پدیده 
را ناظر به تغییر در نوع سپرده های بانکی)افزایش سپرده های جاری( و افزایش تقاضای 

جامعه پیش بینی کرده اند220.

برنامه ششم توسعه و تکالیف تعیین شده برای بانک مرکزی  برنامه ششم توسعه که در بازه زمانی شش ماهه مهر221  تا اسفند 2231395  در 3
دستور کار نمایندگان مجلس قرار داشــت، تکالیف متعدد و مناسبی را بر عهده بانک 
مرکزی نهاده است. در نظر گرفتن شورای فقهی به عنوان یک رکن و الزم الرعایه بودن 
مصوبات آن223، الزام بانک مرکزی به ترویج تخصص گرایی در مدل های کســب وکار 
بانکی به منظور گسترش انواع بانکداری و فعالیت بر اساس استانداردهای تخصصی224، 
افزایــش قدرت نظارتی بانک مرکــزی ازجمله ایجاد امکانات اعمــال جریمه نقدی، 
اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع ســود و اندوخته ها به ســهامداران و محدودیت 
در پرداخت پــاداش و مزایا به مدیران225  و ایجاد ســامانه ای متمرکز به منظور امکان 
دریافت الکترونیکی و برخط استعالم های موردنیاز جهت اعطای تسهیالت برای بانک 

و مؤسسات  اعتباری226  ازجمله این موارد است.
البته کارشناســان برنامه ششــم را در حوزه پولی بانکی دارای دونقطه ضعف جدی 
قلمــداد کرده اند؛ یکی »بی توجهی به از بین بردن بســترها و زمینه های شــکل گیری 
مؤسســات  غیرمجاز در نظام پولی و بانکی کشــور227 « و دیگری »اجازه تبدیل اضافه 
برداشــت ها و خطوط اعتباری بانک مرکزی به برخی بانک هــای دولتی، به افزایش 

سرمایه دولت در بانک های مذکور 228«.

درحالی که انتظار می رفت سیاست گذار پولی با هدایت منابع 
پولی به سمت بخش مسکن، از تعمیق رکود جلوگیری به عمل 
آورد، متأسفانه سهم میزان تسهیالت اعطایی به این بخش 
از  میزان 13.1 درصد در سال 1392 به میزان 9 درصد در سال 

1395، رسیده است.
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gg تضمیــن ارائــه همکاری هــای بین المللی درزمینه تبــادل و به
اشــتراک گذاری اطالعات مربوط به ذی نفــع واقعی و تضمین 
وجود دروازه هــا و کانال های تبادل اطالعات غیرقضایی با مراجع 
غیرقضایی به منظور بــه اشــتراک گذاری اطالعات به صورت 
نامحدود از مفاد برنامه اجرایی منعقدشده میان ایران و گروه کاری 

اقدام مالی است. 
gg بانک مرکزی در راســتای برنامه اقدام گروه کاری اقدام مالی، به

بانک های کشور بخشنامه ای به منظور  عدم همکاری با نهادهای 
ذیل لیست تحریمی برجام را ابالغ نمود. 

gg ،بانک مرکزی در راســتای ســاماندهی مؤسســات غیرمجاز
مشکالت سپرده گذاران مؤسســات میزان، ثامن، تعاونی اعتبار 

فرشتگان را با سپردن به برخی بانک های مجاز حل نمود. 
gg بانک مرکزی با ســپرده گذاری حدود 25 هزار میلیارد تومان در

بازار بین بانکی، موجبات کاهش نرخ ســود این بازار را تا سطح 17 
درصد در انتهای سال 94، پدید آورد.

gg علت افزایش نقدینگی، نرخ سود باالی تعلق گرفته به سپرده های
بانکی اســت که دیر یا زود، براثر شوک اقتصادی و تبدیل شدن به 

تقاضای معامالتی، تأثیر خود را بر تورم خواهد گذاشت.
gg رشد تســهیالت بانکی در صورتی مطرح می شود که بانک ها در

4سال اخیر به دلیل انجماد بیش از نیمی از دارایی های خود، تنها با 
45 درصد از منابع بانکی خودکار می کردند.

gg بنابر آمارهای بانک مرکزی، نســبت مطالبات غیر جاری به کل
تسهیالت از 15.2 درصد در شروع به کار دولت یازدهم، به عدد 

11 درصد در شهریورماه سال 1395 رسیده است
gg یکــی از اقدامات مثبت بانک مرکزی، حرکت به ســمت اجرای

استانداردها و شفاف ســازی گزارشگری مالی بانک ها بود که این 
امر با ابالغ صورت های مالی نمونه در سال 1394، کلید خورد.

gg بنابر آخرین آمار کــه از جانب قربانی، معــاون اقتصادی بانک
مرکزی مطرح شــد، در حدود 150 هزار حساب دولتی در بانک 

مرکزی متمرکز شده است.
gg بانک ها با شناســایی بهــره از دارایی های موهومی) اســتمهال

تســهیالت غیرجاری و تبدیل آنها به تســهیالت جاری( بهره 
پرداختی به سپرده ها را شناسایی می کنند.

gg بانک مرکزی در رابطه بــا انعقاد پیمان های پولی دوجانبه، فقط به
امضای یادداشت های تفاهم با کشورهایی همچون روسیه، عراق، 

ترکیه، پاکستان، آذربایجان بسنده کرده است.
gg 26 در ســال 1393 ارزش دفتری شــرکت های بانک ها حدود

هزار میلیارد تومان بود که تا 51 درصد از ســرمایه آن ها را درگیر 
می کرد؛ ولی آمار سال 95 نشــان می دهد که تا 38 هزار میلیارد 
تومان از سرمایه حدود 70 هزارمیلیاردی بانک ها در بنگاه داری 

هزینه شده است.
gg باوجود گذشت دو ســال از زمان ابالغ بخشنامه »ضوابط ناظر بر

حداقل اســتانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسط 
مؤسسات اعتباری«، این بخشنامه همچنان در برخی موارد، معطل 

اجرا مانده است.
gg محدودیت هــای ارزی و مشــکالت بانکی بین المللــی از موانع

تک نرخی شدن ارز است.
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وزارت اقتصــاد در دوران طیب نیــا دورانــی نســبتًا آرامــی را 
پشــت ســر گذاشــت؛ وزیر محجوب دولــت تدبیر و امیــد که در 

جایــگاه مدیریــت نهادهــای کالن اقتصــادی کشــور ماننــد بانک ها، 
بــورس، بیمه هــا و گمــرک قرار داشــت، در برخــی موضوعــات مانند روند 

خصوصی ســازی بــا ســایر اعضــای تیــم اقتصــادی دولــت، اختــالف نظرهــای 
عمیقــی داشــت و لــب بــه اعتــراض گشــود. هرچنــد کــه اعتــراض طیب نیــا اثــر 

قابل توجهی در اصالح روند ُکند خصوصی سازی در دولت یازدهم نداشت.
در زمینه جذب ســرمایه گذاری خارجی وزیر کم حاشــیه ی دولــت یازدهم که برخی فعاالن 

بخــش خصوصی به او لقب »شــاگرد اول کابینه« را دادند، کارنامه درخشــانی نداشــت.  به رغم 
فعالیت هــای »ســازمان ســرمایه گذاری و کمک هــای اقتصادی و فنــی ایران« )از زیــر مجموعه های 

وزارت امــور اقتصــادی ودارایی( میزان ســرمایه گذاری خارجی در ســال های 92 تــا 94 کاهش یافت و در 
ســال 95 )نخســتین ســال بعد از اجرای برجــام( نیز رقم ســرمایه گذاری خارجی بــا افزایش انــدک 3.3 میلیارد 

دالری مواجه شد.
در کنار توصیفات فوق نباید از قدم های نســبتًا خوب و قابل قبول وزارت اقتصاد درزمینه افزایش درآمدهای مالیاتی 

و نظام مندســازی فعالیت های گمرکی چشــم پوشــید. با تالش یاران وزارت خانه درآمدهای مالیاتی در سال 95 نسبت به 
ســال 92، بیش از دو برابر گردید. همچنین با اســتقرار ســامانه جامع امور گمرکی درآمدهای گمرکی تقریبا 2.5 برابر شــد؛ 
ایــن افزایــش درآمد درحالــی رخ داد که حجم تجــارت خارجی در ســال های اخیر کاهش نســبی پیدا کــرد. از دیگر مزایای 
ســامانه مذکور، تقلیل چشــمگیر زمان فرآیندها و حذف قابل توجه زمینه های بروز تخلف بــود. از این حیث می توان گفت 

که حمایت از استقرار سامانه جامع گمرکی »پاداشی ارزشمند« را نصیب دولت نمود.

گزارش عملکرد  وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم

پاداش گمرک
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اقدامات
بی شــک یکی از اقدامــات برجســته وزارت اقتصــاد، یکــی از اقدامات 1 راه اندازی و تکمیل سامانه جامع گمرکی

تحسین برانگیز وزارت اقتصاد در 4 سال اخیر راه اندازی سامانه جامع گمرکی و مکانیزه 
کردن امور تجارت فرامرزی اســت. با رونمایی این ســامانه در سال 193، 12 خدمت 
گمرکی به صورت الکترونیکی ارائه می شود که مهم ترین آن ایجاد پنجره واحد تجاری2  
است؛ به صورتی که تمامی دســتگاه های مرتبط با امر تجارت، از طریق بستر یکپارچه 
تبادل اطالعــات، مجوزهای الزم را به صورت الکترونیک بــا گمرک مبادله می کنند. 
برخی دیگر از قابلیت های این ســامانه که کمک شایانی به سالمت اداری و از بین بردن 

زمینه های فساد در این حوزه کرده اند عبارت اند از:
gg ایجاد واحد کارشناســی مجازی به منظور قطع ارتباط میان کارشناس و ارباب رجوع

و همچنیــن انجام تمامی مکاتبات فی مابین بازرگانان و ســازمان گمرک به صورت 
الکترونیکی 3

gg4 راه اندازی و تکمیل سامانه آنالین ارزش کاال
gg ارسال آنالین اطالعات کارت های بازرگانی به سازمان امور مالیاتی جهت پرداخت

مالیات واردات 5
gg اجرایی کردن پروژه درب خروج هوشمند؛ به طوری که تا فرایندهای گمرکی کاال به

پایان نرسیده باشد، آن کاال امکان خروج از گمرک را ندارد 6
gg اختصاص کیف پول الکترونیکی به تجار و امکان برداشــت از آن بدون نیاز به حضور

تاجر 7
همچنیــن انعقاد تفاهم نامــه و موافقت نامه های گمرکی به منظــور تبادل اطالعات 
گمرکی و تجاری با کشورهای مختلفی همچون روسیه8  و ویتنام9، منجر شده است تا این 
مجموعه، اشراف خود بر صادرات و واردات کاال را تکمیل نماید. راه اندازی این سامانه 
عالوه بر ارائه خدمات الکترونیکی، مزایای جانبی چشــمگیری نیز داشــته اســت که 

ازجمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
gg .کاهش زمان تشریفات واردات از 26 روز به 3 روز و برای صادرات از 7 روز به 1 روز

با این کار به میزان 23 درصد در هزینه تجارت خارجی صرفه جویی می شود10.
gg افزایش درآمدهای گمرکی باوجود کاهش میــزان ارزش واردات. این موضوع در

جدول 1 نیز قابل مشاهده است.

جدول 1- مقایســه درآمدهای گمرکی و حجم واردات از ابتــدای راه اندازی 
سامانه جامع گمرکی

واردات )میلیارد سال
دالر(

درآمد گمرکی 
)میلیارد تومان(

درصد رشد نسبت 
به سال پایه 91

1391534517640-
1392497098040%5
13935356913341%75
13944149011567%51
13954228018190%138

)منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی(

gg افزایش کشف قاچاق. در این زمینه گمرک اعالم نمود که کشف قاچاق در یازده ماه
سال 95 به نسبت سال قبل، رشدی 56 درصدی را تجربه نموده است11.

gg 114 بهبود 18 رتبه ای ایران در شاخص لجستیک گمرکی. رتبه ایران در این زمینه از
در سال 2014 به 96 در سال 2016 ارتقا یافت12.

اجرای طرح خزانه داری الکترونیک 13 خزانه، محل تمرکز کلیه درآمدها و مبدأ توزیع کلیه هزینه های دولت اســت. 2
دولت ها برای تنظیــم مدیریت درآمدها و هزینه های خــود از روال های خزانه داری 
اســتفاده می کنند. یکی از اقدامات اساســی وزارت امور اقتصادی و دارایی در طول 4 
ســال اخیر، استقرار سیســتم خزانه داری الکترونیک بوده است. بر اساس این سیستم، 
دستگاه های اجرایی در سطح ملی و اســتانی و بخش های مختلف مالی در سطح کشور 
از طریق ســامانه های الکترونیکی به خزانه کل متصل می شــوند. نتیجه این امر، دقت 
نظر و ســرعت در انجام عملیات مالی، کاهش فرآیند و همچنین شفاف سازی دریافت 
و پرداخت، نظارت برخط بر حســاب های بانکی دولت، هوشمند سازی و انضباط مالی 

خواهد بود14.
توضیح بیشتر اینکه در سازوکار خزانه داری فعلی، درآمدهای عمومی و اختصاصی، 
پس از واریز به یک حساب بانکی به عنوان حساب رابط به حساب تمرکز وجوه عمومی و 
اختصاصی نزد بانک مرکزی منتقل می شود. در طرح خزانه داری الکترونیک قرار است 
حســاب های رابط درآمدی در بانک های کشور حذف شــود و وصول و پرداخت های 
دولتی به طور مستقیم از حســاب های خزانه داری نزد بانک مرکزی صورت گیرد15. 
البته علیرغــم اهمیت این پروژه، از میزان پیشــرفت قســمت های مختلف آن هنوز 

گزارش مدونی منتشر نشده است 16.

بی شــک یکی از نقاط برجســته و قابل توجه در حوزه وزارت اقتصاد، افزایش 3 افزایش درآمدهای مالیاتی
درآمدهای مالیاتی اســت. درآمدهای مالیاتی دولت از 49 هزار میلیارد تومان در سال 
92، به 101 هزار میلیارد تومان در سال 95، رسیده است17. با رجوع به آمارهای بخش 
مالیات مشاهده می شود که بیشــترین افزایش درآمد مالیاتی، مربوط به سال 93 بوده 
که در آن کل درآمد مالیاتی کشــور به حدود 70 هزار میلیارد تومان رسیده است. در 

نمودار شماره 1، میزان درآمدهای مالیاتی ساالنه مشاهده می شود.
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نمودار 1: مقادیر اســمی درآمدهای مالیاتــی )منبع: گزیده آمارهــای اقتصادی بانک 
مرکزی(

افزایش درآمدهای مالیاتی در دوره 4 ساله به طور عمده ناشی از دو امر بوده است:
gg.درآمدهای گمرکی از 8 هزار به 18 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است
gg 33.5 درآمدهای در سرفصل مالیات بر کاالها و خدمات از 13.5 هزار میلیارد تومان به

هزار میلیارد تومان رسیده است. در این سرفصل نیز، مالیات بر ارزش افزوده از 10 هزار 
میلیارد تومان در سال 92 به حدود 25 هزار میلیارد تومان در سال 95، رسیده است.

علی رغــم تالش های صورت گرفته برای افزایش درآمدهــای مالیاتی اما اصناف و 
مشــاغل همچنان مالیات کمتری را به نسبت ســایر انواع مالیاتی پرداخت می کنند. 
مالیات پرداختی از جانب اصناف از 2100 میلیارد تومان در سال 92 به 3900 میلیارد 
تومان در سال 95 رسیده اســت. ذکر این نکته ضروری است که سهم مشاغل از تولید 
ناخالص داخلی برابر با 33 درصد اســت اما ســهم مالیات پرداختی از این قشر از کل 
مالیات های مستقیم برابر با 4.2 درصد است. این موضوع نشان می دهد بخش مشاغل، 

پی نوشت:
13 -   این طرح با همکاری بانک مرکزی، در حال اجرا است. در گزارش بانک مرکزی در قسمت انتقال حساب های دولتی این طرح، اشاره شد.

17 -   آمارهای این بخش از نشریه گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی بخش آمارهای مالی و بودجه استخراج شده است. منبع: بانک مرکزی
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همچنان ظرفیت باالیی در مالیاتدهی دارد18.

برخورد با پدیده فرار مالیاتی به طورکلی آمار فرار مالیاتی در کشــور متناقض است. به گفته رئیس سازمان 4
امور مالیاتی، تخمین ها در این زمینه در حدود 13 الی 30 هزار میلیارد تومان در ســال 
است19 ؛ اما درجایی دیگر، معاون همین ســازمان با اعالم رقمی بین 120 تا 130 هزار 

میلیارد تومان برای فرار مالیاتی، آمار متفاوتی را در این زمینه بیان کرد20.
باوجوداین مباحث، در 4 سال گذشته، ســازمان امور مالیاتی نتوانسته است با پدیده 
فرار مالیاتی به طور گســترده مقابله کند. تا جایی که بنابر آخرین آمار در ســال 95، با 
ایجاد دفتر مبارزه با پول شــویی و فرار مالیاتی21  77 نفر که هیچ پرونده مالیات نداشتند 
شناســایی شــدند و با این کار فقط 990 میلیارد تومان از ده ها هزار میلیارد تومان فرار 

مالیاتی کشف شده است22.
اقدام دیگر این سازمان، قرار دادن 2500 شرکت در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی 
به منظور کنترل بیشــتر بر آن ها بود23. باوجوداین اقدامات، اخبار منتشره همچنان از 
تداوم بروز پدیده هایی از قبیل ثبت شــرکت های صوری، کارت های بازرگانی صوری، 
صدور فاکتورهای صوری و همچنین حساب های اجاره ای24  حکایت دارد که خود بستر 

را برای فرار مالیاتی محقق می نماید25.
بررســی ها نشان می دهد بیشــترین فرارهای مالیاتی متوجه اقشار پردرآمد جامعه 
است. به گفته نیلی، مشــاور اقتصادی رئیس جمهور، در حال حاضر دهک دهم جامعه 
فقط 3 درصــد از درآمد خود را به عنوان مالیات اخذ می پــردازد؛ حال آنکه این دهک 

استحقاق اخذ مالیات حداقل 10 درصدی از درآمد خود دارد26.
یکی از دالیل وجود فرار مالیاتی، عدم راه اندازی طرح جامع مالیاتی است. هرچند که 
مسئوالن وزارت اقتصاد و متصدیان امور مالیاتی، اجرای این طرح را در سالهای اخیر در 
زمان های ارسال الیحه بودجه به مجلس، وعده داده اند، اما تاکنون این طرح اجرانشده 

است. گفته شده است تا 2 سال دیگر این طرح به بهره برداری می رسد27.

رصد تراکنش های بانکی مشکوک رئیس سازمان امور مالیاتی در اردیبهشت ماه ســال 95، بخشنامه رسیدگی 5
به تراکنش های بانکی مشــکوک28  را بــه بخش های مختلف ســازمان امور مالیاتی 
ابالغ کرد29.  هدف از این بخشــنامه، ردیابی و بررســی معامالت و عملیات مشکوک 
به پول شــوئی عنوان شــد. بنا به گفتــه تقوی نژاد، رئیس ســازمان امــور مالیاتی تا 
ابتدای اردیبهشــت ماه 96، 3300 میلیارد تومان مالیات از محل کشــف و شناسایی 

تراکنش های مشکوک بانکی وصول  شده است30.

تقسیط بدهی مالیاتی اصناف و شرکت های کوچک و متوسط در ســال 94، با توجه به رشــد اقتصــادی 3.1- درصدی بــدون نفت و 6
همچنین رشــد 4.6- درصدی بخش صنعت31، بنگاه های تولیدی دچار زیان شده 
و به همین دلیل، مالیات عملکرد این گروه با تعویق مواجه شــد. در این راســتا اتاق 
بازرگانی تهران، دو پیشــنهاد به سازمان امور مالیاتی ارسال نمود. یک پیشنهاد در 
رابطه با قطعی کردن رقم مالیاتی اظهارشــده از جانــب واحدهای تولیدی کوچک 
و متوســط بود32  که این پیشنهاد از جانب ســتاد اقتصاد مقاومتی به سازمان امور 

مالیاتی ابالغ گردیــد و موردپذیرش قرار گرفت33. پیشــنهاد دوم اتاق بازرگانی 
به تقســیط مالیاتی بنگاه های تولیدی برای سال های 94 و 95 اشاره داشت34. این 
اقدام اگرچه یک حرکت مثبت قلمداد می شــد اما در مسیر اجرا با موانعی روبه رو 
گشت؛ زیرا علی رغم تأکید ســازمان امور مالیاتی مبنی بر بخشش جرائم دیرکرد، 
برخی ادارات اســتانی مالیات، به صورت ســلیقه ای و دلخواه، بخشــش جرائم را 

اجرایی نکردند35.

در نظر گرفتن مالیات برای فروش اولین واحدهای نوساز منازل  مسکونی7
یکی از اقداماتی که در 4 ســال اخیر، از اقدامات بحث برانگیز ســازمان امور مالیاتی 
به حساب می آید، تصویب بخشــنامه مالیات بر ساخت و فروش مسکن در خردادماه 
سال جاری است36. این بخشــنامه در راســتای ماده 77 قانون مالیات های مستقیم، 
ســازنده های حقیقی مسکن را متناسب با میزان درآمد در ســه سطح »تا 50 میلیون 
تومان«، »تا 100 میلیــون« و »بیش از 100 میلیون« مکلف بــه پرداخت مالیات به 
نرخ های به ترتیب 15، 20 و 25 درصد در ســه سال اول فروش ساختمان می کند. بعد 
از سه سال ســازندگان حقیقی مسکن معاف از پرداخت مالیات برای فروش واحدهای 
نوساز خود می شــوند37. همچنین طبق این بخشنامه، سازنده های حقوقی امالک بابت 
اولین فروش آپارتمان نوســاز، موظف به پرداخت معادل 25 درصد ســود حاصل از 
ساخت و فروش شــده اند. این بخشــنامه، پایه مالیاتی را تغییر داده و به جای »ارزش 
منطقه ای ملک«، مالک را »ســود سازنده« در نظر گرفته اســت38. بنابر محاسبات 
انجام شده، میزان ریالی مالیات برای سازندگان مسکن، نسبت به قبل حدوداً 40 برابر 
خواهد شــد39. البته باید اشاره داشــت که فرمول جدید مالیات بر فروش واحدهای 
نوســاز با مخالفت برخی کارشناســان مسکن نیز روبه رو شده اســت. به نظر ایشان، 
در نظر گرفتن این نوع نرخ مالیات باوجود دو نرخ رشــد 17- درصد در ســال 94 و 
13- درصد در سال 95 برای بخش ساختمان، می تواند منجر به تشدید رکود و کاهش 
ساخت واحدهای ســاختمانی  شــود؛ امری که در صورت وقوع، بی تردید در آینده با 
توجه به افزایش تقاضا برای تولید مســکن، نوعی تورم در این بخش را موجب خواهد 

شد40.

ارسال دو الیحه مالیاتی به مجلس در طول 4 سال اخیر، دو الیحه مالیاتی از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی 8
دولت یازدهم به مجلس ارسال شد.

در بهمن مــاه 94 وزارت اقتصاد الیحه ای دیگر را تقدیــم به مجلس نمود. این الیحه 
به موضوع اســتفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه های فروشگاهی می پرداخت41. الیحه 
مذکور باهدف دریافت مالیات عادالنه از بخش مشــاغل و ایجاد بســترهای شفافیت 
فعالیت های اقتصادی این بخش طرح ریزی شــده است42. بنابر اظهارنظر کارشناسان 
مرکز پژوهش های مجلس، برخالف الیحه پیشــین، این الیحــه از مواردی همچون 
ابهام در ایجاد ســامانه ای که قرار اســت اطالعات مؤدیان را ثبت کند و عدم ارتباط 
صریح با قوانین باالدســتی مالیاتی رنج می برد43. در مورد دیگر، الیحه دائمی مالیات بر 
ارزش افزوده باهدف رفع اشکال اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده طراحی 
گردید و البته با تأخیر دوساله در اسفندماه 95 به مجلس ارسال شد44. شایان ذکر است 
که اجرای قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، برای مدت 5 ســال به صورت آزمایشی 
در سال 87 به دولت وقت، ابالغ شده بود. آن گونه که مرکز پژوهش های مجلس، اظهار 
داشته است، این الیحه 20 اصالح اساسی را نسبت به قانون فعلی دارد که ازجمله آن ها 

می توان به موارد زیر اشاره کرد45 :
gg تغییر تاریخ تعلق مالیاتی از زمان شناســایی درآمد به تاریخ پرداخت علی الحساب

برای پیمانکاران طرح های عمرانی
gg معاف کــردن واردات ماشــین آالت ســرمایه ای و اعطای نرخ صفــر به عرضه

ماشین آالت خطوط تولیدی در داخل
gg امکان پذیر کردن تقسیط بدهی های مالیاتی به مدت یک سال برای مؤدیانی که قادر

درآمدهای مالیاتی دولت از 49 هزار میلیارد تومان در سال 92، 
به 101 هزار میلیارد تومان در سال 95، رسیده است . با رجوع به 
آمارهای بخش مالیات مشاهده می شود که بیشترین افزایش 
درآمد مالیاتی، مربوط به سال 93 بوده که در آن کل درآمد 

مالیاتی کشور به حدود 70 هزار میلیارد تومان رسیده است.

پی نوشت:
18 -   مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 15218 و همچنین مراجعه به گزارش تحلیل مالیات بر درآمد مشاغل از سازمان امور مالیاتی شود. 

28 -   منظور از تراکنش های مشکوک بنا به تعریف دستورالعمل شناسایی معامالت مشکوک مصوب سال 89، معامالت و عملیـاتي است که اشـخاص بـا در دسـت داشـتن اطالعات و یا قراین و شواهد منطقي ظن پیدا کننـد کـه ایـن 
عملیـات و معـامالت به منظور پول شویی و یا تأمین مالي تروریسم انجام می شود.
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به پرداخت یک جای مالیات نیستند

ابالغ بخشنامه بانک جامع اطالعاتی مؤدیان مالیاتی مــاده 169 اصالحیه جدید قانــون مالیات های مســتقیم مصوب مجلس 9
شــورای اســالمی در تیرماه ســال 94، ایجاد پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و 
دارایی مؤدیان مالیاتی شــامل را بر عهده ســازمان امور مالیاتی نهاد47. در اواسط 
آبان ماه 95، رســتم پور، مدیرکل دفتر اطالعات مالیاتی این سازمان در اولین گام، 
از تدوین آیین نامه مرتبط با بخشــنامه فوق خبــر داد48.  وی هدف از انجام این کار 
را کشــف فرار مالیاتی عنوان کرد. بااین حال هرچند بانک ها نســبت به این مصوبه 
توجهی نداشــتند، اما آخرین اخبار در مردادماه 96، حکایتگر آن است که 9 بانک 
با ســازمان امور مالیاتی درزمینه بارگــذاری اطالعات بانکی در سیســتم »بیتا«، 
تفاهم نامه همکاری امضا نمودند. همچنین گفته شــده اســت بانک ها و مؤسســات 
اعتباری باقی مانده نیز )31 بانک و موسســه اعتباری( در شرف امضای تفاهم نامه 
مزبور هســتند49. ذکر این نکته ضروری اســت که ســازمان امور مالیاتی در برای 
دسترســی به اطالعات بانکی با بانک مرکزی وارد مذاکره شــد اما ازآن جهت که 
بانک مرکزی این اطالعات را نداشــت، سازمان امور مالیاتی رو به اخذ اطالعات از 

بانک ها آورد50.
در دومین گام، ســازمان امــور مالیاتی، آیین نامه ایجاد پایــگاه اطالعات مالی و 
اعتبــاری مالیاتی را اواخر بهمن مــاه 95 ابالغ نمود51. بر طبق ایــن آیین نامه باید 
استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی 
مؤدیان، با همکاری و ارائه اطالعات از کلیه دســتگاه های کشــور در دســتور کار 

سازمان قرار بگیرد.

جذب سرمایه گذاری خارجی 10 مطابق با قانون تشــویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب اسفندماه  
ســال 80، ســازمان ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، تنها نهاد 
رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط 
به ســرمایه گذاری های خارجی اســت. لذا کلیه درخواســت های سرمایه گذاران 
خارجی در خصوص امور مربوطــه ازجمله پذیــرش، ورود، به کارگیری و خروج 
ســرمایه می باید به آن ســازمان تســلیم گردد52. این ســازمان در 4 سال اخیر، 
 در راســتای جذب ســرمایه گذاری خارجی، اقدامــات زیر را به انجام رســانده 

است:
gg تســهیل روابط بین بخشی به همراه برگزاری جلسات مستمر جهت مشاوره فنی

برای توجیه سرمایه گذاران خارجی و شرکت  های ســرمایه  پذیر داخلی برای 
بهبود روند اجرای پذیرش ســرمایه گذاری در حوزه هایی همچون کشاورزی و 

صنعت و همچنین انرژی های تجدید پذیر53.
gg  55برگزاری نشست های مشــترک با سایر کشــورها همچون آلمان 54 و سوئد

به منظور معرفی فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری در ایران.
gg ارزیابی اولیه طرح های معرفی شده از جانب دســتگاه ها و سایر نهادها همچون

اتــاق بازرگانی ایران بــرای انتخاب بــا منفعت ترین طرح ازلحاظ اشــتغال، 
ارزش افزوده و امتیــاز صادراتی به منظور ارائه به ســرمایه گذار خارجی56. به 
گفته جمالی، مدیرکل دفتر ســرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی و فنی ایران در این زمینه، طی ســال گذشته 5200 فرصت 
ســرمایه گذاری خارجی در تمام استان ها شناسایی شــده است که دراین بین 

825 فرصت نهایی را به سرمایه گذاران خارجی معرفی شد57.
gg مذاکره با نهادها برای اصالح برخی مؤلفه های کالن همچون یکسان ســازی و

واقعی سازی نرخ ارز و راه اندازی بورس ارز58.
نگاهی به عملکرد 4 ســاله این ســازمان نشــان می دهد که در سه سال نخست 
میزان ســرمایه گذاری خارجی کاهش و در ســال 95، افزایش یافته است. در سال 
95، در حدود 11 میلیارد دالر سرمایه خارجی برای طرح های مختلف مصوب شده 
اســت59  اما فقط در حدود 3.3 میلیارد دالر از آن، در سال 95، جذب طرح ها شده 
اســت60. البته باید ذکر کرد که هنوز جزئیات و آمار تفکیکی 4 ساله سرمایه گذاری 

خارجی جذب شده، منتشر شده است61.

جدول 2- حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران 

میزان جذب سرمایه گذاری سال
خارجی )میلیون دالر(

تغییر نسبت به سال قبل 
)میلیون دالر(

13904277+628
13914662+385
13923050-1612
13932105-945
13942050-55
13953300+1250

منبع: سازمان آنکتاد / کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل

رایزنی برای جذب خطوط اعتباری  خط اعتباری، به معنای اعطای وام و تسهیالت مالی کوتاه مدت یا بلندمدت از 11
جانب بانک ها یا سایر نهادهای مالی بین المللی به دولت و اشخاص حقیقی است62. خط 
اعتباری شمول گسترده ای از تسهیالت همچون تأمین مالی طرح ها و پروژه های داخلی 
و یا بازگشایی اسناد اعتباری به منظور تسهیل در واردات و صادرات را در برمی گیرد63. 
در این زمینه طیب نیا، وزیر اقتصاد سفر به کشــورهای خارجی به منظور رایزنی برای 
حصول خط اعتباری، یکی از فعالیت های خود در 4 ســال اخیر تعریف نمود. به صورت 

فهرست وار، نمونه هایی از این موارد عبارت اند از:
gg خط اعتباری 13 میلیــارد دالری کره جنوبی برای ایران64  به منظور بهینه ســازی

پاالیشگاه اصفهان، طرح های پاالیشی سیراف و همچنین ساخت یک بیمارستان65 
gg خط اعتباری 1.2 میلیارد یورویی برای کمک به تأمین بودجه برای توســعه راه آهن

تهران - مشهد از جانب آلمانی ها66 
gg ،خط اعتباری یک میلیارد یورویی نروژ67  به منظــور همکاری در حوزه های دریایی

شیالت و نفت و گاز و همچنین صادرات فناوری های پیشرفته به ایران.
gg اعطای خط اعتباری 85 میلیون یورویی از طرف مجارستان برای تسهیل در تجارت

بین دو کشور68.
gg خط اعتباری یک میلیارد دالری کشور اتریش به منظور توسعه گردشگری و استفاده

در تجارت فی مابین69.
رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی در مهرماه 95، مجموع مذاکره برای گشایش 
خطوط اعتباری در یک ســال منتهی به تاریخ مصاحبه را بیش از 40 میلیارد دالر اعالم 
نموده بود70. علی رغــم این موارد هنوز گزارش منســجمی از میزان تحقق این خطوط 
اعتباری منتشر نشده است. الزم است ذکر شــود که برای سال 94، بر اساس گزارش 
تفریح بودجه، تنها در حدود 1 درصد از خط اعتباری تعریف شــده در قانون بودجه آن 

سال، یعنی 404 میلیون دالر مورداستفاده قرار گرفت71.

ارسال لوایح مرتبط با همکاری های اقتصادی وزارت امــور اقتصــادی و دارایی، دو نــوع موافقت نامه مرتبــط با روابط 12
اقتصادی خارجی را در طول مدت 4 ســال تهیه نموده است. نوع نخست آن به لوایح 
مربوط به موافقت نامه تشــویق و حمایت متقابل از ســرمایه گذاری بین ایران و سایر 
کشــورها می پردازد. محور عمده این نوع الیحه، مــواردی همچون به وجود آوردن 
زمینه های مناســب برای امر سرمایه گذاری، ایجاد مســاوات میان سرمایه گذاران 

یکی از دالیل وجود فرار مالیاتی، عدم راه اندازی طرح جامع 
مالیاتی است. هرچند که مسئوالن وزارت اقتصاد و متصدیان 
امور مالیاتی، اجرای این طرح را در سال های اخیر در زمان های 
ارسال الیحه بودجه به مجلس، وعده داده اند، اما تاکنون این 

طرح اجرانشده است.
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داخلی و خارجی بــرای پذیرش رقابــت عادالنه، ضمانت اجرا بــرای تعهدات در 
نظر گرفته شــده مطابق با قراردادهای تعریف شده اســت72. در این زمینه می توان 
کشورهای سنگاپور73، روســیه74، ژاپن75، تانزانیا76، جمهوری اسلواکی77، جمهوری 
بروندی 78 را مثال زد که با آن ها موافقت نامه های مزبور به امضا رســیده و مجلس نیز 

آن ها را تصویب نموده است.
نــوع دوم آن مربوط به موافقت نامــه همکاری های اقتصادی اســت که هدف از 
آن ها ایجــاد روابط میان کشــورها از طریق ثبات در مقررات و ایجــاد اعتماد میان 
فعاالن اقتصادي طرفین اســت. در این موافقت نامه ها، زمینه های تشکیل گروه های  
کارشناســی ویژه به منظــور فعالیت درزمینــه پروژه های مرتبط بــا همکاری های 
اقتصادی دیده شده است. همچنین تشــکیل کمیسیونی به منظور تعیین ضوابط نحوه 
انتقال تکنولوژی و تعامل با نیروی کار انتقالی و پایش و ارزیابی همکاری های اقتصادی 
دیده شده است79. در این زمینه می توان کشورهای اسلوونی80، چک81، مجارستان82، 

لیتوانی83  و کرواسی84  را نام برد.
در خصوص دو نوع توافقنامه مذکور باید اعالم نمود که نفس اقدام وزارت اقتصاد 
برای تهیه ایــن لوایح و به کارگیری ظرفیت های خارج از کشــور برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی، مثبت ارزیابی می شــود؛ اما اینکه تاکنون هیــچ گزارش عملکردی از قانون 
این موافقت نامه ها ارائه نشده اســت، نوعی نقطه ضعف برای این نوع موافقت نامه ها 
محســوب می شود. همچنین بنابر اظهارنظر کارشناســی مرکز پژوهش های مجلس 
پیرامون انعقاد این نوع موافقت نامه ها در چند سال اخیر، این موافقت نامه ها بر اساس 
اولویت های تجاری و صنعتی کشــور انتخاب نشده و بر این اســاس، هیچ استراتژی 

مناسبی ورای انتخاب کشورهای هدف وجود ندارد85.

تهاتر بدهی بخش خصوصی با طلب آنها از دولت در بند پ مــاده 2 قانون رفع موانع تولید و ارتقای تأمین مالی کشــور، آمده  13
اســت که دولت می تواند مطالبات بخش خصوصی از دولــت را با بدهی هایی که این 
بخش به شرکت های دولتی و سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی دارد، تهاتر 
کنــد86. این امر از دو جنبه دارای پیامد مثبت و از یک جنبه دارای نقطه منفی اســت: 
نخســت آنکه می تواند بدون افزایش نقدینگی و تورم باعث نقد شــدن طلب بخش 
خصوصی )تولید( شــود87. دوم آنکه راهکار تهاتر می تواند از افزایش یک سویه بدهی 
بخش خصوصی به دولت جلوگیــری نماید؛ زیرا بدهی های بخش خصوصی به دولت 
مشــمول سود اســت و اگر پرداخت آن حتی با مدت کمی تعویق  روبه    رو شود، به آن 
جریمه و دیرکرد هم اضافه می شود. به عکس اما طلب بخش خصوصی از دولت بدون 
تغییر و افزایش باقی می ماند. البته باید اشاره داشــت که گرچه به ظاهر درآمدهای 
دولت کاهش پیدا می کند اما این کار موجب آزاد شــدن نقدینگی قفل شــده بخش 

خصوصی می شود.
نگاهی به عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنــوان متولی انجام این اقدام 
نشــان می دهد که این وزارتخانه، در این زمینه مرتکب اهمال شــده است؛ زیرا طبق 
آخرین آمارها از تاریخ ابالغ قانون رفع موانع تولید )اردیبهشت 94( تا مردادماه 96 
تنها به میزان 3 هزار میلیارد تومان از بدهی شــرکت های غیردولتی به بخش دولتی 
تهاتر88  شــده است این در صورتی است که دولت در حدود 141 هزار میلیارد تومان 
به اشخاص حقیقی و حقوقی89  بدهی دارد و با توجه به آمار 49.5 هزار میلیارد تومانی 

معوقات مالیاتی، بخش اعظم این بدهی، قابلیت تهاتر را دارد90. 

امور مغفول
عدم راه اندازی کامل طرح جامع مالیاتی طرح جامــع مالیاتی بر چند فرایند شــامل شناســایی، ردگیــری جریان 1

اطالعات فعاالن اقتصادی کشــور، پردازش اطالعات، تشخیص مالیات و درنهایت 
وصول مالیات حقه، استوار است. در این طرح،  مؤدیان مالیاتی از خدمات الکترونیک 

و مکانیزه برخوردار خواهند بود تا پایانی بر مشکالت حضوری، سنتی و سلیقه ای فعلی 
باشد91. این طرح عمری 13 ســاله دارد92  و به قدری دارای اهمیت بود که طیب نیا، 
وزیر اقتصاد، در جلســه رأی اعتماد خود در مجلس، بر پیاده ســازی کامل آن تأکید 

کرده بود و استقرار این طرح را وعده داد93.
 پس از گذشــت دو ســال از وزارت طیب نیا، این طرح به طور کامل اجرایی نشــد 
و قرار شــد تا آخر ســال 94 به بهره برداری کامل برســد94. با عــدول از این وعده، 
موعد بهمن مــاه 95 از جانب رئیس ســازمان امور مالیاتی ارائــه گردید95  که این 
امر نیز به وقــوع نپیوســت. در تازه ترین وعده هــا از جانب رئیس ســازمان امور 
 مالیاتی، اظهار شــده اســت که ایــن طرح تا دو ســال آتی، به بهره  بــرداری کامل 

می رسد96.
هرچنــد که به طور دقیق در خصــوص عدم راه اندازی کامل طــرح جامع مالیاتی 
اطالع رسانی نمی شود، اما شــنیده ها حکایتگر آن است که شــرکت »بول« فرانسه 
که مجری این طرح بوده، باوجود تأمین مالی مناســب از سمت سازمان امور مالیاتی، 

اجرای این طرح را به کندی پیش برده است97.

عدم پیش گیری از افزایش معوقات مالیاتی یکی از مشــکالت نظام مالیاتی ایــران، بحث معوقات مالیاتی اســت. این 2
مقوله در ســال های اخیر، با افزایش نســبتًا باالیی مواجه بوده اســت. طی این چند 
ســال، آمارهای متناقضی از 10 هزار تــا 90 هزار میلیارد تومــان، پیرامون میزان 
معوقات مالیاتی ذکر می شود98؛ اما در اردیبهشــت 95، از جانب تقوی نژاد، رئیس 
ســازمان امور مالیاتی، رقم 42 هزار میلیارد تومان به عنوان ســطح معوقات مالیاتی 
ذکر گردید که حدود 17 هــزار میلیارد تومان، میزان اصل مالیات و حدود 25 هزار 
میلیــارد تومان، جریمه مالیاتی اســت99. هر چندکه در مردادمــاه 95، تقوی نژاد، 
رئیس سازمان امور مالیاتی، میزان معوقات مالیاتی را حدود 49 هزار میلیارد تومان 

اعالم نمود100.
با نگاهی به عملکرد ســازمان امور مالیاتی در این زمینه مشــخص می شود که این 
سازمان برای جلوگیری از این پدیده، سیســـتم تحـــت وب بـــدهکاران مالیاتی با 
قابلیت گزارش گیری آنالین را از سال 92 اجرایی نموده است. آمار وصول مطالبات 

معوق از سال 91 الی 94، در جدول زیر آمده است.

جدول 3 - میزان وصولی مطالبات معوق 

1391139213931394سال

2059018546112620135767وصولی

)منبع: گزارش ظرفیت های مالیاتی ایران )چالش ها و راهکارها((

هرچند که از ســال 92 روند وصول معوقات مالیاتی، بهبود یافته است اما همچنان 
نسبت به مجموع معوقات مالیاتی اندک اســت. بنابراین در این زمینه سازمان امور 
مالیاتی می بایســت برنامه های مناسبی جهت رفـــع مشـــکالت مربوطه و وصول 

معوقات برای حفظ حقوق عمومی جامعه در نظر بگیرد.
ناگفته نماند که مشــکل معوقات مالیاتی از دو جهت ناشی می شود. نخست مشکل 
اطاله رسیدگی و دادرسی که منجر به افزایش مدت زمان وصول مالیات می شود101  و 
دوم فقدان همکاری دستگاه هایی همچون بانک ها و مؤسسات اعتباری که سبب عدم 

نقدپذیری معوقات مالیاتی خواهد شد102.

کند شدن واگذاری شرکت های دولتی آمار خصوصی ســازی در دولت یازدهم، روند نزولی را طی کرده است. آمار 3
واگذاری ها در جدول 3 نشان داده شده است.

پی نوشت:
72 -   برای توضیح بیشتر به متن این نوع لوایح واقع در سامانه قوانین مرکز پژوهش های مجلس مراجعه فرمایید. 

88 -   برای اطالع بیشتر از آیین نامه های این اقدام به مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی، ذیل معاونت نظارت مالی و خزانه داری مراجعه فرمایید.
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جدول 4- آمار خصوصی سازی در دولت یازدهم103 

حجم واگذاری سالردیف
)میلیارد ریال(

درصد از کل واگذاری ها 
)سال 1395-1380(

113901284839
213911301729.1
3139244680131.2
41393514773.6
51394373382.6
61395430333

دالیل مختلفی برای این امر، از جانب مسئولین وزارت اقتصاد ذکر شده است. به گفته 
سبحانی، مشاور رئیس سازمان امور خصوصی سازی، بخشی از عدم واگذاری ها به زیانده 
بودن شرکت های باقی مانده بازمی گردد104. بخشی دیگر اما به قیمت های مصوب دولتی 
مربوط است؛ اما یکی از مهم ترین دالیل عدم خصوصی سازی، از دیدگاه طیب نیا مقاومت 

سخت برخی وزارتخانه ها و همچنین برخی نمایندگان مجلس عنوان شده است105.
به هرحــال ناهماهنگی برخی اعضای هیئــت دولت و عدم پیگیری مســتمر برای 
واگذاری بنگاه های دولتی مشمول واگذاری، به استمرار تصدی گری بخش های دولتی 
بر اقتصاد و کاهش بهره وری و تداوم ناکارآمدی این بنگاه ها منجر خواهد شد؛ امری که 
بی تردید به صالح اقتصاد کشور نیست. شایان ذکر است که طبق قانون خصوصی سازی 
و سیاست های اجرایی اصل 44، تمامی شــرکت های مشمول شرایط باید تا پایان سال 

93 واگذار می شدند که با تمدیدهای مجدد، این امر به پایان سال 96 موکول شد106. 

غفلت از ساماندهی مجوزهای کسب وکار  هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، مطابق با ماده 7 4
قانون سیاست هاي کلي اصل 44 به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 
دی ماه 10793  تشــکیل شد108. هدف از این هیئت به درســتی در قسمت ماده 7 قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل 44 دسترســی آسان به مجوزهای کسب وکار و تسهیل 

سرمایه گذاری معرفی شده است109.
آن گونه که مشاهده می شود، حذف مجوزهای مبهم، موازی و دست و پاگیر در محیط 
کســب وکار، یکپارچه کردن مجوزهای کسب وکار و ســهولت در راه اندازی فعالیت 
اقتصادی از کارویژه های هیئت مزبور بوده است. همچنین این هیئت، باید اقدام به احصا 
و رفع مجوزها و اســتعالمات غیرضروری و همچنین یکپارچه کردن روند مجوزگیری 

به واسطه جمع سپاری آن ها در پایگاه اطالع رسانی مجوزهای کسب وکار نماید.
در رابطه با تجمیع مجوزهای غیرضروری به صورت موردی برخی از اقدامات انجام 
گرفته است. به عنوان مثال، آن گونه که میر شــجاعیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد 

بیان داشته، برخی از بخشنامه های مرتبط با مسائل مالیاتی، یکپارچه شده است110.
 در رابطه با حذف مجوزهای غیرضروری نیز، بنابه گفته معاون اقتصادی ســابق وزیر 
اقتصاد در تاریخ تیرماه 95 مطرح نموده است، در حدود 500 مجوز فاقد پشتوانه قانونی، 
حذف شــده است111. البته در تیرماه ســال 96، وزیر اقتصاد در صحن علنی اعالم نمود 

که 400 مجوز غیرضروری توسط دستگاه ها به صورت داوطلبانه حذف شده است112.
اما باید اذعان نمود که اقدامات وزارت اقتصاد همچنان ناکافی اســت. بنا به گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس، این هیئت به درســتی به مسئولیت های خود عمل ننموده 
است. پایگاه اطالع رسانی این هیئت، هنوز سامانه های ارائه مدارک الزم برای دریافت 
مجوزهای ضروری را معرفی آماده نکرده اســت. همچنین این هیئت نتوانســته است 
مجوزهای تمامی ســازمان های صادرکننده مجوز را در پایگاه خــود، تجمیع کند113. 
همچنین بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، همچنان مسئله مجوزها یکی از موانع 
کسب وکار فعاالن اقتصادی به حســاب می آید114. تذکر جهانگیری به وزارت اقتصاد 
در آذرماه 95 مبنی بر لزوم جدیت بیشــتر برای ســاماندهی مجوزهای کسب وکار را 

می توان به عنوان تأییدی بر این موضوع به شمار آورد115.

عدم بهبود رتبه در شاخص انجام کسب و کار به واسطه ارسال  اطالعات نادرست به بانک جهانی5
مطابق با تبصره ماده 4 قانون بهبود مســتمر محیط کسب وکار، وزارت امور اقتصادی 
و دارایی موظف اســت با همکاری دســتگاه های اجرایی و نهادهای بین المللی، جایگاه 
ایران در رتبه بندی های جهانی کسب وکار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب 
کشور را به ســرمایه گذاران خارجی معرفی کند116. اهمیت این مقوله آنجاست که در 
شاخصی همچون سهولت انجام کســب وکار که همه ساله توسط بانک جهانی محاسبه 
می شــود، بنابر اذعان مرکز پژوهش های مجلس، اطالعات اشــتباه ارسال می گردد و 
همین امر باعث می شود تا رتبه کشور در این شاخص به شدت افت نماید117. رتبه ایران 
در گزارش شــاخص سهولت انجام کســب وکار بانک جهانی، از 152 در سال 2014، 
به 120 در ســال 2017 رسیده اســت که ازنظر مرکز پژوهش های مجلس، این ارتقا 
ناشی از اصالح تنها ســه مورد از اطالعات ایران در دو نماگر دسترسی به برق و شروع 
کسب وکار بوده است و در این زمینه دولت اقدام عملی خاصی انجام نداده است. این در 
حالی است که در حدود 150 راهکار اصالح اطالعات، حذف قوانین و رویه های اجرایی 

برای بهبود رتبه ایران در دسترس بوده است که به آن ها توجهی نشده است118.

فقدان برنامه برای ساماندهی بدهی دولت  در حال حاضر یکی از مشــکالت اقتصاد کشور، میزان بدهی های بخش دولتی 6
اســت. طبق آخرین آمار، به گفته طیب نیا، بدهی  دولت و شــرکت های دولتی از 380 
هزار میلیارد تومان در اواخر اســفندماه 11993، به 600 الی 700 هزار میلیارد تومان در 
دی ماه 95 ب120. مشــکل بدهی دولت ازاین جهت حائز اهمیت است که وقتی دولت 
بدهــی خود را به طلبکاران )اعم از بانک و غیربانک( نپــردازد، تنگنای مالی برای کلیه 
فعاالن اقتصادی به وجود آمده و مانعی برای رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. این امر 
بدین معنی است هم میزان معوقات بانکی باال خواهد رفت و هم جامعه اقتصادی کشور 
با عدم دسترسی به سرمایه مواجه شده و فعالیت های اقتصادی کاهش خواهد یافت121.

برای حل ایــن معضل، در ماده 1 قانون »رفع موانع تولیــد و ارتقای نظام تأمین مالی 
کشــور«، وزارت اقتصاد موظف شده است که ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ قانون، 
»جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شــرکت های دولتی« را تهیه و به کمیســیون های 
اقتصادی و برنامه وبودجه مجلس شــورای اسالمی ارائه کند122. به گفته حسینی، عضو 

کمیسیون برنامه وبودجه، هنوز این امر توسط دولت اجرا نشده است123.
در رابطه با پرداخت بدهی های مذکور، دولت از ســال 94 تاکنون، دســت به انتشار 
دو اوراق تسویه خزانه124  و اسناد خزانه اســالمی  125زده است. در این رابطه اما میزان 
قطعی پرداخت این اوراق )اصل و سود اوراق( در موعد سررسید، هنوز از سوی مقامات 

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم نشده است.

عدم اقدام برای محدود کردن بنگاه داری بانک های دولتی یکی از مصائب فعلی بانک های دولتی، بنگاه داری آن ها اســت. این امر به گفته 7
کمره ئی، مدیــرکل نظارتی بانک مرکزی، به دلیل واگذاری تعدادی از شــرکت های 
دولتی در قالب رد دیون به بانک ها رخ داده است تا بانک های دولتی تبدیل به بنگاه داران 

رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی در مهرماه 95، مجموع 
مذاکره برای گشایش خطوط اعتباری در یک سال منتهی به 
تاریخ مصاحبه را بیش از 40 میلیارد دالر اعالم نموده بود . 
علی رغم این موارد هنوز گزارش منسجمی از میزان تحقق این 

خطوط اعتباری منتشر نشده است.

پی نوشت:
103  -   آمار و عملکرد واگذاری سهام و دارایی بنگاه های مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی

117 -   به گزارشات راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی از مرکز پژوهش های مجلس، مراجعه فرمایید.
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بزرگی شوند126. هدایت تسهیالت و منابع بانکی به سمت این بنگاه ها، از آثار ناخوشایند 
بنگاه داری بانک ها است127. بر همین اساس، در آذرماه 93، طیب نیا با دستور به 7 بانک 
دولتی، ضرب االجل 4 ســاله برای خروج از بنگاه داری را تعیین نمود؛ اما پس از گذشت 

حدود 3 سال، هیچ گزارشی پیرامون این امر منتشر نشده است.

بورس ارز، مکانی اســت که درآن، ارز در یک بازار عرضه و تقاضا به صورت 8 عدم راه اندازی بورس ارز
رقابتی مبادله می شود. راه اندازی این نوع بورس عالوه بر اینکه از نوسانات کوتاه مدت 
ارز خواهد کاســت، ابزارهای پوشش ریسک نوســانات را هم فراهم خواهد نمود128. 
همچنین این نوع بورس، با ایجاد یک محیط شــفاف، مدیریت نرخ ارز را کاراتر خواهد 
نمود129. در همین راستا شورای عالی بورس در آذرماه 94، کلیات راه اندازی بورس ارز 
را به تصویب رساند130. قرار بود شــروع فعالیت این بورس به موازات تک نرخی شدن 
ارز تا پایان سال 95 به انجام رســد131. لکن ازآنجاکه هنوز نظام دونرخی ارز بر اقتصاد 

ایران حکم فرماست، ایده بورس ارز عملیاتی نشد.
البته باید اظهار داشت که به گفته پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تعلل 
بانک مرکزی در عدم راه اندازی بورس ارز مؤثر بوده است. به گفته این مقام مسئول، بانک 
مرکزی هراس دارد که به دلیل واگذاری امور مربوط به ارز به سازمان بورس در صورت 

راه اندازی بورس ارز، مدیریت این بازار از دست بانک مرکزی خارج شود132.

نامشخص بودن وضعیت اجرای قانون شفاف سازی شرکت های  شبه دولتی9
 قانــون اصالح مــواد )3(، )6( و )24( قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 44 قانون 
اساسی با استناد به بند 6 اصل 44 قانون اساسی اول تیر 93 در مجلس به تصویب رسید 
و از 15 بهمن 93 الزم االجرا شد133. بر طبق این قانون 19 هزار شرکت نهادهای نظامی و 
انتظامی کشور، سازمان ها و نهادهای وقفی، بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی 
اعم از کشوری و لشــکری و نهادهای انقالب اسالمی همچون بنیاد مستضعفان، مکلف 
شدند اطالعات صورت های مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند134. 
همچنین، همه شرکت هاي شبه دولتي موظف شدند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و 
غیرمســتقیم تمامي شرکت هاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کاال و خدمات، 
هر 6 ماه یک بار به شــوراي رقابت ارســال نمایند135. باوجوداین، اما پس از سه سال از 
گذشت ابالغ قانون فوق، هنوز اطالعات و گزارش هاي مالي شرکت هاي شبه دولتی در 

سامانه »کدال« منتشر نشده است136.

تحوالت مرتبط پیرامونی
اصالح قانون مالیات های مستقیم  در مردادمــاه 94، قانون اصالح مالیات های مســتقیم، توســط ریاســت 1

جمهوری، برای اجرا بــه وزارت اقتصاد ابالغ شــد137. وضع منابــع مالیاتی جدید، 
اعطای معافیت های مالیاتی جدید، حذف برخی معافیت های پیشــین، جایگزینی نرخ 
صفر مالیاتی به جای معافیت )به منظور شــفافیت بیشــتر(، نظارت بیشتر در اعطای 

معافیت ها، به روز رسانی و یکسان ســازی بیشتر نرخ های مالیاتی، به روزرسانی بیشتر 
مأخذهــا و مبانی تعیین مالیات، تغییر در تکالیف مؤدیــان مالیاتی و در مواردی وضع 
تکالیف جدید برای آنان، از نوآوری های این قانون اســت138. از دیگر ویژگی های این 
قانون در نظر گرفتن تمهیدات مناســب برای افزایش شفاف ســازی است. مطابق با 
ماده 169 این قانون، همه نهادهایی که به نحوی به اطالعات مرتبط با دارایی و درآمد 
اشخاص دسترســی دارند، ملزم به ارائه اطالعات به ســازمان امور مالیاتی می کند. 
مثال هایی از این نهادها، همچون، شــهرداری ها، بانک ها، ســازمان های ثبت اسناد و 

تأمین اجتماعی هستند.139
همچنین بنابر ماده 132 این قانون، 100 درصد درآمد ابرازی ناشــی از فعالیت های 
تولیدی و معدنِی اشخاص حقوقی غیردولتی، در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت 10 
ســال از مالیات معاف است. این معافیت برای ســایر مناطق به مدت 5 سال است140. 
تقویت ضمانت اجرایی به منظور تحقق بخشــی به احکام قانونی از دیگر نقاط قوت این 
قانون به حســاب می آید. نمونه ای از این موارد عبارت است از: جرم انگاری در قوانین 
مالیاتی، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال برای متخلفان مالیاتی 
و امکان ایجاد دادسرای ویژه جرائم مالیاتی با همکاری قوه قضاییه141. کاهش نرخ نهایی 
مالیات از 35 به 25 درصد، از دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده در این قانون است142.

اما این الیحه دچار یک نقص جدی اســت و آن اینکه در حوزه مســکن، به موضوع 
مالیات بر عایدی سرمایه143  که می تواند در شــرایط تورمی به تنظیم گری کمک کند 

اشاره ای نکرده است144.

تصویب طرح تنقیح قوانین مالیاتی در مجلس در طول صدســال قانون گذاری در کشــور، قوانین متعدد مالیاتی به تصویب 2
رســیده اســت. بخش اعظمی از این قوانین در یک بسته مشــخص متمرکز نبوده و 
به صورت پراکنده دراثنای ســایر قوانین آمده اند. این امر دو  پیامد منفی را موجب شده 
است. نخســت آنکه کار مأموران اجرایی مالیاتی و متعاقبًا مردم با مشکل مواجه شد؛ 
بدین معنی که تسلط بر این همه قوانین مالیاتی پراکنده مشکل به نظر می رسد و موجب 

سردرگمی ممیزان مالیاتی می شود145.
مشکل دیگر فســاد حاصل از این قوانین مالیاتی پراکنده است. فساد حاصل نیز از دو 
طریق به وجود می آیــد، یکی هنگامی که احکام مالیاتی با موضوع واحد اما در تعارض با 
یکدیگر، در قوانین متفاوت آمده باشــد و دیگری زمانی  است که قوانین جدید مالیاتی 
تصویب شــود، بدون اینکه قوانین قبلی متناظر با آن منســوخ گردد. در هر دو حالت، 
احکام معتبر و غیرمعتبر خلط شــده و این موضوع سبب می شــود که ممیزان مالیاتی 
به صورت سلیقه ای از احکام مالیاتی استفاده کنند و از این رهگذر، فساد شکل بگیرد146. 
بر همین اســاس، طرح تنقیح قوانین مالیاتی باهدف تشخیص و زدودن احکام مالیاتی 
معتبر از غیرمعتبر در فروردین ماه 96 در مجلس تصویب شد و به دولت ابالغ گردید. 
این طرح نتیجه بررســی 779 فقره قانون مالیاتی بود کــه حدود 174 مورد آن، معتبر 

شناخته شد147.

برنامه ششم توسعه و احکام برنامه های توسعه برنامه ششم توســعه که در اواخر ســال 95 به تصویب مجلس رسید، حاوی 3
هدف گذاری ها و کارویژه هایی اســت که اجرای آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی 

محول شده است. ازجمله این شاخص های کمی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
gg در نظر گرفتن ســقف میزان بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی ســاالنه در

حد 40 درصد 148
gg،149افزایش ضریب نفوذ بیمه های همگانی به 7 درصد تولید ناخالص داخلی
gg 150رساندن سهم درآمدهای مالیاتی به عدد 11 درصد تولید ناخالص داخلی
gg در نظر گرفتن ســهم 98 هزار میلیارد تومانی تأمین مالی به طور ســاالنه از جانب

بازار سرمایه 151
موظف شــدن این وزارتخانه به تهیه الزامات بهبود محیط کسب وکار، ممنوع بودن 
برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی ســال های اجرای قانون 
برنامه و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی در بازار سرمایه برای ارتقای نظارت کارآمد، از 

دیگر تکالیف برجسته برای وزارت خانه اقتصاد در این برنامه است152.

رتبه ایران در گزارش شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک 
جهانی، از 152 در سال 2014، به 120 در سال 2017 رسیده است 
که ازنظر مرکز پژوهش های مجلس، این ارتقا ناشی از اصالح 
تنها سه مورد از اطالعات ایران در دو نماگر دسترسی به برق و 

شروع کسب وکار بوده است.

پی نوشت:
 Capital gain tax )CGT(   - 143
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gg تا ابتدای اردیبهشــت ماه 1396، 3300 میلیــارد تومان مالیات
از محل کشف و شناســایی تراکنش های مشکوک بانکی وصول 

شده است .
gg تا تاریخ مردادماه 96، 9 بانک با ســازمان امور مالیاتی، تفاهم نامه

همکاری به منظور بارگذاری اطالعات بانکی در سیستم بیتا امضا 
نموده اند.

gg به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهور، از دهک دهم جامعه، فقط
3 درصد مالیات اخذ می شــود و حال این که، این دهک استحقاق 
اخذ مالیات 10 درصدی به نســبت درآمــد خویش و همچنین 

بیشتر را دارد .
gg ،92 درآمدهای مالیاتی دولت، از 49424میلیارد تومان در سال

به 101هزار میلیارد تومان در سال 95، رسیده است .
gg مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از 10 هزار میلیارد تومان در سال 

92، به حدود 25 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده است.
gg به رغم تأکید سازمان امور مالیاتی مبنی بر بخشش جرائم دیرکرد

بنگاه های کوچک و متوســط، برخی ادارات استانی سازمان امور 
مالیاتی، به صورت ســلیقه ای و دلخواه، بخشش جرائم را اجرایی 

کردند .
gg مطابق با آیین نامه ماده 77 قانون مالیات های مستقیم، سازنده های

حقوقی امالک باید برای اولین فروش آپارتمان نوساز، 25 درصد 
سود حاصل از ساخت و فروش را به عنوان مالیات بپردازند.

gg 4 یکی از اقدامات اساســی وزارت امور اقتصادی و دارایی در طول
سال اخیر، استقرار سیستم خزانه داری الکترونیک و نظارت برخط 

بر حساب های بانکی دستگاه ها بوده است.
gg ایجاد واحد کارشناســی مجــازی به منظور قطــع ارتباط میان

کارشناس و ارباب رجوع و همچنین سامانه آنالین ارزش گذاری 
کاال برای واقع اظهــاری ارزش کاال، از اهــم اقدامات اجرایی در 

سامانه جامع امور گمرکی هستند. 
gg کشف قاچاق در یازده ماه سال 1395 به واسطه سامانه جامع امور

گمرکی، به نسبت ســال قبل، رشدی 56 درصدی را تجربه نموده 
است.

gg در ســال 95، در حدود 11 میلیارد دالر ســرمایه خارجی برای
طرح ها مصوب شده اســت، اما فقط در حدود 3.3 میلیارد دالر از 

آن، جذب طرح ها شده است.
gg طبــق آخرین آمارهــا از تاریخ ابــالغ قانون رفــع موانع تولید

)اردیبهشــت 94( تاکنون تنها به میزان 3 هزار میلیارد تومان از 
بدهی شرکت های غیردولتی به بخش دولتی تهاتر شده است .

gg وزارت امــور اقتصــادی و دارایی، دو نوع موافقت نامه تشــویق
و حمایــت متقابل از ســرمایه گذاری و همچنیــن همکاری های 

اقتصادی را در طول مدت 4 سال گذشته تهیه نموده است.
gg به رغم وعده های پیاپی پیرامون راه اندازی طرح جامع مالیاتی که

عمری 10 ساله دارد اما همچنان خبری از بهره برداری آن نیست.
gg در تاریخ اردیبهشت 1395، رقم 42 هزار میلیارد تومان به عنوان

ســطح معوقات مالیاتی اعالم گردید اما در تاریخ مرداد 95، این 
رقم، 49 هزار میلیارد تومان ذکر شد. 

gg ،پس از گذشت دو سال از ابالغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
همچنــان وزارت اقتصاد، جــدول بدهی ها و مطالبــات دولت و 

شرکت های دولتی را به مجلس ارائه نکرده است.
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عباس آخوندی، یکی از باســابقه ترین و در عین حال پرحاشــیه 
تریــن و کم کارتریــن وزرای دولت اول روحانی بــود. وی با عملی 

نکردن وعده مســکن اجتماعی از یک ســو و بی مهری به مسکن مهر از 
ســوی دیگر، به »ســکون مسکن!« و تداوم رکود شــدید در این بخش دامن 

زد. البته آخوندی و همکارانش تالش زیادی کردند تا با سیاست تحریک تقاضا 
از طریق افزایش ســطح تســهیالت خرید مســکن، به بخش مســکن رونــق دهند؛ اما 

این سیاســت وزارت راه و شهرســازی با اســتقبال مردم روبرو نشــد؛ چرا که در پس انداز 
اولیه و بازپرداخت اقساط این وام ها، به توانایی اقتصادی مردم توجه نشده بود. وزارت راه 

و شهرســازی حتی کنترل سوداگری در بخش مســکن از طریق زمینه سازی برای اجرای قوانینی 
ماننــد مالیــات بر عایدی ســرمایه و مالیــات بر خانه هــای خالی را نیز بــه صورت جدی دنبــال نکرد و 

تقریبًا آن ها را به فراموشی سپرد.
البته آخوندی و همکارانش در حوزه حمل ونقل نمره نســبتًا باالتری را کسب می کنند و افزایش حجم ترانزیت 

ریلــی و تــالش برای جــذب ســرمایه گذاری خارجی در توســعه بنــدر چابهــار ازجمله اقدامــات قابل تحســین این 
وزارتخانــه اســت. با این وجــود، وزارت راه و شهرســازی اولویت خاصی برای حمــل و نقل ریلی و جــاده ای قائل نبود به 

گونــه ای که بخش زیادی از تالش های این وزارتخانه در شــرایط پســابرجام، متمرکز بر روی نوســازی نــاوگان هوایی و خرید 
هواپیماهــای جدیــد از شــرکت های ایرباس و بوئینگ بود و به دلیل ســنگ انــدازی های مداوم وزارت خزانــه داری آمریکا، 

آخوندی در ماه های پایانی دولت یازدهم موفق شــد صرفا پای چند فروند هواپیمای جدید را به داخل کشور باز کند.

گزارش عملکرد  وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم

سکوِن مسکن
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اقدامات
افزایش سقف وام خرید مسکن و آغاز فعالیت صندوق پس انداز  مسکن یکم1

یکی از اقدامات وزارت راه وشهرســازی دولت یازدهم، افزایش مرحله ای وام خرید بدون 
سپرده مســکن از 20 به 80 و نهایتاً به 120 میلیون تومان بود که باهدف تحریک تقاضا و 

خروج بازار مسکن از رکود فعلی صورت گرفت1.)جدول شماره یک(
در همین راســتا صندوق پس انداز مســکن یکم، یکی دیگر از اقدامات دولت بود که 
باهدف خانه دار کردن متقاضیان خانه اولی ایجاد شــد. بر اساس مصوبه شورای پول و 
اعتبار مقرر شد بانک مسکن تســهیالت خرید و ساخت مسکن را تحت عنوان صندوق 
پس انداز مسکن یکم به اشخاصی که برای اولین بار منزل تهیه می نمایند، پرداخت کند2.

)جدول شماره 2(.  
طبق اعالم بانک مرکزی سقف فردی تســهیالت قابل اعطا از محل صندوق پس انداز 
مســکن یکم برای هر واحد در شــهر تهران 800 میلیون ریال، در شهرهای بزرگ باالی 
200 هزار نفر جمعیت، 600 میلیون ریال و ســایر مناطق شــهری معادل 400 میلیون 
ریال خواهد بــود. در حال حاضر، وعده افزایش 20 درصدی میزان تســهیالت به همراه 
نرخ بهره 8 درصد در بافت های فرســوده و 9.5 درصد در ســایر مناطق شهری منجر به 
سپرده گذاری 160 هزار نفر در این صندوق با رقمی در حدود ۳500 میلیارد تومان است4. 
سرمایه گذاری ۳500 میلیارد تومانی نشان دهنده این است که به طور میانگین هر نفر 21 
میلیون تومان در این صندوق ســپرده گذاری کرده است. طبق قوانین صندوق، متقاضیان 
برای دریافت دو برابر ســپرده باید سرمایه خود را حداقل یک سال بدون استفاده در بانک 
ســپرده گذاری کنند. بنابراین شــخصی که 20 میلیون آورده دارد، باید 2 سال در انتظار 
دریافت وام 80 میلیون تومانی مسکن باشد. با توجه به مطالب مطرح شده می توان نتیجه 
گرفت این طرح مبتنی بر شــرایط اقتصادی خانوارها نیست و نمی توان برای حل مشکل 

مسکن و خانه دار کردن خانه اولی ها بدان امیدوار بود.

جدول )2(.  میزان وام صندوق پس انداز مسکن یکم5  

مبلغ وام شرح
)میلیون(

نرخ سود 
میزان سود مبلغ قسط)درصد(

)میلیون(
مدت 

بازپرداخت
12 سال1609.51.860.000108تهران )زوجین(
شهرهای باالی 
200 هزار نفر 

)زوجین(
12 سال1209.51.400.00080

سایر مناطق 
12 سال809.5920.00054شهری )زوجین(

 )منبع: تارنمای بانک مسکن (

تشکیل صندوق زمین و ساختمان اقدام مهم دیگر وزارت راه و شهرسازی در جهت افزایش عرضه مسکن، تشکیل 2
صندوق زمین و ســاختمان اســت6. هدف از این اقدام، جمع آوری پس اندازهای خرد و 
اختصاص آن به ســاخت پروژه های ساختمانی و سپس تقســیم عواید فروش واحدهای 
ساخته شده بین سرمایه گذاران است7. بنابر گفته انارکی، عضو هیئت مدیره بانک مسکن، 

در حال حاضر 4صندوق زمین و ساختمان در کشور فعال هستند8. این صندوق ها عبارتند 
از: صندوق زمین و ساختمان مسکن شمال غرب )رشــیدیه تبریز( با 96 واحد مسکونی، 
صندوق زمین و ســاختمان نارون اراک با 144 واحد مسکونی، صندوق زمین و ساختمان 
نســیم تهران با 60 واحد مسکونی و صندوق زمین و ســاختمان کوثر مشهد با 1۳6 واحد 
مسکونی9. از صندوق زمین و ســاختمان به عنوان سیاست تحریک عرضه برای کاهش 
اثرات تورمی سیاست تحریک تقاضا نام برده می شد. به رغم حمایت از این صندوق ها، اّما به 
علت نبود پشتوانه مدیریتی، در عرصه عمل تنها به عرضه ۳82 واحد مسکونی اکتفا10 شد  
که این به معنای عدم موفقیت سیاست های تحریک عرضه خواهد بود. ضمناً باید درنظر 
داشــت که کارکرد اصلی صندوق های زمین و ســاختمان در زمان رونق نسبی در بخش 
مسکن نمایان خواهد شــد که در حال حاضر، به دلیل رکود بخش مسکن، نمی توان از این 

صندوق ها انتظار اثرگذاری داشت.

اصالح ابالغیه پیش فروش ساختمان از اقدامات مثبت وزارت راه و شهرسازی، ساماندهی بازار پیش خرید ساختمان 3
و حذف ریســک متقاضیان ورود به این بازار است. در این راســتا با ابالغ دستورالعملی، 
پیش فروش آپارتمان قبل از صدور پروانه ساختمانی و اتمام عملیات پی ریزی سازه، ممنوع 
اعالم گردید و فروشنده پیش از انجام معامله، موظف به تشکیل یک حساب امانی در یک 
بانک عامل برای نظارت بر مناسبات مالی پروژه شد11. در قالب این حساب، بانک به عنوان 
طرف سوم و به نیابت از خریدار، روند ساخت وساز را کنترل می کند و متناسب با پیشرفت 
فیزیکی پروژه، اقساط سپرده گذار )خریدار( را به فروشنده می پردازد. این قانون می تواند به 
افزایش شفافیت، افزایش نظارت و بهبود فرایند مشارکت متقاضیان پیش خرید مسکن 
کمک کند. به رغم تصویب این قانون در ســال 88 و تدوین آیین نامه اجرایی آن در ســال 
9۳، اخبار و گزارش ها حاکی از اجرایی نشدن این قانون در تهران به عنوان یکی از مهم ترین 
کالنشرهای ایران است12. در همین رابطه معاون حقوقی وزیر راه وشهرسازی بیان داشت 
که این قانون در کل کشور اجرا می شود اما در تهران مسکوت مانده است. وی اعتقاد دارد 
عدم اجرای این قانون در شهر تهران موجب کاله برداری و متواری شدن بسیاری از پیش 

فروشندگان واحدهای مسکونی منطقه 22 تهران شده است1۳.
اما مخالفان این قانون معتقدند در زمان تدوین آن دقت های الزم کارشناســی صورت 
نگرفت و این قانون در حوزه ثبت، تجارت، نظام مهندســی و تولید مسکن دارای مشکالتی 
است14. در همین راستا خرداد 96 جلسه ای در کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
با حضور انبوه ســازان برگزار و مقرر شــد، وزارت راه و شهرســازی ظرف یک ماه قانون 

پیش فروش را اصالح کند و به این کمیسیون ارجاع دهد15. 

جدول )1( .  میزان وام مسکن بدون سپرده )اردیبهشت 96 3(

مبلغ قبلی شرح
مجموع بازپرداخت سود وام )تومان(اقساط )تومان(نرخ سود مبلغ جدید )تومان()تومان(

در 12 سال )تومان(
اوراق 

موردنیاز 
هزینه فعلی خرید 

اوراق )تومان(
17.51.900.000167.000.000287.000.00024017.280.000درصد100.000.000120.000.000تهران )زوجین(

مراکز استان و شهرهای 
17.51600.0001۳9.000.0002۳9.000.00020014.400.000درصد80.000.000100.000.000باالی 200 هزار نفر )زوجین(

17.51.۳00.000110.000.000190.000.00016011.520.000درصد60.000.00080.000.000سایر مناطق شهری )زوجین(
)منبع: تارنمای بانک مسکن وخبرگزاری ایسنا(

طبق قوانین صندوق پس انداز مسکن یکم، متقاضیان برای دریافت 
دو برابر سپرده باید سرمایه خود را حداقل یک سال بدون استفاده 
در بانک سپرده گذاری کنند. بنابراین شخصی که 20 میلیون آورده 
دارد، باید 2 سال در انتظار دریافت وام 80 میلیون تومانی مسکن 
باشد. با توجه به مطالب مطرح شده می توان نتیجه گرفت این طرح 
مبتنی بر شرایط اقتصادی خانوارها نیست و نمی توان برای حل 

مشکل مسکن و خانه دار کردن خانه اولی ها بدان امیدوار بود.
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تدوین طرح جامع مسکن بعد از استقرار دولت یازدهم، مسئولین وزارت راه و شهرسازی، بازنگری در طرح 4
جامع مســکن دولت قبل را مدنظر قراردادند که پس از تأخیرهای چندباره، در خرداد ماه 
94 منتشر شــد16. وزیر راه و شهرسازی از این طرح به عنوان »نقشه راه مسکن« یادکرد17 
؛ از جمله اهداف راهبردی این طرح می توان به موارد زیر اشــاره نمود: فراهم آوردن امکان 
دسترسی همه خانوارها به مسکن مناسب، افزایش موجودی مسکن با رویکرد تعادل بخشی 
به بازار با تأکید بر عرضه مسکن در اســتطاعت، ایجاد هماهنگی بین برنامه های مسکن 
و برنامه های توسعه شــهری و منطقه ای، ایجاد نهادهای جدید موردنیاز توسعه مسکن و 

کاهش نابرابری های منطقه ای. 
در طرح فوق آمده است که بیش از 2.۳ میلیون خانوار کم درآمد نیازمند مسکن هستند18. 
در همین راستا، مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، عنوان نمود که 
طبق طرح جامع مسکن اگر سالی یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی در کشور ساخته 
شود به طور متوسط طی 12سال همه خانوارهای نیازمند می توانند صاحب خانه شوند19.  
الزم است ذکر شود که به رغم هدف گذاری های انجام شده و گذشت 2سال از بازنگری این 

طرح، اقدامات اساسی برای تحقق طرح مذکور صورت نگرفته است.

راه اندازی بازار رهن ثانویه مسکن راه انــدازی و مدیریت بــازار رهن ثانویه یکــی دیگر از اقدامــات وزارت راه و 5
شهرســازی بود که از تیرماه 95 با انتشار ۳00 میلیارد تومان اوراق رهنی، اجرای آن آغاز 
شد20. بر اساس این طرح، سازمان بورس و اوراق بهادار به انتشار اوراق رهنی و بانک مسکن 

به پرداخت تسهیالت به متقاضیان خرید مسکن مکلف شدند. 
بازار رهن ثانویه از همان ابتدا با انتقادات بسیاری مواجه بود؛ برخی کارشناسان این طرح 
را غیر شــفاف و مبهم عنوان نمودند21. »عدم معرفی محلی برای تأمین منابع مابه التفاوت 
سود دریافت کننده تسهیالت و خریدار اوراق« و همچنین نگرانی ها درباره »انحراف منابع 
حاصل از اجرای این طرح از سوی بانک مسکن« ازجمله ابهامات طرح به شمار می رفتند22.

نباید از نظر دور داشــت که این سیاســت برای خانه دار کردن خانــه اولی ها اقدامی 
مثبت تلقی می شــود اما با رقم ۳00 میلیارد تومان نمی توان انتظــار تأثیر چندانی بر بازار 
مسکن داشت. البته این میزان، با 10 هزار میلیارد تومان وعده داده شده از سوی وزیر راه و 

شهرسازی فاصله بسیار زیادی دارد2۳.

در چهار سال گذشته وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی پروژه مسکن 6 افزایش سقف تسهیالت برای برخی واحدهای مسکن مهر
مهر درصدد بود تا هزینه باالی آماده ســازی برخی واحدهــا را با تأمین مالی جبران کند. 
به همین منظور در اقدامی از ســوی این وزارتخانه وام های برخی پروژه های مسکن مهر، 
همچون پروژه پردیــس، از ۳0 میلیون تومان به 40 میلیون تومــان افزایش یافت24. در 
این رابطه برای کمک به افتتاح هر چه زودتر و تعیین تکلیف این واحدها به نظر می رســد با 

افزایش سقف وام، مشکالت مالی آن ها کاهش یابد و واحدها زودتر به بهره برداری برسد.

)ATC( پیاده سازی سامانه هوشمند ناوبری ناوگان ریلی ساختار قدیمی بهره برداری از شــبکه ریلی به خصوص در موضوع ناوبری طی 7
سالیان گذشته سبب شد تا بهره وری راه آهن در بین سایر شیوه های حمل ونقل به کمترین 
میزان خود برسد به نحوی که سهم جذب بار و مسافر از سوی این نوع حمل ونقل مجموعًا 

به زیر 10% رسیده بود.

یکی از مهم ترین عوامل در عدم انتخاب حمل و نقل ریلی از ســوی مسافران و صاحبان 
کاال، پایین بودن ســرعت سیر و به تبع آن افزایش زمان رسیدن به مقصد بوده است که به 
عقیده کارشناسان کلید حل این مشکل را می توان در ارتقاء سامانه کنترل ناوبری از حالت 
دستی به حالت هوشمند دانســت. توجه و اهتمام به این موضوع جهت کوتاه نمودن طول 
 بالک ها از طریق سامانه هوشمند )ATC )Automatic Train Control، ایجاد مراکز کنترل 

)CTC )Centralized traffic control  ازجمله اقدامات مثبت در 4 سال گذشته بوده است.
سیســتم مذکور عالوه بر کاهش طول بالک ها تا 4 کیلومتر، تأثیر بســزایی در افزایش 
ظرفیت خطوط ریلی ایجاد خواهد کرد؛ همچنان که با رصد لحظه به لحظه کلیه ناوگان در 
حال حرکت از سوی مراکز ناوبری ترافیک )CTC(، امنیت باالیی را برای ناوگان ریلی کشور 
به ارمغان می آورد. سیســتم ATC برای اولین بار در اسفندماه سال 9۳ از سوی معاون اول 
رئیس جمهور جهت افزایش ایمنی و ارتقای ظرفیت شبکه ریلی در 51 ایستگاه به طول 925 
کیلومتر در محور ریلی تهرانـ  مشهد به افتتاح رسید25.  البته 21 ماه پس از بهره برداری از 
این ســامانه به دلیل اجرای ناقص و عدم نظارت بر انجام کار، این سیستم کارایی خود را از 
دست داد و پس از خطاهای مکرر اعتماد متصدیان ناوبری ترافیک به سامانه از میان رفت. 
قابل توجه آنکه این بی اعتمادی در آذر 95 سبب بروز حادثه دل خراش سانحه هفت خوان 

و جان باختن قریب به 50 نفر از هم وطنانمان شد.

کاهش نرخ رشد توسعه زیرساخت های حمل ونقل  ایجاد زیرســاخت ها و شــبکه های حمل ونقل، یکی از مهم ترین ارکان توسعه 8
اقتصادی کشورها به شمار می رود. زیرساخت های حمل ونقل زمینی شامل خطوط ریلی، 
آزادراه ها، بزرگ راه ها، راه های اصلی )جاده های برون شهری( و راه های روستایی است. با 
توجه به مزیت نسبی حمل ونقل ریلی از یک سو و عقب افتادگی کشور در این حوزه نسبت 
به حمل ونقل جاده ای از ســوی دیگر، ضرورت دارد تا توسعه حمل ونقل ریلی در اولویت 
برنامه های وزارت راه و شهرســازی قرار گیرد.  بر اساس چشم انداز 1404 طول خطوط 
ریلی کشــور باید به 25 هزار کیلومتر برســد که برای تحقق این مهم، باید ساالنه 1800 
کیلومتر بر طول شــبکه ریلی کشور افزوده شود. قابل تأمل آنکه طی 4 سال گذشته به طور 
متوسط ساالنه 50 کیلومتر به طول خطوط اصلی ریلی افزوده شد. پیرامون حمل و نقل حوزه 
جاده ای نیز باید گفت که به رغم تأکید وزارت راه و شهرســازی بر حوزه راه نسبت به حوزه 

مسکن، سرعت عملکرد کلی این وزارت خانه نسبت به قبل کاهش یافته است.

نمودار )1(: وضعیت توسعه خطوط اصلی ریلی
)منبع: تارنمای راه آهن جمهوری اسالمی ایران(
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نمودار )2(: وضعیت توسعه خطوط جاده ای آزادراهی
)منبع: سالنامه آماری سازمان راه داری(

نباید از نظر دور داشت که سیاست بازار رهن ثانویه برای 
خانه دار کردن خانه اولی ها اقدامی مثبت تلقی می شود 
اما با رقم 300 میلیارد تومان نمی توان انتظار تأثیر چندانی 
بر بازار مسکن داشت. البته این میزان، با 10 هزار میلیارد 
تومان وعده داده شده از سوی وزیر راه و شهرسازی فاصله 

بسیار زیادی دارد .
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نمودار )3(: وضعیت توسعه خطوط جاده ای بزرگراهی
)منبع: سالنامه آماری سازمان راه داری(
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نمودار )4(: وضعیت توسعه خطوط راه روستایی
)منبع: سالنامه آماری سازمان راه داری(
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نمودار )5(: وضعیت توسعه خطوط راه اصلی
)منبع: سالنامه آماری سازمان راه داری(

%2 % 18

نوسازی  ناوگان هوایی پــس از فرازوفرودهای متعدد در آذرماه ســال 95، قــرارداد خرید هواپیما با 9
شــرکت بوئینگ از سوی شــرکت هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران به امضاء رسید. 
بر اســاس این قرارداد شــرکت بوئینگ موظف شــد 80 فروند هواپیمــا را در مدت 
10 ســال به ایران ایر تحویل دهد.  یک مــاه پس از این قرارداد، ایــران ایر در قراردادی 
دیگر با ایرباس اقــدام به خرید 100 فروند هواپیما نمود. طبق این قرارداد از اوایل ســال 
2017 میــالدی و در یک بازه زمانی 10 ســاله تحویــل هواپیماها به ایران آغاز شــد و 
 دو فروند هواپیما از این شــرکت در دی ماه و اســفندماه ســال 95 به ناوگان هوایی ایران 

پیوست27. 
در فروردین ماه سال 96 نیز شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از عقد قراردادی 
دیگر برای خریــد 20 فروند هواپیمای  ATRهفتاد نفِر ملخی خبر داد که طی آن 20 فروند 

هواپیما تا پایان سال 2018 میالدی تحویل ایران می شود.

در حال حاضر تعداد ناوگان هوایی کشــور 266 فروند با میانگین ســنی 2۳ ســال 
اســت28  که از این تعداد 110 فرونــد غیرفعال هســتند. به عبارت دیگر 156 فروند 
هواپیمــا در حال حاضر وظیفه جابجایی مســافران را بر عهده دارند. الزم اســت ذکر 
شــود که پس از اجــرای قراردادهای مذکــور، ظرفیت حمل ونقل هوایی کشــور به 
بیــش از دو برابر افزایش خواهد یافت. خاطر نشــان می ســازد که اقــدام دولت در 
عقد قــرارداد خرید 200 فرونــد هواپیما بــاارزش حدود 27 میلیــارد دالر معادل 
100 هزار میلیارد تومان از اولویت دهی به این شــیوه از حمل ونقل نســبت به ســایر 
شــیوه ها حکایت دارد. هرچند که انتظــار می رفت با توجه به مزایــای ذاتی راه آهن 
)ارزان بودن، مصرف پایین ســوخت، ظرفیت باالی جابجایی کاال و مســافر و غیره(، 
 توســعه شــبکه ریلی و نوســازی ناوگان آن نیز در دردســتور کار متولیان امر قرار 

می گرفت.

توجه به سهم ریل در جابجایی کاال و مسافر با در نظر گرفتن مزیت های نســبی حمل ونقل ریلی و تأکید ســند چشم انداز 10
1404، انتظار می رود که ۳0 درصد از جابجایی کاال و 18 درصد از جابجایی مســافران 
از طریق راه آهن صورت پذیرد. در جدول زیر برخی مزایای حمل و نقل ریلی نسبت به 

جاده ای ذکر شده است.

جدول )3(: مزایای حمل و نقل ریلی نسبت به جاده ای

ظرفیت حمل بار و هزینه احداثآالیندگی
مسافر

ایمنی

20 برابر 
آلودگی کمتر 
)به ازای هر 

تن بار(

20% صرفه جویی 
در احداث هر 

کیلومتر خط آهن 
نسبت به احداث 

آزاد راه

حمل بار و مسافر 
توسط یک قطارمعادل:

16 اتوبوس
60 تریلی
4 هواپیما

60 برابر 
امن تر از 

حمل و نقل 
جاده ای

بر اساس آمارها سهم حمل ونقل ریلی در جذب کاال و مسافر طی 4 سال اخیر روندی 
افزایشــی داشت و از این نظر عملکرد مسئولین قابل تقدیر است. البته باید توجه داشت 
که عملکرد راه آهن با اهداف چشــم انداز اختالفی قابل توجه دارد که رســیدن به این 

مقصود مستلزم اتخاذ تدابیر مناسب از سوی شرکت راه آهن خواهد بود.

نمودار )6(: سهم ریل در حمل مسافر
)منبع: تارنمای راه آهن جمهوری اسالمی ایران(

1395139413931392

20/0٪

15/0٪

10/0٪

5/0٪

0٪

وضعیت مطلوب

اسفند 93 سیستم ATC جهت افزایش ایمنی و ارتقای 
ظرفیت شبکه ریلی در 51 ایستگاه استفاده شد. البته 21 
ماه بعد، به دلیل اجرای ناقص و عدم نظارت بر انجام کار، این 

سیستم کارایی خود را از دست داد.

وضعیت موجود
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نمودار )7(: سهم ریل در حمل کاال
)منبع: تارنمای راه آهن جمهوری اسالمی ایران(

1395139413931392

45٪

35٪

25٪

15٪

5٪

وضعیت مطلوب

افزایش پروازهای عبوری جمهوری اســالمی ایران با توجه به وسعت سرزمینی، جایگاه جغرافیایی ویژه در 11
اتصال ترافیک های غرب به شرق و شــمال به جنوب و زیرساخت های مناسب و ایمن در 
حوزه ناوبری هوایی، همواره نقشــی کلیدی در برقراری جریان ترافیک هوایی در ســطح 
بین الملل را ایفا کرده است. ایران، نقطه اتصال مناطق خاورمیانه با شمال آفریقا، آسیا و اروپا 

است و پرواز بسیاری ازکشورهای این مناطق، از آسمان کشور می گذرد29 .
طبق آمارها، تعداد پروازهای عبوری از آســمان ایران طی ســال های 92 تا 95 روندی 
افزایش داشــت به طوریکه در حال حاضر زمینه درآمد روزانه حدود 2 میلیون دالر از این 

طریق برای کشور فراهم شده است.

1395
1394

1393
1392

178/685

272/581
345/682

382/162

نمودار )8(: تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران در هر سال )به هزار(
)منبع: سالنامه آماری حمل و نقل هوایی کشور(

با توجه به تشــدید ناامنی های منطقه در چند سال اخیر )وقایع اوکراین و به خصوص 
تبعات حضور داعش در عراق و ســوریه( مسیر امن کشــور ایران برای خطوط هوایی 
شرکت های هواپیمایی، جذاب تر شده است. نباید از نظر دور داشت که ظرفیت آسمان 
کشــور برای میزبانی از پروازهای عبوری بسیار بیشــتر از وضعیت کنونی است و در 
همین راستا کاهش مناطق پروازممنوع و تعریف مســیرهای عبوری جدید، می تواند 

درآمدزایی کشور را افزایش دهد.

مشارکت بخش خصوصی در احداث محورهای ریلی احداث هر کیلومتر خط ریلی به طــور میانگین بالغ بر 6 میلیارد تومان اعتبار نیاز 12
دارد. بر این اساس تکمیل ۳0 پروژه ریلی در دست احداث با طول 4700 کیلومتر نیازمند 
اعتبار حدودی ۳0 هزار میلیارد تومانی خواهد بود. این در حالی اســت که شرکت ساخت 
و توســعه زیربناهای کشور به عنوان مســئول ســاخت جاده ها، آزادراه ها، بزرگ راه ها، 
فرودگاه ها و راه آهن، در سال 96، تنها 4 هزار و 200 میلیارد تومان بودجه دریافت می کند۳0.   
لذا با فرض تخصیص تمام این اعتبار و اتکا بــه بودجه دولتی، تنها برای تکمیل پروژه های 

ریلی در دست احداث، 7 سال زمان نیاز است. 
یکی از اقدامات مثبت که برای اولین بار در این ســال ها اتفاق افتاد، مشــارکت بخش 
خصوصی با راه آهن برای ســاخت و بهره برداری از یک خط ریلی بود. طبق قراردادی که 
اردیبهشت ماه 96 در سفر هیئت دولت به کرمان، با شرکت گل گهر به امضاء رسید، محور 
ریلی کرمانـ  ســیرجان نخستین خط ریلی در کشــور خواهد بود که با مشارکت بخش 
خصوصی احداث می شود۳1.  قرار است عملیات ساخت این خط آهن با اعتبار هزار میلیارد 

تومان از سال 96 شروع و ظرف مدت دو سال تکمیل شود.

امور مغفول
پیشرفِت کنِد مسکن مهر با استقرار دولت یازدهم و با توجه به تعریف از مسکن مهر در تبلیغات انتخاباتی، 1

انتظار می رفت این طرح با اعمال اصالحات و اتخاذ تدابیر قوی تر، استمرار یابد. انتظاری که 
وزیر راه وشهرســازی هم آن را تائید و هنگام کسب رأی اعتماد از مجلس، ابراز داشت که 
هیچ گاه مخالف طرح مسکن مهر نبوده است و مشــکل را در خدمات زیربنایی و روبنایی 

می داند و انتقادش نسبت به سطح مدیریت دولت در این طرح است.
به رغم صحبت های فوق، آخوندی آبان ماه ســال 1۳92، دستور توقف مسکن مهر را 
صادر کرد۳2 ؛ با این حال وی در مصاحبه ها و ســفرهای استانی خود وعده تکمیل واحدهای 

مسکن مهر را می داد؛ وعده هایی که عملی نشد. 
پیشرفت بسیار کند پروژه های مسکن مهر، موجب شد که مقام معظم رهبری در دیدار 
با هیئت دولت )شــهریور ماه 9۳(، تکمیل این پروژه ها را به صورت جدی متذکر شوند۳۳. 
اما با وجود وعده ها، اتمام ســاخت واحدهای مســکن مهر در پایان سال 95 عملی نشد و 
رئیس جمهور در آســتانه دوازدهمین انتخابات ریاســت جمهوری وعده تکمیل مسکن 
مهر را تا پایان دولت یازدهم داد۳4. در همین رابطه قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در طرح 
مسکن مهر، 26 اردیبهشت 96 اظهار داشــت از مجموع 2 میلیون 215هزار واحدهای 
شروع شده ی مسکن مهِر کشور، تاکنون ساخت 1 میلیون و 940 هزار واحد به اتمام رسید 

و از این تعداد یک میلیون 8۳2 هزار واحد نیز افتتاح شده است۳5.
خاطرنشان می سازد که بسیاری از کارشناســان ادعای افتتاح یک میلیون و 8۳2 هزار 
واحد مســکونی را نادرســت می دانند، زیرا دولت این تعداد واحد مسکونی را به صورت 
اقساطی به فروش رسانده است که بسیاری از این واحدها قابلیت سکونت ندارند. ضمناً با 
استناد به آمارهای ارائه شده می توان نتیجه گرفت، 275هزار واحد مسکن مهر هنوز ناتمام 
مانده اند۳6  که طبق اتمام آن ها طبق وعده ی جدید قائم مقام وزیر مسکن به پایان سال 96 

موکول شد.
بنا به گفته مســئولین مهم ترین دلیل برای پیشرفت کند طرح های مسکن مهر، کمبود 
منابع است۳7. طبق پیش بینی وزارت راه و شهرســازی در مرداد ماه 92، اعتبار الزم برای 
اتمام طرح مســکن مهر به همراه خدمات زیربنایی و روبنایی آن، 10 هزار میلیارد تومان 
است۳8. این در حالی است که طبق گفته کیانپور، نایب ریس دوم کمیسیون عمران مجلس 
شورای اســالمی، تا خرداد 96، میزان اقساط برگشتِی مردم 1۳ هزار 600 میلیارد تومان 

بوده است۳9. 
همچنین قابل ذکر اســت که به رغم تأکید بانک مرکزی، مبنی بر هزینه شــدن اقساط 
برگشــتی مســکن مهر در تکمیل پروژه های ناتمام آن، منابع برگشتی این طرح در سایر 
بخش ها هزینه شــد40. به طوری که در سال های مختلف از اقساط برگشتی مسکن مهر، 8 
هزار میلیارد تومان وام بین بانکی پرداخت  گردید و بیش از 5 هزار میلیارد تومان به یارانه ی 

سود وام خرید مسکن داده شده است.

همچنین قابل ذکر است که به رغم تأکید بانک مرکزی، مبنی بر 
هزینه شدن اقساط برگشتی مسکن مهر در تکمیل پروژه های 
ناتمام آن، منابع برگشتی این طرح در سایر بخش ها هزینه شد. 
به طوری که در سال های مختلف از اقساط برگشتی مسکن مهر، 8 
هزار میلیارد تومان وام بین بانکی پرداخت  گردید و بیش از 5 هزار 

میلیارد تومان به یارانه ی سود وام خرید مسکن داده شده است. 

وضعیت موجود
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بررسی وضعیت پیشرفت مســکن مهر حکایت از آن دارد که این طرح در اولویت های 
مسئولین جایی نداشت؛ عدم تحقق وعده ها در خصوص اتمام واحدها با وجود تذکر رهبر 

معظم انقالب شاهدی بر مظلومیت طرح مذکور طی چهار سال اخیر است.

مسکن اجتماعی الگوی پیشــنهادی و جایگزین دولت یازدهم برای مسکن مهر 2 مسکن اجتماعی، وعده ای که محقق نشد
بود41  و وعده آغاز آن در آبان ماه ســال 92 داده شــد42. اما به رغم این وعده، طرح مسکن 

اجتماعی در چهار سال گذشته تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است.
بااین حال طرح فوق اسفندماه 95 در دو قالب مسکن حمایتی و اجتماعی برای سال های 
1400-1۳96 به تصویب هیئت دولت رسید4۳. در قالب مسکن اجتماعی، کمک به ساخت 
مسکن اســتیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض الحسنه و در قالب مسکن حمایتی، 
کمک به ساخت و خرید مســکن ملکی و کمک بالعوض پیش بینی شده است. بر اساس 
طرح  مسکن اجتماعی که شروع آن   از سال 96 است، دولت باید ساالنه در تأمین 100هزار 

واحد مسکونی مشارکت کند44. 
عدم پیش بینی منابع مالی ازجمله مهم ترین نقص های این طرح در اجرایی کردن مسکن 
استیجاری و ملکی بود که طبق مصوبه هیئت دولت )اسفند ماه 95( منابعی برای اجرای آن 
درنظر گرفته شد؛ هرچند که معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تیرماه 96 

ازعدم ابالغ اعتبارات مصوب مسکن اجتماعی به بانک های عامل خبر داد45. 
نباید از نظر دور داشــت که بر اســاس اعالم مرکز آمار ایران و نیاز بافت های فرسوده 
ساالنه باید حدود 2 میلیون مسکن در کشور ساخته شود که با توجه به این نیاز، اگر برنامه 
کمک به تأمین 100هزار واحد مسکونی در سال نیز تحقق یابد کمک شایانی به رفع شکاف 

بین عرضه و تقاضا نخواهد شد.

در حال حاضر بسیاری از شهرهای ایران با مســئله ای به نام بافت های فرسوده 3 عدم تحقق 80 درصدی وعده ها برای نوسازی بافت فرسوده
درگیر و نیازمند مقاوم سازی هستند. در همین راســتا، وزیر راه و شهرسازی، اردیبهشت 
ماه 9۳، ســطح بافت فرســوده در کشــور را 77هزار هکتار اعالم نمود46.  بنابر اهمیت 
مسئله در اواخر ســال 9۳ پرداخت ســاالنه ۳00 هزار فقره وام نوسازی به مدت 5 سال 
برای بهبود وضعیت بافت های فرسوده کشور با موافقت بانک مرکزی به تصویب هیئت 
دولت رســید47. دی ماه 95  و بعد از گذشت 2 ســال از این مصوبه، اسالمی بیگدلی، عضو 
هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شــهری، ضمن انتقاد از عملکرد بانک ها در دادن 
تسهیالت بافت فرسوده بیان داشت که 20 درصد از تعهد دولت مبنی بر نوسازی سالیانه 
۳00 هزار واحد بافت فرســوده محقق شده است48. تحقق 20 درصدی هدف گذاری های 
صورت گرفته از عدم همکاری بانک های عامل در پرداخت تســهیالت نوسازی حکایت 
دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند ابالغ دستورالعمل، ضوابط و قوانین به بانک ها برای 
همکاری آن ها بی فایده اســت؛ از این رو تجددنظر در انتخاب بانک های عامل این طرح و 
همچنین پیش بینی منابع مالی مشخص در غالب یک صندوق از سوی کارشناسان پیشنهاد 
می شود49. در چند سال گذشته سیاست های اجرائی مختلفی برای احیای بافت های فرسوده 
شهری مطرح شده اســت. یکی از این برنامه ها، طرح »کلید به کلید« بود که از سوی عضو 
کمیسیون عمران مجلس مطرح شد50. در ایده ی مذکور محله به صورت کامل در اختیار 
بخش خصوصي که در قالب شــرکت های توسعه گر فعالیت می کنند، قرار مي گیرد و این 
شرکت ها با مشارکت مردم و بخش دولتي اقدام به نوسازي بافت فرسوده می نمایند51. در 
این الگو تمام خدمات و سرانه هاي موردنیاز تأمین مي شود و ارزش افزوده حاصل از آن هم 

در اختیار مردم قرار می گیرد52.

یکی از عوامل مهم در توســعه و عمران روستاها، مسکن مناسب است. با توجه به 4 ساخت ناکافِی مسکن روستایی
اهمیت روستاها در رشد و توسعه اقتصادی کشور، تهیه مسکن با کالبد مناسب در روستاها، 
پس از انقالب اسالمی، همواره تقاضای مردم و صاحب نظران و دغدغه دولت ها بوده است. 
طبق آمار بنیاد مسکن انقالب اسالمی در کشور 5 میلیون و ۳70 هزار واحد روستایی وجود 
دارد که بیش از ۳میلیون و 200 هزار واحد روستایی غیر مقاوم و نیازمند بهسازی و نوسازی 
هستند5۳. عالوه بر آن طبق سرشماری ســال 95  کشور با کمبود 680 هزار واحد مسکن 

روستایی مواجه است54.
طبق آمارهای رسمی بنیاد مسکن انقالب اسالمی از تاریخ 1۳92/6/1 تا 1۳96/4/11 

تعداد کل قراردادهای بسته شــده برای بهسازی و بازسازی مساکن روستایی کشور 140 
هزار ۳45 مورد بود55. الزم اســت ذکر شــود که در دو دولت قبل تعداد کل قراردادهای 

بسته شده 1 میلیون 750 هزار مورد بود56. 

جدول )4( .  تعداد کل قراردادهای بسته شــده برای بهســازی و بازسازی مساکن 
روستایی کشور تا تاریخ 96/04/11 

تعداد عقد قراردادسالردیف
11۳8419۳.559
21۳85194.628
۳1۳86214.860
41۳87182.128
51۳88209.827
61۳89۳65.625
71۳90145.285
81۳91126.۳24
عدم ابالغ سهمیه 91۳92
101۳9۳11۳.154
عدم ابالغ سهمیه 111۳94
121۳9527.191

)منبع: گزارش های بنیاد مسکن انقالب اسالمی(

خاطرنشان می سازد که در برنامه ششم توسعه هدف گذاری ساخت و نوسازی ساالنه 
200هزار واحد مســکن روستایی انجام شده اســت که مقاوم سازی واحدهای فعلی و نیز 
تأمین کمبود واحدها - بدون احتســاب واحدهایی که در آینده اضافه خواهند شد- حدود 

18 سال زمان می برد.

بخش زمین و مســکن از حوزه هایی به شــمار می رود که با کمترین خطر دارای 5 ناکامی در کنترل سوداگری زمین و مسکن
بیشترین نرخ بازگشت سرمایه است به همین دلیل این حوزه استعداد باالیی برای پذیرش 
فعالیت های سوداگرانه دارد؛ به طوری که طبق اعالم مرکز آمار، 70 درصد از تقاضاهای 
مسکن کشــورمان، تقاضاهایی غیرمصرفی و سرمایه ای اســت57.  ازجمله راهکارهای 
پیشنهادی برای شفافیت حوزه زمین و مسکن و کاهش سوداگری های این بخش، مالیات بر 

عایدی سرمایه )CGT( 58 و مالیات بر خانه های خالی است59.

   مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری برای کنترل سوداگری مسکن
مالیات بر عایدی ســرمایه یکی از مهم ترین ابزارهای دولت ها برای کنترل سفته بازی و 
ســوداگری در بازار زمین و مسکن است. این مالیات افزایش ارزش به وجود آمده در بازار 
امالک را که از داللی و ســوداگری ناشی می شود هدف قرار می دهد و نقدینگی را به سوی 
فعالیت های تولیدی هدایت می کند. در همین راستا، وزیر راه و شهرسازی در ابتدای تصدی 
مسئولیت خود، بر کنترل سوداگری در بازار مسکن از طریق ابزار مالیاتی تأکید کرد60.  اما 
در ادامه، وی نه تنها سخنی در مورداستفاده از ابزار مالیاتی جهت کنترل سوداگری به میان 
نیاورد، که حتی به مخالفت با این رویکرد نیز برخاســت و در اردیبهشت سال 9۳ با ارسال 
نامه ای به ریاست مجلس خواستار عدم تصویب ورود مالیات بر عایدی سرمایه به الیحه 
اصالح مالیات های مستقیم شد که درنهایت نیز مالیات بر عایدی سرمایه مورد تصویب 

قرار نگرفت61. 

   سامانه شناسایی خانه های خالی و افزایش شفافیت های این حوزه
راهکار دیگر جهت جلوگیری از ســوداگری در بازار مسکن و حمایت از تولید، اخذ مالیات 
از خانه های خالی اســت62. مالیاتی که جزء مالیات های تنظیمی زمین و مســکن به شمار 
می رود و در بسیاری از کشــورهای دنیا معمول است. طبق اظهارات وزیر راه وشهرسازی 
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در فروردین ماه 96، 2 میلیون و 578 هزار واحد، خانه خالی در کشور وجود دارد که معادل 
250 میلیارد دالر سرمایه ی راکد است. وی این موضوع را تکان دهنده و ناشی از پرداخت 

تسهیالت خرید مسکن به سوداگران خواند6۳.
در همین راســتا، در تیرماه 94، ماده 169 اصالح مالیات های مکرر به تصویب مجلس 
شورای اسالمی رســید و در مرداد ماه 94 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ شد64. به 
دنبال آن وزارت راه و شهرســازی موظف گردید که ظرف شش ماه »سامانه ملی امالک 
و اسکان کشــور« را راه اندازی کند تا مشکلی برای شناسایی خانه های خالی وجود نداشته 
باشــد و با اخذ مالیات بر خانه های خالی امکان احتکار مسکن توسط دالالن و سوداگران از 
بین برود65. به رغم این تکلیف قانونی، اما وزارت راه  و شهرســازی اهتمامی برای شناسایی 
امالک خالی و اخذ مالیات از صاحبان آن ها را از خود نشــان نداد تا اینکه در اردیبهشــت 
96، معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی از راه اندازی سامانه اخذ مالیات از 

خانه های خالی در خرداد ماه 96 خبر داد66  که تا کنون این وعده محقق نشده است.

بازار زمین یکی از عوامل مهم و البته مؤثر بر بخش مسکن است که در صورت 6 برنامه ریزی برای زمین، مسئله ای مغفول در سیاست گذاری مسئوالن
فقداِن استراتژی مناسب در بخش زمین، این بازار به تنهایی باعث ناکارآمدی دو بازار دیگر 
یعنی بازارهای سرمایه و کار می شود که در چنین شرایطی، اقتصاد بیمار و ناکارآمد خواهد 
شد و این ناکارآمدی به کل اقتصاد نیز ســرایت می کند. به رغم اهمیت باالی مسکن در 
برنامه ریزی های توسعه شهری و منطقه ای، در چند دهه اخیر توجه چندانی به برنامه ریزی 
مسکن نشده است. هم زمان با شروع دولت یازدهم، انتظار می رفت این مسئله مدنظر قرار 

گیرد لکن این امر محقق نشد.

فاصله حجم ترازیت فعلی با نقطه مطلوب ترانزیت به عنــوان ابزاری اقتصادی می تواند مزایای ویژه ای را برای کشــور به 7
ارمغان بیاورد؛ از جمله: »متنوع سازی منابع درآمدی دولت )درآمد ۳00 دالری به ازای 
هر تن(«، »ایجاد اشتغال پایدار«، »تســهیل در تأمین کاالهای راهبردی«، »وابسته سازی 
منافع دیگر کشــورها به امنیت ایران« و »بی اثر کردن تحریم هــا در حوزه جابجایی«. از 
همین رو وزیر راه در ابتدای تصدی مسئولیت نسبت به برنامه ریزی جهت افزایش حجم 
ترانزیت کشور تا 50 میلیون تن در سال خبر داد67. امری که با در نظر گرفتن حجم ترانزیت 

بیش از 400 میلیون تنی میان آسیا و اروپا دور از دسترس نیست68. 
شایان ذکر است طبق ســند چشــم انداز 1404 حجم بار ترانزیتی کشور باید به 100 
میلیون تن در سال برسد؛ این در حالی است که طی 8 سال گذشته بیشترین حجم ترانزیت 
کشــور در ســال 9۳ با عملکرد 1۳ میلیون تن رقم خورد و پس ازآن حجم ترانزیت کاال 

روندی نزولی یافت.
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نمودار )9(: حجم ترانزیت کل )به میلیون تن( طی سال های اخیر
)منبع: سالنامه آماری سازمان راه داری(

عدم رشد حجم ترانزیت ریلی طی 4 سال گذشته به رغم کاهش ترانزیت کل و پایین بودن حجم ترانزیت ریلی 8
در مقایسه با ترانزیت جاده ای، اهتمام شرکت راه آهن جهت افزایش سهم راه آهن در جذب 
بارهای ترانزیتی سبب شد تا حجم ترانزیت ریلی از ابتدای سال 92  تا سال 94 با شیبی بسیار 

کم رشد نماید. هرچند که در سال 95، حجم ترانزیت ریلی کاهش یافت.
نکته قابل توجه فاصله بســیار زیاد این عملکرد با ظرفیت ها و اهداف پیش بینی شده ای 

است که مسئوالن بر اهمیت آن تأکید کرده اند.

نمودار )10(:شیوه حمل ترانزیت به میلیون تن
)منابع: سالنامه سازمان راه داری و تارنمای راه آهن جمهوری اسالمی ایران(

پیشرفت کند ساخت محورهای ریلی راهبردی  همانطور که پیش از این اشــاره شد، در حال حاضر 4700 کیلومتر پروژه ریلی در 9
دســت احداث وجود دارد. در این میان پروژه هایی مانند محور چابهارـ  سرخس، خوافـ  
هرات، کرمانشاهـ  خسروی، شلمچهـ  بصره و شیرازـ  بوشهر، برای کشور راهبردی هستند 
و تکمیل آن ها بخش عمده ای از نیاز زیرســاختی حمل ونقل ترانزیتی را تأمین می نماید. 
محور ریلی چابهارـ  سرخس به عنوان زیرساخت اصلی فعال سازی کریدور ترانزیتی شمال 
ـ جنوب به حســاب می آید. احداث و بهره برداری از این محور زمینه ساز ایجاد اشتغال و 
ضامن ارتقاء امنیت شرق کشور است. کلنگ این محور در سال 89 به زمین خورد و در حال 
حاضر و پس از گذشت 7 سال در حدود 20% پیشرفت داشته است. پروژه راه آهن غرب 
با عمری بیش از 14 سال، از اراک به سمت کرمانشاه منشعب می شود و درنهایت از طریق 
مرز خســروی به خانقین عراق و از این طریق به شبکه ریلی عراق متصل خواهد شد. قطعه 
اول این محور طبق وعده مسئوالن قرار است تا تابستان 96 به کرمانشاه برسد وقطعه دوم 
که کرمانشاه را به مرز خسروی متصل می کند در حال حاضر  پیشرفتی زیر 20% دارد69. 
محور شلمچهـ  بصره نیز که تنها معّطل احداث ۳2 کیلومتر خط آهن است، پس از امضاء دو 
تفاهم نامه در سال های 90 و 9۳ همچنان در انتظار اقدامات مسئوالن برای آغاز عملیات 

اجرایی به سر می برد.

استفاده ناکافی از ظرفیت تولید ناوگان ریلی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و نیز سیاست های آن، توسعه حمل ونقل ریلی 10
در اولویت قــرار دارد. مطابق ماده 164 این قانون »دولــت باید برای ایجاد ظرفیت های 
جدید از ســوی بخش های خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع 

داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیت های ریلی فراهم نماید«.
طبق سالنامه های آماری شرکت راه آهن، 22 هزار واگن باری و 2200 واگن مسافربری 
در کشــور وجود دارد. بنابر گزارش های موجود ۳0 درصد از این واگن ها )معادل 7500 

واگن( به دلیل فرسودگی نیاز به تعویض و جایگزینی دارند70. 

جدول )5(:تعداد واگن  مورد نیاز کشور
تعدادنوع واگنردیف

2280۳باری1
2210مسافری2
2501۳مجموع۳
7504میزان فرسودگی کل واگن های موجود کشور )۳0 درصد( معادل4
20000نیاز کشور به واگن باری طبق سند چشم انداز 51404
2500نیاز کشور به واگن مسافربری طبق سند چشم انداز 61404
۳750نیاز ساالنه کشور به ساخت واگن7

پی نوشت:
68 - بر اساس اعالم  World Shipping Council بار کانتینری جابجا شده در سال 2012 در مسیرهای دریایی آسیا به اروپا )وبالعکس( معادل 200 میلیون تن بوده است که مطابق با همین حجم، بار فله وجود داشته است. 
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الزم است ذکر شود طبق سند چشم انداز 1404 برای رفع نیاز کشور به واگن باید ساالنه 
۳750 واگن در کشــور تولید گردد. به رغم این تأکید اما بخش قابل توجهی از منابع مالی 
کشور صرف واردات آالت ناقله ی ریلی شده است. طبق آمار رسمی اتاق بازرگانی کشور 
در ســال 94، میزان واردات صورت گرفته در بخش آالت ناقله ی ریلی 426 میلیون دالر 

بود که این آمار در سال 9۳ برابر با 445 میلیون دالر بوده است71. 
نکته قابل توجه وجود 6 شــرکت بزرگ و توانمند در حوزه تولید و ساخت ناوگان ریلی 
در داخل کشور اســت. در همین راستا مدیرعامل بزرگترین شرکت واگن سازی کشور 
اردیبهشــت ماه 95 اعالم کرد »هم اکنون تنها 25 درصد ظرفیت شرکت واگن پارس 
فعال است و مهم ترین دلیل این اتفاق به هم ریختگی جو بازار به واسطه واردات واگن های 
دست دوم است72 «.  در حال حاضر شــرکت های تولیدی که در 4 سال گذشته به دلیل 
واردات انواع واگن های دست دوم خارجی نتوانستند بیش از 25% ظرفیت خود را فعال 

نگهدارند، با مشکالت جدی در تامین منابع مالی برای ادامه حیات خود روبرو هستند.

عدم احداث خطوط سریع السیر و برقی کردن محورهای پرترافیک    راه آهن سریع السیر تهرانـ  قمـ  اصفهان11
پروژه راه آهن سریع الســیر تهران - قم - اصفهان، به عنوان اولیــن پروژه احداث خط 
سریع السیر در کشور سال 86 به تصویب رسید. تاکنون بیش از 2 بار آغاز عملیات اجرایی 
این پروژه جشن گرفته شده است، در همین رابطه رئیس جمهور همزمان با صدور فرمان 
آغاز عملیاتی این پروژه در اسفند ماه ســال 9۳ از ساخت آن در مدت 4 سال خبر داد7۳. با 
وجود این، پس از گذشت 10 ســال از مصوبه ی احداث این پروژه وضعیت قراردادی آن 
تعیین نشده است. ازجمله بحث هایی که منجر به تأخیر در اجرای این پروژه ملی شده است، 
می توان به اختالف نظر بر سر تأمین منابع مالی این پروژه و همچنین تغییر سرعت عملیاتی 

قطار از ۳50 به 250 کیلومتر در ساعت اشاره داشت74.
   برقی کردن محور تهرانـ  مشهد

در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم، وزیر راه از تأمین مالی خارجی 2 میلیارد دالری برای 
طرح برقی کردن قطارهای تهرانـ  مشــهد خبر داد75 ؛ این طرح قرار بود طی 42 ماه، زمان 
سیر از تهران به مشهد را به 6 ســاعت کاهش دهد. بعد از گذشت بیش از 40 ماه از وعده 
مذکور، هفته اول مرداد ماه ســال 96 قرارداد تأمین مالی این پروژه با فاینانس 1.5 میلیارد 

دالری اگزیم بانک چین امضا شد76.

ارتقای بهره وری در شبکه ریلی کارشناســان با توجه به »هزینه های هنگفت ساخت خطوط ریلی و خرید ناوگان 12
جدید« و نیز »محدودیــت اعتبارات«، راهکار جایگزین »افزایش بهره برداری از خطوط و 
ظرفیت ناوگان ریلی موجود«، را پیشنهاد می نمایند. طبق آمار منتشرشده، بهره وری خطوط 
ریلی ایران در مقایسه با کشورهای پیشرو مانند هند، چین و حتی کشورهای درحال توسعه 
مانند قزاقســتان در وضعیت نامناسبی قرار دارد77.  قابل توجه آن که با صرف هزینه های 

اندک می توان بهره وری خطوط ریلی را 4 برابر نمود. 

ایران
ژاپن

قزاقستان
روسیه

چینهند

39

28
29

16

32

4

مسافریباری

نمودار )11(: بهره وری شبکه ریلی در چند کشور جهان )میلیون تُن یا نفر *کیلومتر/طول 
شبکه ریلی(

))UIC( منبع: اتحادیه بین المللی راه آهن ها(

وضعیت بهره وری ناوگان نیز بهتر از خطوط نیســت. توضیح بیشتر آنکه بهره وری در 
استفاده از واگن باری کشور پاکســتان حدوداً 10 برابِر ایران است. درحالی که وزارت راه 
و شهرسازی بر رفع هر چه ســریع تر نیاز حمل ونقل ریلی به ناوگان جدید تأکید دارد، اما 

کارنامه عملکرد این وزارت خانه حکایت از استفاده حداقلی از این سرمایه دارد78.  

ایران قزاقستان پاکستان روسیه

67

27

8

3

نمودار)12(: بهره وری واگن باری در چند کشور جهان  )میلیون تن*کیلومتر/تعداد واگن باری(
))UIC( منبع: اتحادیه بین المللی راه آهن ها(

ایران قزاقستان پاکستان روسیه

150

10
87

نمودار)13(: بهره وری واگن مسافری در چند کشور جهان )میلیون نفرکیلومتر/تعداد واگن مسافری(
))UIC( منبع: اتحادیه بین المللی راه آهن ها(

ساخت هواپیمای ملی یکی از نیازهای اصلی درزمینه ی حمل ونقل هوایی دســت یابی به دانش ساخت 13
و تولید هواپیماهای کوتاه برد برای ترابری داخلی اســت. نیازی که اهمیت آن در دوران 
تحریم برای کشــور به وضوح مشــخص گردید. در این راستا از ســال 91 طرح ساخت 

پی نوشت:
77 - تقسیم مجموع بار حمل شده در شبکه بر طول کل خطوط شبکه ریلی

78 - بار حمل شده از سوی ناوگان ریلی تقسیم بر تعداد واگن ها
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4 هواپیمــای 100 تا 150 نفره ی ملی به اجرا درآمد و فاز نخســت آن با طراحی مفهومی 
پیگیری شد. این طرح در سال 9۳ به علت کمبود منابع تخصیصی، به کندی پیش رفت. این 
وضعیت به گونه ای ادامه یافت که در ســال 95 تقریباً اجرای این پروژه متوقف گردید. در 
همین رابطه برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت، آذرماه 95 اعالم نمود: » این پروژه، 
برای ساخت هواپیمای جت مسافربری 150 نفره تعریف شد و با وجودی که هر بخشی از 
آن به یک دانشگاه و پژوهشــگاه سپرده شده اما متأسفانه اعتبار مالی مورد تقاضا برای آن 

تخصیص نیافته و روند اجرای آن به کندی پیش می رود«79. 
با توجه به وضعیت کشور در برچیده شدن تحریم ها و ایجاد برخی گشایش ها، این انتظار 
وجود دارد که طرح ساخت هواپیمای ملی با قوت پیگیری شود تا ضمن حمایت از دانش و 

توانایی کارشناسان بومی، زمینه کاهش وابستگی به دیگر کشورها فراهم گردد.

تحوالت مرتبط پیرامونی
خرداد 96، معاون اول رئیس جمهور، آئین نامه  جدید مالیاتی بخش مسکن را به 1 افزایش مالیات برساخت و تولید مسکن

دستگاه های متولی ابالغ کرد80. طبق این آئین نامه  سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد تا 
10 الی 25 درصد از سود تولیدکنندگان بخش مسکن را اخذ نماید81. مطابق با این آئین نامه 
درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشــی از ساخت و فروش هر نوع آپارتمان حسب مورد، 
مشــمول مالیات بر درآمد قانون اخذ مالیات های مستقیم می شود. به رغم انتظارها برای 
تدارک عوامل تشویقی و تسهیالت برای بخش مسکن، اّما عوامل تشویقی برای ساخت  و 
ساز کمتر و عوامل بازدارنده بیشتر شد. نباید از نظر دور داشت که تصویب و ابالغ آیین نامه 
اخذ مالیات برساخت و فروش مسکن در حالی صورت گرفت که رکود از سال  9۳ تاکنون 

بر بخش مسکن سایه انداخته است. 

معامالت مسکن در ســه ماهه نخست سال 1۳96 نســبت به مدت مشابه 2 استمرار رکود بر معامالت مسکن
سال 95، رشــدی 1 درصد داشت و به ۳7هزار و 120 معامله رســید82. عالوه بر این 
گزارش های بانک مرکزی حکایت از کاهش میانگین ســاالنه معامالت مســکن شهر 

تهران در چهار سال گذشته دارد.
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 نمودار )14( تعداد معامالت انجام شده مسکن در شهر تهران 
)منبع: بانک مرکزی83 (

طبق آخرین آمار منتشرشــده از ســوی بانک مرکزی )تیرماه ســال 1۳96(، تعداد 
معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 14.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت 

به ماه مشابه سال قبل، 2.5 درصد کاهش را نشان می دهد84.

بررســی گزارش های مرکز آمار حکایت از آن دارد که فرآیند رکود مسکن در 3 کاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادره
سال 95 نیز متوقف نشــده است. نمودار شــماره 2 تعداد واحدهای مسکونی مندرج در 
پروانه های ساختمانی طی سال های اخیر را نشان می دهد که می توان تعداد این واحدها را به 

 عنوان شاخصی جهت قضاوت درباره روکود مسکن لحاظ نمود.

بهار 95
بهار 94

بهار 93
بهار 92

81
97

6

93
30

8
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02

19

19
33

50

نمودار )15( تعداد واحدهای مسکونی مندرج در پروانه های ساختمانی 
)منبع: مرکز آمار 85(

طبق داده های مرکز آمار، تعداد پروانه های ساختمانی برای واحدهای مسکونی در بهار 
95، 81هزار و 976 بود که نســبت به بهار 92 با تعداد 19۳ هزار و ۳50 پروانه، کاهش 58 

درصدی داشت. 

متوســط قیمت هر مترمربع واحد مســکونی معامله شــده در شهر تهران طی 4 افزایش قیمت مسکن 
سه ماهه نخست سال 96، 4میلیون 600 هزار تومان بود که این رقم نسبت به مدت مشابه 
سال قبل)95(، رشد 6.2 درصدی داشت86. البته به طور کلی و طبق گزارش های دریافتی از 

بانک مرکزی قیمت مسکن در 4 سال گذشته سیری صعودی را طی کرد. 
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نمودار )16( میانگین قیمت ساالنه هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران 
)منبع: بانک مرکزی86 (

طبق سند چشم انداز 1404 برای رفع نیاز کشور به واگن باید 
ساالنه 3750 واگن در کشور تولید گردد. به رغم این تأکید 
اما بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور صرف واردات 

آالت ناقله ی ریلی شده است.
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در سه ماهه نخست سال 95 نیز هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به میزان 4278۳ 
هزار ریال معامله شده بود که از رشد 2.4 درصدی نسبت به سال 94 حکایت دارد88.

طبق آخرین آمار منتشرشــده از ســوی بانک مرکزی )تیرماه ســال 1۳96(، قیمت 
مسکن مجدداً افزایش داشــت و به 46.2 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال 

قبل)1۳95(، افزایش 6.2 درصدی را نشان می دهد89.

افزایش نرخ اجاره بها در سال های اخیر به یکی از چالشی ترین موضوعات حوزه 5 افزایش قیمت بازار اجاره
مسکن تبدیل شده اســت. تغییرات نرخ سود بانکی، نرخ تورم موجود، رکود مسکن، عدم 
تعادل در عرضه  و تقاضا در بازار مسکن و عدم شفافیت در حوزه اجاره بها ازجمله مواردی 
هستند که به عنوان دالیل این افزایش قیمت یاد می شوند90. در این رابطه می توان ذکر نمود 
که فقدان نهاد متولی و در دسترس نبودن اطالعات به نحو شفاف، از مهم ترین دالیل عدم 
مدیریت صحیح نحوه تعیین نرخ اجاره بهاء در کشور است91. اعالم افزایش 45 درصدی 
اجاره بها سال 96 از سوی رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، 
در مقابل اعــالم افزایش 10الی15 درصدی اجاره بها از جانــب عقبایی، رئیس اتحادیه 
مشــاوران امالک اســتان تهران، به همراه اطالعات برخی گزارش های میدانی مبنی بر 
افزایش بیش از 25 درصدی اجاره بها در ســال 96،گویای فقدان اطالعات شفاف در این 

حوزه است92.

طرح کد رهگیری امالک به منظور شفاف ســازی در حوزه معامالت مسکن و 6 حذف کد رهگیری امالک از سوی دیوان عدالت اداری
داشتن پایه ای از اطالعات برای برنامه ریزی در این حوزه بود که در سال 87 اجرایی شد9۳  
اما آبان ماه سال 9۳، دیوان عدالت اداری ابتدا در حکمی، الزام دریافت کد رهگیری برای 
مفاصا حساب را ابطال کرد94  و سپس در دی ماه سال 94 در حکم دیگری با ابطال بندهای 
5 و 6 مصوبه کد رهگیری، الزام دریافت کد رهگیری امالک برای مشاوران امالک را نیز 

برداشت95. 
با این اقدام، عماًل ســامانه ای کــه عملکرد موفقی در کنترل بازار مســکن و معامالت 
این حوزه داشــت و زمینه بروز فســاد و دالل بازی ها را از بین برده بــود، به بهانه وجود 
برخی نواقص فنی کنار گذاشــته شــد. الزم اســت ذکر شــود مهم تریــن دلیل حکم 
فــوق، تحمیل هزینه هــای اضافی بر مردم عنوان  شــده بود. که البته ایــن امکان وجود 
 داشــت که با ارائه ســازوکارهای جایگزین و ورود وزارت راه و شهرســازی از هزینه ها 

کاست.
خط اعتباری مسکن مهر7 محدودیت های ایجادشده از سوی بانک مرکزی برای اختصاص 

محدودیت های ایجادشده از ســوی بانک مرکزی برای اختصاص خط اعتباری 50 هزار 
میلیارد تومانی مسکن مهر، یکی از تحوالتی بود که طی چهار سال اخیر در بخش مسکن به 

وقوع پیوست که بر اتمام پروژه های مسکن مهر اثرگذار بود96.

به رغــم صراحت بند2 مــاده ۳4 قانون پولی و بانکی کشــور کــه بانک ها را از 8 فعالیت نامناسب بانک ها در حوزه مستغالت

ساخت وســاز و ورود به معامالت منقول منع کرده است97، بانک های خصوصی و دولتی 
فعالیت های شایانی در حوزه ساخت وساز و معامالت غیرمنقول به ویژه در بخش زمین و 

مسکن انجام می دهند که در گزارش های سالیانه بانک ها نیز به صراحت اعالم می شود. 
خاطرنشان می سازد که وظیفه تخصصی و قانونی بانک ها گردآوری سپرده های مردم 
و پرداخت وام به صاحبان صنایع و کشاورزان و بخش های تولیدی است. در همین راستا، 
بسیاری از کارشناسان معتقدند ورد بانک ها به حوزه مستغالت، زمینه ساز افزایش بهای 

امالک و مسکن می شود98.

توسعه حمل ونقل حومه ای قطارهای حومه ای از ســرویس های حمل ونقل ریلی مسافری هستند که برای 9
اتصال شهرهایی در شــعاع 100 تا 200 کیلومتری یک کالن شهر کاربرد دارند. غالب 
مسافرین این قطارها کارمندانی هســتند که با هدف رفتن به محل کار خود و به صورت 
روزانه از آن استفاده می کنند. ازجمله مسیرهای این قطارها می توان به تهران- قم، تهران-

کرج، تهران- ورامین و تهران- قزوین اشــاره کرد. جهت پیگیری و مدیریت این حوزه از 
حمل ونقل ریلی، در برنامه ششم توسعه مقرر گردید سازمان قطارهای حومه ای زیر نظر 

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران ایجاد شود.

افتتاح خط تولید ریل ملی پس از امضای ۳ تفاهم نامه در ۳ دهه میان شــرکت راه آهن و شرکت ذوب آهن، 10
خط تولید ریل ملی با همت شرکت ذوب آهن و تضمین خرید شرکت راه آهن، سرانجام در 

آبان ماه سال 95 در داخل کشور افتتاح گردید.
این در حالی اســت که پس از گذشت 9 ماه از افتتاح خط تولید، همچنان تولید و استفاده 
از ریــل داخلی انجام نپذیرفته اســت. از همین رو ضــرورت دارد وزارت خانه های راه و 
شهرسازی و صنعت معدن و تجارت به عنوان دو متولی اصلی برای تولید و استفاده ریل ملی 
به موانع پیِش روی تولید این محصول راهبردی رسیدگی نموده تا پس از گذشت 100 سال 

از ورود راه آهن به ایران، کشور از واردات ریل بی نیاز گردد.
شایان ذکر است که تجربه  تحریم ها در کشور سبب شد تا ریل به عنوان کاالیی راهبردی 
در توسعه حمل و نقل شــناخته شــود. هم اکنون برای تکمیل پروژه های ریلی در دست 

احداث حدود 600 هزار تن ریل موردنیاز است. 

عملکرد وزیر راه و شهرســازی در سال های اخیر با اعتراضات برخی نمایندگان 11 استیضاح وزیر راه  و شهرسازی
روبرو بوده اســت. توضیح بیشــتر آنکه نمایندگان مجلس در چهار سال اخیر دو نوبت 

آخوندی را  استیضاح نمودند99.
طرح نخستین استیضاح آخوندی با 1۳ امضاء در سال 94 تقدیم هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی شــد100  و جلسه استیضاح وزیر راه و شهرســازی در مهرماه همان سال 
برگزار گردید. پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف و توضیحات وزیر، نمایندگان با 
72 رأی موافق، 175 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 252 رأی اخذشده با برکناری 

وزیر راه و شهرسازی مخالفت کردند101.
طرح دومین اســتیضاح وزیــر راه وشهرســازی 14 آذرماه 95 بــا 82 امضاء تقدیم 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی شد102. جلسه استیضاح در اسفند 95 برگزار گردید و 
درنهایت نمایندگان با 74 رأی موافق، 176 رأی مخالف و 5 ممتنع از مجموع 257 نماینده، 

با برکناری آخوندی از ِسَمت وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند10۳.
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gg افزایش مرحله ای وام خرید بدون سپرده مسکن از 20 به 80 و نهایتًا 
به 120 میلیون تومان یکی از اقدامات بود که باهدف تحریک تقاضا و 

خروج بازار مسکن از رکود فعلی صورت گرفت.
gg صندوق پس انداز مســکن یکم، یکی دیگر از اقدامات دولت بود که

باهدف خانه دار کردن متقاضیان خانه اولی ایجاد شد. سرمایه گذاری 
۳500 میلیارد تومانی نشــان دهنده این است که به طور میانگین هر 

نفر 21 میلیون تومان در این صندوق سپرده گذاری کرده است.
gg ازجمله اقدامات مهم وزارت راه و شهرسازی در جهت افزایش عرضه

مسکن، تشکیل صندوق زمین و ساختمان است. در این زمینه به رغم 
حمایت از این صندوق هــا، اّما به علت نبود پشــتوانه مدیریتی، در 

عرصه عمل تنها به عرضه ۳82 واحد مسکونی اکتفا شد.
gg طرح جامع مسکن، به منظور تولید ســالی یک میلیون و پانصد هزار

واحد مسکونی در کشور در ســال 9۳، موردبازنگری قرار گرفت که 
البته باگذشت دو سال  از بازنگری طرح جامع، اقدامات اساسی برای 

تحقق طرح مذکور صورت نگرفته است.
gg مهم ترین دلیل برای پیشــرفت کند طرح های مسکن مهر، کمبود

منابع اســت. به گفته وزارت راه و شهرسازی، اعتبار الزم برای اتمام 
طرح مســکن مهر به همراه خدمات زیربنایی و روبنایی آن، 10 هزار 
میلیارد تومان است. این در حالی اســت که میزان اقساط برگشتِی 

مردم 1۳ هزار 600 میلیارد تومان بوده است. 
gg وعده آغاز طرح مسکن اجتماعی به آبان ماه سال 1۳92 بازمی گردد

که بعد از گذشت سه سال طرح فوق اسفندماه 95 در دو قالب مسکن 
حمایتی و اجتماعی برای سال های 1400-1۳96 به تصویب هیئت 

دولت رسید.
gg وزارت راه  و شهرســازی اهتمامی برای شناسایی امالک خالی و اخذ

مالیات از صاحبان آن ها از خود نشان نداده است.
gg طبق داده هــای مرکز آمار، تعــداد پروانه های ســاختمانی برای

واحدهای مسکونی در بهار 95، 81هزار و 976 بود که نسبت به بهار 
92 با تعداد 19۳ هزار و ۳50 پروانه، کاهش 58 درصدی داشت.

gg طرح کد رهگیری امالک به منظور شفاف سازی در حوزه معامالت
مسکن از ســال 87 اجرایی شــد که با حکم دیوان عدالت اداری در 
دی ماه سال 94، الزام دریافت این کد برای مشاوران امالک برداشته 

شد.
gg 80 طبق قرارداد منعقدشــده با شــرکت بوئینگ، این شرکت باید

فروند هواپیما را در مدت 10 سال به ایران ایر تحویل دهد. در قرارداد 
دیگری با شــرکت ایرباس، ایران در عرض 10 ســال آتی به 100 
فروند هواپیما دســت خواهد یافت. در قــرارداد دیگری 20 فروند 

هواپیما ATR، تا پایان سال 2018 میالدی تحویل ایران می شود.
gg 6 با توجه به نیاز کشــور به ســاالنه ۳750 واگن و همین طور  وجود

شــرکت بزرگ و توانمند در حوزه تولید و ســاخت ناوگان ریلی در 
داخل کشور، نهایتاً  25% از ظرفیت این شرکت ها فعال است. دلیل 

این امر نیز واردات انواع واگن های دست دوم است.
gg درحالی کــه وزارت راه و شهرســازی بر رفع هر چه ســریع تر نیاز

حمل ونقل ریلی به ناوگان جدید تأکید دارد، اما کارنامه عملکرد این 
وزارت خانه از عدم افزایش بهره برداری از خطوط و ظرفیت ناوگان 

ریلی موجود حکایت دارد.
gg از سال 91 طرح ساخت 4 هواپیمای 100 تا 150 نفره ی ملی به اجرا

درآمد و فاز نخست آن با طراحی مفهومی پیگیری شد. این طرح در 
ســال 9۳ به علت کمبود منابع تخصیصی، به کندی پیش رفت. این 
وضعیت به گونه ای ادامه یافت که در سال 95 تقریباً اجرای این پروژه 

متوقف گردید.
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ازجملــه مولفه هــای نشــان دهنده رونــق در 
تولیــد مســکن، تعــداد، پروانه های ســاختمانی 
ــات  ــداد معام ــکونی، تع ــای مس ــرای واحده ب
ملکــی انجــام شــده و قیمــت متعــادل مســکن 
اســت. در همیــن راســتا، همزمــان بــا شــروع 
دولــت یازدهــم و بــا اســتناد بــه منابــع آمــاری 
رســمی هــر ســه مولفــه تغییــرات چشــمگیری 
را تجربــه کرده انــد کــه بــه شــرح زیــر اســت.
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کاهش تعداد 

پروانه های ساختمانی
تعــداد  درصــدی   58 کاهــش 
بــرای  شــده  صــادر  پروانه هــای 
 95 بهــار  در  مســکونی  واحدهــای 
ــده  ــار 92 نشــان دهن ــه به نســبت ب
رکــود شــدید در ســاخت مســکن 

اســت.

کاهش بازسازی 
مسکن روستایی

طبــق برنامــه پنجــم توســعه، ســاالنه 
ــتایی  ــکن روس ــزار مس ــد 200ه بای
بــه  می شــد؛  بازســازی  کشــور  در 
رغــم ایــن تکلیــف قانونــی، طــی چهــار 
ســال اخیــر قــرارداد 140هــزار345 
ــه  مســکن روســتایی بســته شــده ک
ــش  ــن بخ ــود در ای ــان دهنده رک نش

اســت.

کاهش 
معامات مسکن

قیمــت هــر متــر مربــع واحــد مســکونی در شــهر 
تهــران از 3 میلیــون 721 هــزار تومــان در ســال 
92 بــه 4 میلیــون 600 هزارتومــان در چهــار 
ــت از  ــی ســال 96 رســیده کــه حکای ــاه ابتدای م
افزایــش 24درصــدی دارد. بــه عقیــده بســیاری 
از کارشناســان، کاهــش عرضــه ی مســکن، یکــی 

از عوامــل اصلــی افزایــش قیمــت آن اســت.
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محمــود حجتی یکی از پرتالش ترین و کم حاشــیه ترین وزرای 
دولــت یازدهم بــود که اعتقاد زیــادی به ضرورت اجــرای مداوم 

قانون انتزاع برای مدیریت بهینه بخش کشاورزی کشور داشت و در 
نیمه دوم دولت تدبیر و امید موفق شــد این قانون را اجرایی کند. حجتی 

با اســتفاده از این قانون توانســت »تمرکز بر خودکفایی« را سرلوحه تالش های 
خــود قرار دهــد و دروازه واردات را بر برخی محصوالت اساســی کشــاورزی ببندد 

تــا شــاهد رونق تولیــد داخل آن محصــوالت باشــیم. خودکفایی مجدد کشــور در تامین 
گنــدم در ســال 95 و کاهــش چشــمگیر واردات غذاهــای اساســی از جملــه ثمــرات اجــرای 

قانــون فــوق بود. البتــه علی رغم تالش هــای موفق حجتــی و همکارانش بــرای مدیریت واردات 
محصــوالت کشــاورزی، بــازار این محصــوالت در دولــت اول روحانی روزهــای تلخی هم داشــت؛ از 

اخبار ناخوشــایند بازار شــب عید گرفته تا نوسانات قیمت شکر و برخی کارشــکنی ها در بازار برنج. مرور 
این اتفاقات نشــان می داد که راهکار جلوگیری از گرانی ها و مقابله با نابه ســامانی در بازار، توجه به »حمایت 

از افزایــش تولیــد« و »تنظیم بــازار« درکنار مدیریت واردات بــود؛ اما این دو ابزار به صورت کامــل در اختیار وزیر 
کشاورزی دولت یازدهم قرار نداشت و همین امر موجب برخی ناهماهنگی ها و متعاقبًا نوسانات در بازار می شد.

البتــه وزیــر موفق دولت تدبیر و امید نقاط منفی مهمی هم در کارنامه خود داشــت؛ از جمله عدم حمایت از تولید داخلی    
نهاده ها و تداوم واردات آنها. همچنان این موضوع مشــابه ســدی زمخت ســر راه خودکفایی قرار دارد و موجب شده است 

که محصوالت خارجی همچنان بر سر سفره های غذایی مردم جا خوش کنند!
وزیــر کم حاشــیه دولت یازدهــم و همکارانش تالش های زیادی در راســتای مدیریــت بحران کمبود آب انجــام دادند و در 
راســتای کاهــش مصرف بخش کشــاورزی به عنوان یکــی از مهمترین مصرف کنندگان آب کشــور، توجه ویــژه ای به تولید 

محصوالت کم آب کردند و کشت پاییزه برخی محصوالت کشاورزی را توسعه دادند.

گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم

تمرکز بر خودکفایی
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اقدامات
التزام به اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی یکی از چالش های بزرگ پیشرفت کشاورزی در ایران تشتت در مدیریت این 1

بخش بود؛ توضیح بیشــتر آنکه عمده ابزارهای مدیریت کشاورزی بین وزارتخانه های 
صنعت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و نیرو پراکنده است که البته مهم ترین ابزار، دسترسی به 
بازار محسوب می شود. در صورت عدم دسترسی مدیران بخش کشاورزی به این ابزار، 
همه تالش هایی که در عرصه تولید صورت می گیرد با واردات بی منطق یا سوداگری در 
بازاررسانی محصوالت از سوی نهادهای دیگر به هدر خواهد رفت. برای حل معضل فوق 
و در راستای حمایت از کشــاورزان، قانون»تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی 
در وزارت جهاد کشــاورزی« در بهمن ماه سال 91 به تصویب مجلس رسید1. درنهایت، 
آئین نامه اجرایی این قانون در اسفندماه سال 92 ابالغ شد2. طبق این قانون، کلیه اختیارات، 
وظایف و امور مربوط به سیاســت گذاري، برنامه ریزي، نظارت و انجام اقدامات الزم در 
مواردی همچون صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلي محصوالت و کاالهاي اساســي از 

وزارت صنعت، معدن و تجارت منتَزع و به وزارت جهاد کشاورزي واگذار شد3. 
عملکرد وزارت جهاد کشــاورزی بر اســاس قانون تمرکز طی ســال های 92 تا 96 
کارنامه قابل قبولی را به نمایش گذاشــته است. در این راستا وزارت جهاد کشاورزی با 
ممانعت از واردات بی منطق برخی از کاالهای اساســی )گنــدم، برنج، میوه و غیره( در 
برهه های الزم، بازار مناســب را برای عرضه محصوالت کشاورزان داخلی فراهم نمود 
که این امر موجب کاهش حدود 5 میلیارد دالری واردات محصوالت کشاورزی شد4. 
در ادامه به ثمرات اصلی اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی طی 4 سال اخیر 

از سوی وزارت جهاد کشاورزی اشاره شده است:

  کاهش واردات گندم و خودکفایی در تولید آن
یکــی از مهم ترین دغدغه های کشــور، امنیت غذایــی و خودکفایی در محصوالت 
اســتراتژیک کشاورزی اســت. از همین رو حرکت در مســیر خودکفایی محصوالت 

اساسی، ازجمله اهداف حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز محسوب می شود5. 
وزارت جهاد کشاورزی در راستای خودکفایی گندم، از ابتدای دولت یازدهم، رویکرد 
افزایش تولید این محصول را در پیش گرفت. از سال 92 تا 96، حجم تولید گندم و خرید 
تضمینی آن افزایش یافــت و در عوض واردات این محصول محدودتر  شــد وبا تولید 
14.5 میلیون تن گندم و خرید11.5 میلیون تن از آن ار ســوی دولت6، کشور بار دیگر 
در سال 95، خودکفایی گندم  را جشن گرفت. این در حالی است که سال 92، 6.6 میلیون 
تن گندم7 تولید و تنها 4 میلیون و8۰۰ هزار تن گندم8  از کشــاورزان خریداری شده بود. 
همچنین طبق پیش بینی های صورت گرفته از سوی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، 

در سال زراعی جاری، میزان 13.5 میلیون تن گندم در کشور تولید خواهد شد9.

جدول )1(: میزان تولید گندم طی سال های 1392 تا 1395 )میلیون تُن(

میزان خرید میزان تولید گندمسال
تضمینی گندم

قیمت خرید 
تضمینی )تومان(

926.64.655۰
931۰.56.81۰5۰
9411.58.11155
9514.511.5127۰

  حمایت از تولید دانه های روغنی در کشور
کاهش وابســتگی در تولید دانه های روغنی با توجه به نقش اســتراتژیک آن، دارای 
اهمیت باالیی اســت. قابلیت بهبود و حاصلخیزی خاک1۰  در تناوب کشت با گندم11، 
اولویت این محصول را در برنامه ریزی تولید نشــان می دهد. با خروج 4 میلیارد دالری 

ارز12  جهت واردات روغــن و کنجاله دانه های روغنی، ضرورت داشــت انگیزه الزم 
جهت کاهش وابستگی به این محصول اساسی در مسئولین شکل گیرد. 

در همین راســتا، وزارت جهاد کشــاورزی در ســال 94 تصمیم گرفــت با تدوین 
برنامه ای 1۰ ســاله13 موســوم به »طرح خوداتکایی دانه های روغنی« و حمایت ویژه 
تولید محصوالت کلزا، ســویا، گلرنگ، آفتابگردان و کنجد را در کشور توسعه دهد14.  
تخصیص بودجه 3۰۰ میلیارد تومانی در ســال 95 برای توســعه کشت کلزا ازجمله 
اقدامات وزارت جهاد در دولت یازدهم محسوب می شــود15. بر اساس این اقدامات، 
تولید کلزا در سال 95 نســبت به سال 92، سه برابر شد16. طی دو سال گذشته و با توجه 
به حمایت هایی که از تولید دانه های روغنی در کشور صورت پذیرفت، عالوه برافزایش 

سطح زیر کشت17، میزان تولید آن نیز افزایش یافت18.  
دولت یازدهم عــالوه بر توجه به تولیــد دانه های روغنی در داخل، سیاســت های 
بازرگانی مناســب از جمله وضع تعرفه پایین تر برای کارخانه های روغن کشــی اتخاذ 
نمود. در این راســتا دولت یازدهم تالش نمود تا به جای واردات روغن خام برای تامین 
نیاز داخلی، دانه روغنی وارد شــود تا با فعال ســازی کارخانه ها، ضمن تامین روغن، از 
کنجاله آن برای خوراک دام نیز بهره گیری شــود19.  آمــار واردات روغن و دانه های 
روغنی طی سال های 91 تا 95 نشان از کاهش واردات روغن و افزایش واردات دانه های 
روغنی می دهد. به گونه ای که واردات روغن طی سال های 91تا 95 دارای زوند کاهشی 

و میزان واردات دانه های روغنی دارای روند افزایشی بوده است.

جدول )2(: میــزان واردات دانه های روغنی در بازه زمانی ســال های 91 تا 95 
)میلیون دالر(

واردات دانه های روغنیسال
91147
92341
93386
941۰11
951239

جدول )3(: میزان واردات روغن در بازه زمانی سال های 91 تا 95)میلیون دالر(

واردات روغنسال
91 2۰5۰
921866
9314۰4
941۰۰6
95895

)منبع: آمار رسمی گمرک جمهوری اسالمی ایران(

پی نوشت:
2 - بنا بر آئین نامه اجرایی این قانون، »تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصوالت و کاالهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، 

حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصوالت دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. 
17 - به گفته حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، تولید دانه روغنی در سال 95 نسبت سال 94، به سه برابر افزایش یافت. توضیح بیشتر آنکه، میزان تولید دانه های روغنی در سال 95 به 400 هزار تن رسید.

وزارت جهاد کشاورزی با ممانعت از واردات بی منطق برخی 
از کاالهای اساسی )گندم، برنج، میوه و غیره( در برهه های 
بازار مناسب را برای عرضه محصوالت کشاورزان  الزم، 
امر موجب کاهش حدود 5  این  نمود که  داخلی فراهم 

میلیارد دالری واردات محصوالت کشاورزی شد.
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البته اردیبهشت ماه ســال 96، وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار مصرف 
روغن و همچنین توجیه پذیر شــدن نرخ خرید تضمینــی دانه های روغنی، ضریب 
معافیت تعرفــه در قبال واردات روغن خام را به نفع واردکننده کاهش داد2۰.  پیش 
از این و در ســال 95 نیز، وزارت جهاد کشــاورزی اجازه ثبت سفارش واردات 2۰ 
نوع روغن و دانه های روغنی را به وزارت صنعت محــول کرده بود. به این ترتیب، 
وزارت جهاد کشــاورزی طی ســالهای 95 و 96 دو خطای اســتراتژیک در رابطه 
باسیاســت وزارت جهاد کشاورزی در راستای خودکفایی در تولید دانه های روغنی 

را مرتکب شد.

  حمایت از تولید شکر
یکی دیگر از اقدامات وزارت جهاد کشــاورزی، کاهش وابســتگی کشــور به شکر 
وارداتــی از طریق افزایش تولید در داخل کشــور بود. در همین رابطه تولید شــکر در 
کشــور از 1.1 میلیون تن در ســال 92، به 1.7 میلیون تن در سال 95 افزایش یافت21. 
خاطرنشان می ســازد که این افزایش تولید در دولت یازدهم، با اعطای مجوز واردات 
شکر به کارخانجات تولیدی قند و شکر22، استفاده از بذر مناسب، توسعه مکانیزاسیون 
و ســامانه های نوین آبیاری و همچنین انتقال فصل کشت از بهار به پاییز و بهره گیری از 

بارندگی ها رقم خورد23. 

  مدیریت واردات برنج
مسئله واردات بی رویه برنج طی ســالیان گذشته، همواره اعتراض کشاورزان را در پی 
داشت. وزارت جهاد کشاورزی طی 4 سال گذشته، عملکرد خوبی درزمینه کنترل واردات 
این محصول اســتراتژیک از خود نشان داد؛ به طوری که با اســتفاده از اختیارات خود و از 
طریق اعمال تعرفه 4۰ درصدی واردات و همچنین اخذ مابه التفاوت 5۰۰ تومانی به ازای 
هر کیلوگرم برنج وارداتی، توانست تا حد قابل قبولی مانع واردات این محصول استراتژیک 
به کشــور شــود. با این اقدام واردات برنج عماًل توجیه اقتصادی خود را از دست داد و از 
یک میلیون و 9۰۰ هزار تن در سال 92، به 84۰ هزار تن در پایان سال 95 کاهش یافت24. 

  ساماندهی وضعیت بازرگانی کشاورزی با اجرای سیاست »بازار در ازای بازار«
تولید ســاالنه 17 میلیون تن میوه در داخل، نیاز کشور به واردات میوه را برطرف 
می کند25.  همچنین این ظرفیِت تولید میوه، فرصت حضور ایران در جمع کشورهای 
منطقه را فراهم می نماید. وزارت جهاد کشــاورزی عالوه بــر کاهش واردات میوه 
به بهانه تنظیم بازار مناسب میوه شــب عید، طی سال های 94 و 95، سیاست »بازار 
در ازای بازار« را در راســتای تقویت تولید داخل، کنترل واردات و همچنین افزایش 
صادرات، پیگیری نمود26. سال 94 این طرح در بخش سیب درختی و موز شروع شد؛ 
به نحوی که درازای صادرات یک و نیم کیلوگرم ســیب، اجازه واردات یک کیلوگرم 
موز داده شــد27. ادامه اجرای سیاست مذکور در سال 95، سبب شد تا در شش ماهه 
نخست این ســال، صادرات سیب نسبت به مدت مشابه سال قبل، 3۰۰ درصد رشد 

یابد28.
این سیاســت برای ســال 96 نیز در دســتور کار قرار گرفت که طبــق آن از نیمه 
اردیبهشت ماه 96 تا نیمه شــهریورماه 96 به ازای صادرات ســه کیلوگرم مرکبات، 
واردات یک کیلوگرم از آن ها مجاز اعالم شــد29. طبق گفته مســئولین وزارت جهاد 
کشاورزی، این وزارتخانه برای واردات انبه و آناناس نیز به دنبال اجرای طرح »بازار در 

ازای بازار« است3۰.

حمایت از پرورش ماهی در قفس و تولید ماهی تیالپیا با توجه به ارزآوری ســالیانه 35۰ میلیــون دالری آبزیان31، صادرات آن ها 2
سهم قابل توجهی را در توســعه صادرات غیرنفتی به خود اختصاص می دهد. بر اساس 
پیش بینی های انجام شــده و به گفته وزیر جهاد کشاورزی، ظرفیت تولید 9۰۰ هزار تن 
ماهی در قفس در ایران وجود دارد32. طی 4 ســال گذشــته، وزارت جهاد کشاورزی، 
پرورش ماهی در قفس را به عنوان طرح های مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی در دســتور 

کار قرار داد33. 
در نتیجه این رویکرد، میزان تولید ماهی در قفس دریایی که در سال 93 تنها 2۰۰ تن 
بود، به هزار تن در سال 94 و به 16 هزار تن در سال 95 رسید34.  برای سال 96 تولید 5۰ 
هزار تن و در برنامه ششم توســعه نیز تولید 2۰۰ هزار تن ماهی در قفس هدف گذاری 

شده است35.
پرورش ماهی تیالپیا نیز، چند ســالی می شود در کشــور که طرفداران و منتقدین 
خاص خود را پیداکرده اســت؛ به گونه ای کــه موافقین، به ویژگی هــای تولیدمثل 
مناسب، رشد ســریع و مقاومت باال در برابر شــرایط ناپایدار محیطی به عنوان نقطه 
قوت این ماهی اشــاره می کنند36. مخالفین نیز، عمدتًا خطرات زیست محیطی تیالپیا 
را دلیل انتقاد خود مبنی بر عدم پرورش این ماهی در کشــور عنوان می کنند37. البته 
راه حل مناســب جهت پیشــگیری از بروز خطرات احتمالی محیط زیســتی تیالپیا، 
پرورش آن در سیستم های مدار بسته )در اســتان هایی که دسترسی به آبهای آزاد 

ندارند( عنوان شده است. 
با پیگیری وزارت جهاد کشــاورزی طــی دولت یازدهم، تعرفــه واردات این ماهی 
افزایش پیدا کــرد38  تا تولید داخلی ایــن نوع ماهی رونق پیدا کند؛ تاکنون ســازمان 
محیط زیست در برابر صدور مجوز برای تکثیر تیالپیا مقاومت کرده است39. درحالی که 
عمده کشورهای همسایه)ازجمله عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس(، تولیدکننده 

تیالپیا هستند.

پیگیری اجرای طرح احیای اراضی خوزستان و ایالم ازجمله اقدامات مهم وزارت جهاد کشــاورزی در دولــت یازدهم، پیگیری 3
جدی این وزارتخانه در راستای احیای اراضی اســتان های خوزستان و ایالم بود. طرح 
احیای 55۰ هزار هکتاری اراضی کشــاورزی خوزستان و ایالم در سال 75 به تصویب 
رســید4۰. اما اجرای آن قریب به دو دهه به تعویق افتاد تا این که در دی ماه ســال 92 و 
پس از ســفر رئیس جمهور و هیئت دولت یازدهم به استان خوزستان، 1.5 میلیارد دالر 
از محل صندوق توســعه ملی جهت تسریع در پیشرفت این طرح در نظر گرفته شد که 
با اختصاص این اعتبار در سال 93، اجرای ســریع آن از مهرماه همان سال آغاز شد41.  
بهمن ماه ســال 95، حجتی، وزیر جهاد کشــاورزی از اتمام عملیات اجرایی 234 هزار 
هکتار از اراضی و تحویل آن به کشــاورزان خبر داد42. همچنین به گفته وی، در سال 96 

مابقی 84 هزار هکتار از فاز اول این طرح به پایان می رسد43. 
قابل ذکر اســت به گفته عظیمی، مشــاور ارشــد مدیرعامل جهــاد نصر، در طرح 
55۰هزار هکتاری خوزستان، نظام های بهره برداری مرتبط با طرح همچون گذشته و به 

دولت یازدهم عالوه بر توجه به تولید دانه های روغنی در داخل، 
سیاست های بازرگانی مناسب از جمله وضع تعرفه پایین تر برای 
کارخانه های روغن کشی اتخاذ نمود. در این راستا دولت یازدهم 
تالش نمود تا به جای واردات روغن خام برای تامین نیاز داخلی، 
دانه روغنی وارد شود تا با فعال سازی کارخانه ها، ضمن تامین 

روغن، از کنجاله آن برای خوراک دام نیز بهره گیری شود.
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شیوه غیرعلمی و بدون برنامه ریزی دنبال می شود44.

امضای تفاهم نامه با سایر کشورها وزارت جهاد کشــاورزی طی 4 سال اخیر، ضمن توســعه همکاری ها با سایر 4
کشورها، روند واردات گســترده ی نهاده های فناورانه را شدت بخشید و از این حیث، 
وابستگی کشــور بیشتر شــد45. ازجمله نهاده های اصلی بخش کشاورزی که عمدتًا از 
طریق واردات تأمین می شوند را می توان به خوراک دام و طیور46، تخم چشم زده ماهی 

قزل آال47 و همچنین اسپرم گاو48  اشاره کرد.
طی ســال های 92 تا 95، وزارت جهاد کشــاورزی با امضای یادداشــت همکاری با 
کشورهایی ازجمله روسیه، اوکراین، قزاقســتان، گرجستان، برزیل، غنا و ویتنام زمینه 

گسترش فعالیت های فرا سرزمینی را فراهم آورده است49.
همچنین امضای تفاهم نامه همکاری با کشــورهای نروژ، یونان و فرانســه درزمینه 
آبزی پروری5۰، چین درزمینه ی شــیالت، تولیدات گیاهی، تحقیقات، جنگل و مرتع51  
و امضای موافقت نامه قرنطینه گیاهی و دامی با کشــورهای قرقیزســتان52   و برزیل53  

نمونه های دیگری در این زمینه محسوب می شوند.
یکی از اقدامات قابل تأمل وزارت جهاد کشــاورزی در دولت یازدهم، توسعه شدید 
همکاری با کشور فرانسه اســت. امضای قراردادهای متعدد همکاری در امور زراعت، 
باغبانی، شــیالت، دام و طیور و اصالح نژاد و همچنین توســعه همکاری در زمینه های 
بهداشــتی و قرنطینه ای ازجمله موارد موردتوافق بین ایران و فرانسه54  در طول چهار 

سال گذشته است. 
وزارت جهاد کشــاورزی اگرچه مخالف واردات محصوالت کشــاورزی است که 
امکان خودکفایی آن در کشــور وجود دارد؛ اما طی 4 ســال اخیر، بــا حمایت نکردن 
از توســعه و تولید نهاده های  اولیه مختلف غذایی و کشــاورزی نظیر اسپرم گاو، تخم 
چشــم زده ماهی و.. کشــور را به بازار نهاده های فناورانه خارجی تبدیل نموده است55؛ 
بدین ترتیب، قســمت انتهایی زنجیره واردات محصوالت غذایی کنترل می شــود؛ اما 
قسمت های ابتدایی زنجیره – شــامل نهاده های تولید آن محصول- به راحتی به کشور 
وارد می شود؛ این در حالی اســت که فعالیت اصلی در راستای تأمین امنیت غذایی یک 
کشور، توسعه فناوری تولید محصوالت از ابتدا تا انتها است. واردات گسترده نهاده های 
دانش بنیان کشاورزی و دامی در حالی طی 4 سال گذشته صورت پذیرفته که سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی ســاالنه با انجام هــزاران تحقیِق گران قیمت، 

نتوانسته نقش مؤثری در بهبود وضعیت بخش کشاورزی داشته باشد. 

امور مغفول
پیشرفت کنِد آماده سازی پرتال کشاورزی یکی از ضروریات یک برنامه ریزی دقیق، دسترسی به اطالعات صحیح، به روز 1

و کامل است. در بخش کشاورزی نیز داشتن اطالعاتی همچون حجم تولید محصوالت 
کشــاورزی، پیش بینی شــرایط تولید، حجم واردات و صادرات، شــرایط بازار وغیره 

ازجمله لوازم اساسی برای مدیریت این بخش محسوب می شود.
واردات محصوالت کشاورزی در زمان کفایت میزان تولیدات داخلی، نتیجه ی نبود 
آمار دقیق و شفاف از ذخایر موجود در کشور اســت. همچنین ضعف بازاریابی در این 
بخش نیز به عدم شناخت از وضعیت بازار محصوالت داخلی برمی گردد. از سوی دیگر 
عدم شفافیت در فرآیند تولید و توزیع محصوالت کشــاورزی نیز زمینه ایجاد و رشد 

واسطه های غیرضروری در این بخش را فراهم کرده است.
بر همین اساس ایجاد درگاه اطالعاتی، به روز و جامع در قالب »پرتال کشاورزی« که 
شامل آمارهای تولید، صادرات، واردات، شــرایط بازار وغیره باشد، یکی از مهم ترین 

تکالیف وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود. 

به رغم پیگیری های مرکز آمار و فناوری اطالعات وزارت جهاد کشاورزی اّما برخی 
ســازمان های دخیل در زنجیره56  همکاری های الزم را جهت تحقق اهداف طرح پرتال 
نداشتند. الزم اســت ذکر شــود این عدم همکاری ها در حالی صورت گرفت که طبق 
ماده 22 قانون افزایش بهره وری57  و مــاده 48 رفع موانع تولید، نهاد های مربوط ملزم 

به همکاری بودند58.

بی توجهی به طرح های آبخیزداری و مرتع داری برای افزایــش بهره وری آب در کشــور، جلوگیــری از هدررفت آب در 2
تمــام مراحل تولید، توزیع و مصرف کشــاورزی، ضروری به نظر می رســد. تبخیر 
مســتقیم بیش از 7۰ درصد آب ورودی به کشور به خاطر اجرای ضعیف طرح های 
آبخوانداری و عدم ذخیره سازی زیرســطحی و اتالف شبکه های توزیع، عامل اصلی 
هدر رفت منابع آبی کشــور اســت59. آبخیزداری و به خصوص احیای مرتع داری 
می توانــد نقش مؤثری در افزایش حجم آب های تجدیــد پذیر و کاهش نرخ تبخیر 
و اثرات تغییر اقلیم و کنترل فرســایش خاک داشته باشــد6۰. این در حالی است که 
متأســفانه در 4 ســال اخیر، توجه چندانی از ســوی وزارت جهاد کشاورزی به این 
اقدامات نشده اســت؛ که البته ریشــه اصلی آن را در ناهماهنگی میان ساختار های 
مدیریت منابع آب باید جســتجو کرد. وزارت نیرو تمام تالش خود را برای ذخیره 
ســطحی آب به کار گرفته و وزارت جهاد کشــاورزی نیز تمرکز خود را بر بهره وری 
مصارف آب درون مزرعه قرار داده اســت. بخش اعظمــی از آب تخصیص یافته 
به بخش کشــاورزی، پیش از رســیدن به مزرعه در مرحله انتقــال و توزیع به هدر 
مــی رود61؛ بنابراین می توان گفت پراکندگی بخش هــای مدیریت منابع آبی، دلیل 
اصلــی ضعف در این حوزه اســت. همچنین مقاومت ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیــزداری در واگذاری بهره بــرداری عرصه های طبیعی از ترس سوء اســتفاده 
بخش خصوصی و تغییر کاربری، منجر به عدم مشــارکت سرمایه ها و توان مردمی 
در عرصه بزرگ احیای منابع طبیعی شــده و بودجه فعلی این سازمان به هیچ عنوان 

پاسخگوی نیاز کشور نبوده و نخواهد بود.

واردات محصوالت کشاورزی در زمان کفایت میزان تولیدات 
داخلی، نتیجه ی نبود آمار دقیق و شفاف از ذخایر موجود در 
کشور است. همچنین ضعف بازاریابی در این بخش نیز به عدم 

شناخت از وضعیت بازار محصوالت داخلی برمی گردد.

پی نوشت:
44  - اعم از الگوی کشت، آموزش نیروی انسانی، شکل دهی زنجیره تولید تا مصرف و بازار محصوالت زمین های احیاشده

45 - الزم است ذکر شود توجه به خودکفایی در محصوالت اساسی باید در طول زنجیره تولید مدنظر قرار گیرد. به گونه ای که تأمین نهاده های تولید، مانند کود، بذر و ماشین آالت تا محصول نهایی، از منابع داخلی تأمین شوند.
56 - از جمله سازمان دامپزشکی در زمینه ارائه اطالعات کشتارگاه ها، گمرک، در زمینه ارائه اطالعات ترخیص و درب خروج و شرکت بازرگانی دولتی ایران در زمینه ارائه اطالعات مربوط به موجودی انبارها و ذخایر

58 - دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ الزم االجرا ء شدن این قانون، اقدامات الزم را برای ایجاد سامانه داده ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصوالت کشاورزی انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی 
به تولید محصوالتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.
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مدیریت ناکارآمد در حوزه پیشگیری، شناسایی و درمان  بیماری های دام و طیور3
پیشــگیری، تشــخیص و قرنطینه ســازی دام و طیور آلوده، از مهم ترین رسالت ها 
و وظایف سازمان دامپزشــکی- ذیل وزارت جهاد کشــاورزی- است. طی 4سال 
اخیر، درنتیجه اهمال ســازمان دامپزشــکی در اجرای این مسئولیت ها، بحران های 
متعددی در حوزه دام و طیور ایجادشده است. به گونه ای که در دولت یازدهم، شیوع 
بیماری های حوزه دام و طیور، هزینه های گزافی را بر دامداران کشــور و مســئوالن 
تنظیم بازار وارد کرد.  با شناســایی ســویه های جدید بیماری تب برفکی در زمستان 
سال 6294، انتظار می رفت با شکل گیری یک ســتاد بحران، اقدامات الزم برای اجرای 
گسترده واکسیناسیون و قرنطینه دام های آلوده انجام گیرد. لکن با تشخیص دیرهنگام 
این بیماری و بی توجهی مســئولین ســازمان دامپزشکی به هشــدارهای شرکت های 
واکسن ســازی مبنی بر عدم توانایی تأمین تعداد واکســن موردنیاز، عماًل بیماری تب 

برفکی فراگیر شد63. درنهایت در اثر تب برفکی، 31 هزار رأس دام تلف شدند64.
همچنین در ســال 95، بیماری آنفلوآنزای پرندگان65 )تیــپ H5N8( تلفات زیادی 
را از مرغداران کشــور گرفت؛ تحت تأثیر شــیوع این بیماری، کشــورهای عراق66  و 

آذربایجان67  واردات مرغ و تخم مرغ از ایران را به طور موقت ممنوع کردند.
نگاهی به پرونده سازمان دامپزشــکی در کنترل بیماری های دام و طیور68  از قبیل 
تب برفکــی، آنفلوآنزا و تب کریمه کنگــو، خود بیانگر عملکرد نه چندان مناســب 
ســازمان دامپزشــکی کشــور درزمینه کنترل بیماری های دام و طیور طی سالیان 
گذشته اســت. به گونه ای که مســئولین این ســازمان به جای توجه به پیشگیری، 
تشــخیص و قرنطینه دام و طیــور آلوده69  دلیل بروز این قبیــل بیماری ها را کمبود 

بودجه عنوان می نمایند7۰. 

عدم ارائه الگوی مصرف مواد غذایی مناسب ازجملــه مهم ترین مســائل در تأمین امنیت غذایی در کشــورها، اصالح 4

الگوی غذایی71  آن کشــور با توجه به حمایت از تولید و تأمین محصوالت است. در 
تدوین یک »الگــوی تولیِد« مطلوب باید »الگوی مصــرف« را نیز مدنظر قرارداد؛ 
به این معنا کــه حجم اصلی تولیدات باید بر مبنای مصــارف انجام گیرند. بر همین 
اســاس توجه به اصالح الگوی مصرف، زمینه تعیین الگوی تولیدی مطلوب را فراهم 

خواهد کرد. 
بــه همین دلیل دولت با اساســی قلمداد نمودن محصوالتی همچون روغن و شــکر، 
همواره باید برای کنترل بازار این قبیل محصوالت، ذخایر اســتراتژیک تامین نماید و 
یارانه مصرف را در درجه اول صرف این محصوالت کند. این در حالی اســت که برای 
اقالم مهمی همچون شیر، برنامه ی حمایتی منظم و مستمری ندارد؛ نتیجه اینکه به سبب 
حمایت نشــدن و عدم تخصیص یارانه مصرف برای لبنیات72، ســبوس گندم وغیره  

بیماری های زودرس در کشور شایع می شود.
نقدی که به عملکرد وزارت جهاد کشــاورزی در رابطه بــا امنیت غذایی و اصالح 
الگــوی مصرف وجود دارد اینکه، الگویی که در حــال حاضر در هرم غذایی مردم جا 
گرفته، الگوی غذایی غربی73  اســت. نتیجه پیاده سازی این الگو، مصرف باالی نمک، 
شکر و روغن است؛ موادی که هرکدام در ابتالی جامعه به بیماری های مختلف، نقش 

آشکار دارند74. 

رها شدن بنگاه های خرد روستایی بیش از 9۰ درصد تولیدات کشــاورزی در روستاها تولید می شود75  و شغل 5
اصلی روســتاییان کشاورزی است؛ متأســفانه، به رغم بیانات مقام معظم رهبری در 
مورد اهمیت رونق کشــاورزی و صنایع تبدیلی و بازاررسانی محصوالت روستایی76  
و مأموریت های وزارت جهاد کشــاورزی در مورد روستا77 ، وزارت جهاد کشاورزی 
خود را متولی روســتا و به ویژه اقتصاد روستا نمی داند. به همین سبب، برنامه ای برای 
مدیریت و ســاماندهی واحدهای اجتماعی- اقتصادی روستایی ندارد78؛ ازاین رو، در 
چهار سال گذشته برنامه و اقدامی در راستای مدیریت واحد بنگاه های خرد روستایی 

نداشته است.
در حال حاضر عدم مســئولیت پذیری وزارت جهاد کشــاورزی درزمینه توسعه 
روســتایی، وجود بیش از 23 نهاد دولتی و غیردولتی مرتبط با روســتا، ســبب بروز 
تشتت در سیاست گذاری و اشتباهات اساسی در اجرای برنامه های توسعه روستایی 

می شود.
رویکــرد اصلی دولــت یازدهم در رابطه با توســعه روســتایی، ضریب دادن به 
کســب وکارهای لوکس و فرعی در روستاها اســت. این رویکرد دولت در حقیقت 
حاصلی جز از مزیت افتادن روســتا، بی هویت شــدن جامعه روســتایی و مهاجرت 
اجباری روســتاییان ندارد79. توضیح آنکه شاکله اصلی اشــتغال جوامع روستایی، 
مزیت های رقابتی و پایدار کســب وکارهای کشــاورزی در مقایسه با سایر مشاغل 
جوامع شــهری است. لذا راه برون رفت از مشکالت مهاجرت وتخلیه روستاها، توجه 
به توســعه حلقه های پسین و پیشین کشــاورزی، خدمات و صنایع تخصصی مرتبط 

است. 

پی نوشت:
78 - طبق قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی)مواد 1، 2 و 8 از اساسنامه تشکیل وزارت جهاد کشاورزی( وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان متولی توسعه روستایی کشور تعیین شده است.

79 - رویکرد دولت یازدهم جهت توسعه اقتصادی روستا، عمدتا توجه به حوزه های صنایع دستی و گردشگری بوده است.



عملکرد وزارت جهاد کشاورزی میراث یازدهم

 بررسی عملکرد 4 ساله دولت یازدهم 
79 شهریورماه 1396

همچنیــن با توجه به اینکه خأل اصلی رونق اقتصادی روســتاها، خرد بودن بنگاه های 
اقتصادی روستاها محسوب می شــود، راهکار عالج آن بر اســاس مطالعه تجربیات 
کشــورهای موفق، ایجاد و ســازمان دهی تأمین کننده ها )Provider( و توســعه گرها 

)Developer( تاز سوی نهادهای واسط غیردولتی است.
از جمله ایرادات دیگر در توســعه روســتایی، برنامه ریزی یک سویه و از باالبه پایین 
بدون توجه به نیاز و ظرفیت واقعی روستاها است. به عنوان مثال، طرح »هادی« که تنها 
طرح توسعه ای در روستاها محسوب می شود، عمومًا بدون کسب نظر اهالی روستا  تهیه 
و تصویب می گردد. راهکار اصلی برای حل مشکل عدم مشارکت در تصمیم گیری های 
روستایی )به خصوص جوانان روستایی(، گسترش تشکل های روستایی و برنامه ریزی 

تعاملی نیاز- ظرفیت در روستاهاست.

تأخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت و پرداخت مطالبات  کشاورزان6
باوجود موفقیت این وزارتخانه درحرکت به ســمت خودکفایی، رشد نامناسب قیمت 
خرید تضمینی گندم در دوســال انتهایی دولت و همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات 

کشاورزان از نقاط تاریک در کارنامه دولت یازدهم محسوب می شوند. 
قیمت خریــد تضمینی گندم عامل مهمــی در افزایش تولید و ترغیب کشــاورزان 
به فروش گندم بــه دولت قلمداد می شــود. طبق قانون خریــد تضمینی محصوالت 
کشاورزی، دولت تا پایان شهریورماه هرسال، باید نرخ خرید تضمینی سال زراعی جدید 
را از طریق رســانه ها اعالم نماید8۰. باوجود این، دولت طی ســال های 93، 94 و 95 در 
تعیین و اعالم نرخ های خرید تضمینی تأخیر داشــت؛ به گونه ای که نرخ خرید تضمینی 
محصوالت در ســال 94 با 41 روز تأخیر و در آبان ماه تعیین شــد81. در ســال 95 نیز 

قیمت های خرید تضمینی در اسفندماه، اعالم گردید82.
همچنین با وجود تالش کشاورزان در راستای افزایش تولیدات کشاورزی طی 4 سال 
گذشــته، دولت در پرداخت مطالبات گنــدم کاران83، ذرت کاران84  و صنایع قند85  و 
شــکر تعلل86 ورزید.  تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان موجب افزایش بدهی ها، 
جرائم ناشی از معوقات بانکی کشاورزان و کمبود نقدینگی موردنیاز کشاورز برای آغاز 
بهنگام بعدی می شود که این امر مستقیمًا بر خودکفایی و حجم تولیدات زراعی سال بعد 

اثرگذار خواهد بود.

عدم ورود بخش خصوصی به بخش تحقیقات کشاورزی ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشــور با حدود 12 هزار نفر 7
پرســنل و حدود هزار میلیارد تومان بودجه ســالیانه87  ازجمله بزرگ ترین نهادهای 

تحقیقاتی کشور محسوب می شود 
ازجمله اقدامات سازمان تحقیقات کشاورزی در دولت یازدهم می توان به واگذاری 
1۰5 دانش فنِی تجاری سازی شده به بخش خصوصی، حمایت از ورود بخش خصوصی 
به حوزه تولید واکســن88، معرفی 417 رقم بذر زراعی جدید89، تقویت سیســتم ایمنی 

ماهی قزل آال9۰  و غیره  نام برد. 
اما باوجود این دستاوردها، ســازمان تحقیقات کشاورزی آن گونه که شایسته اعتبار 
و بودجه ای که در اختیار دارد نتوانســته است در رفع مشکالت کشاورزان و دامداران 
مؤثــر و کارا عمل نماید. بخش قابل توجهی از بودجه ســازمان تحقیقات کشــاورزی، 
جهت پرداخت حقوق کارکنان سازمان هزینه می شود؛ به همین سبب، بودجه ای برای 
تحقیقات و تجاری سازی باقی نمی ماند. بنابراین وابسته نمودن حقوق کارکنان سازمان 
به خروجی تحقیقاتشان، یکی از راه حل هایی است که می تواند در جهت رفع اشکال فوق 

مطرح شود.
 ازجمله مواردی که حجتی، وزیر جهاد کشاورزی بر آن تأکید داشته91، تالش جهت 
ورود بخش خصوصی به عرصه تحقیقات کشاورزی بوده است. لکن مسئوالن سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی کشــور، با وجود اینکه بیش از ســایر ارگان ها 
افزایش اعتبارات سالیانه داشته است92، در خصوصی سازی بخش تحقیقات کشاورزی 

ناتوان و در ارتقای کیفیت کشاورزی در ایران ناموفق بوده اند.

تحوالت مرتبط پیرامونی
موافقت مجلس با برداشت 1.5 میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی  جهت اشتغال زایی روستایی1

دولت یازدهم جهت ایجاد اشــتغال در مناطق روستایی و عشــایری، تصمیم بر ارائه 
تســهیالت به این مناطق گرفت. در همین راستا، آذرماه ســال95، الیحه یک فوریتی 
برداشت 1.5 میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی )جهت ایجاد اشتغال جوانان روستایی( 
در مجلس تصویب شــد93؛ دولت در ابتدا تصمیم داشــت به واسطه نامه نگاری با مقام 
معظم رهبــری مجوز این میزان برداشــت را دریافت نماید94؛ لکن رهبری بررســی 
کارشناسی در این رابطه را بر عهده مجلس قرار دادند. دولت نیز آذرماه سال 95، الیحه 

دوفوریتی خود را در همین زمینه تقدیم مجلس کرد95. 
این الیحه البته با موافقت ها و مخالفت هایی از سوی کارشناسان، مسئولین و نمایندگان 
مجلس روبرو شد. بررسی اظهارات مسئولین دولت نشان می داد که یکی از گزینه های 
اصلی برای هدایت اعتبارات مدنظر الیحه، صنایع گردشگری و روستایی بود. مسئولین 
دولتی در الیحه تقدیمی به مجلس، بر توسعه صنایع دستی و گردشگرِی روستایی تمرکز 
کردند؛ به گونه ای که می توان گفت در نظر ایشــان پیشرفت روستا وابستگِی وثیقی به 
توســعه این صنایع دارد96؛ ناگفته نماند که عالوه بر صنایع گردشگری، »کشاورزی« و 
»مسکن روستایی« نیز دو گزینه ی بدیل برای مصرف اعتبارات مندرج در الیحه بودند 

که هر کدام موافقانی داشتند. 

اما در ســوی مقابل، این الیحه با مخالفت هایی نیز روبرو گشــت. مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی بهمن ماه 95 با انتشار گزارش کارشناسی به بیان ایراداتی درباره 
الیحه برداشت 1.5میلیارد دالری پرداخت و پیشنهاد رد کلیات آن را داد97. در گزارش 
مرکز پژوهش ها آمده اســت که با توجه به انتخاب ســازمان برنامه و بودجه به  عنوان 
متولی طرح و به دلیل عدم تســلط نظارتی مجلس بر این ســازمان، نمایندگان قدرت 
نظارتی و اثربخشی خود را بر طرح از دست خواهند داد. عالوه بر این، طبق گزارش فوق، 

سازمان برنامه و بودجه فاقد بدنه و تجربه مدیریتی در امور روستا ییان شده است.
همچنین مرکز پژوهش ها مجلس بیان داشت که طبق ماده )1( قانون تشکیل وزارت 
جهاد کشاورزی، مسئول توسعه روستایی کشور، وزارت جهاد کشاورزی است؛ به همین 

دلیل انتظار می رفت متولی طرح مذکور در روستاها وزارت جهاد کشاورزی باشد.
پس از گذشــت طرح مباحث فراوان میان دولت، کمیسیون های تخصصی مجلس، 
هیئت  رئیســه و مرکز پژوهش های آن و همچنین فعالین توســعه روستایی، سرانجام 

الیحه مذکور در تیرماه 96 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.

شکست در فرصت تجارت با روسیه و کشورهای همسایه نقش آفرینی در »تجارت غذا« در منطقه به وسیله توسعه صادراِت محصوالت 2
غذایی به کشورهای همسایه و همچنین توسعه مبادالت تهاتری با همسایه های شمالی، 
راهبرد مناســبی برای تقویت امنیت غذایی کشور محســوب می شود. گوشت مرغ، 
تخم مرغ98، انواع آبزیان99، لبنیات1۰۰  و غیره ازجمله محصوالتی هســتند که ظرفیت 

صادراتی آن ها در کشور وجود دارد.

مرکز پژوهش ها مجلس بیان داشت که طبق ماده )1( قانون 
تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مسئول توسعه روستایی 
کشور، وزارت جهاد کشاورزی است؛ به همین دلیل انتظار 
جهاد  وزارت  روستاها  در  مذکور  طرح  متولی  می رفت 

کشاورزی باشد.

پی نوشت:
96 - بررسی اظهارات پُرتکرار مسئولین نشان می داد که توسعه صنایع دستی به عنوان محل اصلی مصرف مبلغ فوق درنظر گرفته شده است. در همین راستا رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، مهم ترین عنصر 

تولید ثروت در روستا های کشور را صنایع دستی عنوان نمود. زیرا به اعتقاد وی صنایع دستی روستایی، به میزان یک سوم تولید نفت، پتانسیل ارزآوری دارد.)رجوع شود به خبرگزاری تسنیم، کدخبر: 1289457( . الیحه دولت مبنی بر اعطای 
تسهیالت، جهت اشتغال زایی در روستا، مشابه طرح های شکست خورده در دولت های گذشته است که بیکاران روستایی را بدهکار نظام بانکی می کند.
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در همین راســتا و در پی تنش سیاسی بین کشورهای روسیه و ترکیه، روسیه واردات 
محصوالت کشاورزی را از ترکیه ممنوع اعالم کرد1۰1. این موضوع فرصت مناسبی را 
در اختیار ایران قرار داد و مســئولین برای تسهیل صادرات به روسیه اقداماتی را انجام 
دادند. با وجود این، وزارت جهاد کشــاورزی نتوانســت در این زمینه کارنامه مثبتی را 
از خود بر جای بگذارد. به عنــوان نمونه در مورد وضعیت بازار صادراتی مرغ و لبنیات، 
بعد از گذشــت چند ماه، تنها چند محموله کوچک از مواد غذایی به این کشــور صادر 
شد1۰2. قابل رقابت نبودن ازنظر قیمت و رعایت نشدن برخی پروتکل های بهداشتی از 

مهم ترین دالیل عدم تمایل روس ها به محصوالت کشاورزان ایرانی بود1۰3.
در ســال 96 نیز، بــا افزایش تنش ها بین عربســتان و قطر، کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس، صادرات مواد غذایی را به قطر متوقف کردند. کل واردات قطر در ســال 
2۰16 از کشــورهای دنیا حدود 25میلیارد دالر بوده کــه 1.2میلیارد دالر آن مواد 
غذایی و کشاورزی بوده اســت. در این سال، کشورهای عربستان 323میلیون، امارات 
377میلیون، بحرین 45میلیون و مصر71 میلیــون دالر به قطر صادرات مواد غذایی 
داشته اند، یعنی 3۰ درصد واردات غذایی قطر از این چهار کشور بوده است1۰4.  با توجه 
به نیاز قابل توجه قطر به محصوالت کشاورزی، این فرصت برای ایران فراهم شد تا بار 
دیگر توان خود را در بازارهای صادراتی محصوالت کشاورزی بیازماید. در همین راستا 
نیز چند محموله غذایی از سوی ایران به قطر صادرشده است؛ لکن کشور ترکیه با شتاب 

بیشتری محصوالت غذایی خود را به قطر صادر می کند1۰5. 
 با توجه به وجود پتانسیل صادرات 5 میلیاردی مواد غذایی به قطر، در صورت توجه 
ناکافی و تعلل در صادرات محصوالت کشاورزی به قطر، این فرصت نیز همانند فرصت 

صادرات به روسیه از دست خواهد رفت1۰6.

ضعف در مدیریت منابع آبی به رغم سیالب های متعدد در کشور، مسئولین بر آمار و اطالعات خشک سالی 3
تمرکز داشــتند. مقاالت منتشرشــده در رســانه های دولتی بر اتمام ذخایر آب های 
زیرزمینی تا 1۰ ســال آینده در صورت ادامه روند فعلــی و ضرورت کاهش جمعیت 
کشور متناســب با میزان آب موجود تأکید شده است1۰7. کالنتری، مشاور معاون اول 
رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست، در اظهاراتی از لزوم مهاجرت 5۰ 
میلیون ایرانی از کشــور بابت فقدان منابع آبی موجود در آینده ای نزدیک خبر داد1۰8. 
این در حالی است که غالبًا در اظهارات مقامات، اشاره ای به بارش های گسترده نزوالت 
آسمانی، وقوع ســیالب های متعدد در فصول مختلف سال و ناتوانی دولت در مدیریت 

آب نشده است.
کارشناسان معتقدند برای حفاظت هم زمان از منابع آب وخاک و بهره برداری صیانتی 
از منابع طبیعی، بهتر اســت نگاه ســازه ای در مدیریت منابع آب را به نگاهی مبتنی بر 
»آبخیزداری« تغییر داد1۰9. نگاهی که با اقلیم کشور همخوانی بیشتری دارد و با عملیاتی 
نمودن آن می توان از تبخیر منابع آب11۰  و فرســایش خاک111 جلوگیری نمود. این در 
حالی است که از سال 93 تاکنون سهم اعتبارات آبخیزداری در بودجه ساالنه کشور فقط 
سه درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مدیریت منابع آب است و 97 درصد 
باقیمانده صرف عملیات سازه ای می شود112. با وجود عدم موفقیت سیاست سدسازی، 
مدیران آبی کشور همواره بر »کنترل شــدید تقاضا« و تأمین آب از طریق نگاه سازه ای 
به طرح های انتقال آب تاکید داشــتند. نگاهی که به رغم احداث بیش از 65۰ سد113  در 
طول سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی و در دست مطالعه داشتن بیش از 4۰۰ سد 

دیگر، هنوز در کنترل سیالب ها و رفع کم آبی ضعفی آشکار دارد.

ارسال الیحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس درحالی کــه مســئوالن وزارتخانه های صنعت، معدن و تجــارت114  و جهاد 4
کشــاورزی115  هرگونه جداســازی بخش بازرگانی از وزارتخانه هــای تولیدی را رد 
می کردند، خردادماه ســال 95، دولــت با تصویب دو فوریت الیحــه تفکیک وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت در هیئت دولــت، آن را به مجلس فرســتاد. به این ترتیب 
احیــای وزارت بازرگانی مجدداً کلید خورد. نکته قابل توجه در متن الیحه این اســت 
که دولت در قالب تبصــره 1 ماده 1 آن، قصد دارد قانون تمرکــز وظایف و اختیارات 
بخش کشــاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را به طور کامل لغو و به موجب این الیحه، 
کلیه وظایف و اختیارات واگذارشده از وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت 

بازرگانی منتقل کند116. 
بر اســاس قانون تمرکز، مســئولیت واردات، صادرات و تنظیم بــازار محصوالت 
کشــاورزی داخلی، به ویژه محصوالت اساســی، در اختیار وزارت جهــاد قرارگرفته 
اســت117. هرچند که طبق این قانون، تنظیم بازار داخلی محصوالت کشاورزی بر عهده 
وزارت جهاد قرارگرفته، لکن ابزار الزم جهت تنظیم بازار اقالم کشــاورزی موجود در 
بازار همچنان در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت. بر این اساس، وظایف 
مراکزی همچون ســازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، و ســتاد تنظیم بازار 
-به دلیل داشــتن ابزارهای نظارت و کنترل قیمت های بازار- با وظایف وزارت جهاد 

کشاورزی در قانون مذکور، هم پوشانی دارد118. 
درخواســت لغو کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت 
جهاد کشــاورزی در قالب الیحه اصالح ســاختار دولت در حالی مطرح شده که بخش 
زیادی از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه کشاورزی مدیون اجرای این قانون بوده 
است119.  مخالفت تشــکل های صنفی بخش کشاورزی و مدیران و کارشناسان وزارت 
جهاد کشاورزی نســبت به لغو قانون مذکور و تشکیل وزارت بازرگانی در حالی مطرح 
می شــود که در سده اخیر، بیش از 16 بار ســاختار وزارت متولی صنعت تغییر کرده و 
برای هر تغییر حداقل 2 سال از وقت مدیران و کارمندان ذیربط را درگیر جابه جایی ها 

ساخته است12۰.

درخواست لغو کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش 
کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در قالب الیحه اصالح 
از  زیادی  بخش  که  مطرح شده  حالی  در  دولت  ساختار 
دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه کشاورزی مدیون اجرای 

این قانون بوده است.

پی نوشت:
111 - طبق گزارش برنامه عمران ملل متحد، هزینه ساالنه تحمیلی به خاطر فرسایش خاک در ایران معادل با 14 درصد درآمد ناخالص ملی کشور است. 
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gg ،1392 تولیدات بخش کشــاورزی در سال 1395 نسبت به سال
رشد 21.6 درصدی داشته است.

gg مدیریت ناکارآمد در کنتــرل بیماری هــای دام و طیور، تداوم
واردات نهاده هــای دانش بنیــان کشــاورزی، مغفــول ماندن 
آبخیزداری و پیگیری نکردن شفافیت در آمار کشاورزی ازجمله 

نقاط ضعف وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم است.
gg در راســتای اجرای قانــون »تمرکز وظایــف و اختیارات بخش

کشــاورزی در وزارت جهاد کشاورزی«،  وزارت جهاد کشاورزی 
با ممانعت از واردات بی منطق برخی از کاالهای اساســی )گندم، 
برنج، میوه و غیره( در برهه های الزم، بازار مناسب را برای عرضه 
محصوالت کشــاورزان داخلی فراهم نمود کــه این امر موجب 
کاهش حدود 5 میلیارد دالری واردات محصوالت کشــاورزی 

شد .
gg دولت یازدهم تالش نمود تا به جای واردات روغن خام برای تأمین

نیاز داخلی، دانه روغنی وارد شود تا با فعال سازی کارخانه ها، ضمن 
تأمین روغن، از کنجاله آن برای خوراک دام نیز بهره گیری شود.  

gg به سبب استفاده از بذر مناسب، توسعه مکانیزاسیون و سامانه های
نوین آبیاری و همچنین انتقال فصل کشــت از بهار به پاییز، تولید 
شکر در کشور از 1.1 میلیون تن در سال 92، به 1.7 میلیون تن در 

سال 95 افزایش یافت .
gg اجرای سیاســت »بازار در ازای بازار« منجر شد تا در شش ماهه

نخست سال 95، صادرات سیب نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
3۰۰ درصد رشد یابد .

gg میزان تولید ماهی در قفس دریایی در ســال 93 ،2۰۰ تن بود که با
همت وزارت جهاد کشاورزی، در سال 95 به 16 هزار تن رسید.

gg به رغم پیگیری های مرکز آمــار و فناوری اطالعات وزارت جهاد
کشاورزی اّما برخی سازمان های دخیل در زنجیره،  همکاری های 
الزم را جهــت تحقق اهداف طــرح پرتال کشــاورزی همچون 

شفافیت در فرآیند تولید و توزیع محصوالت کشاورزی نداشتند.
gg ناهماهنگی میان ساختار های مدیریت منابع آب، موجب اجرای

ضعیف طرح های آبخیزداری و عدم ذخیره ســازی زیرسطحی و 
اتالف شبکه های توزیع شــده است. پیامد این امر، تبخیر مستقیم 

بیش از 7۰ درصد آب ورودی به کشور است.
gg درنتیجه اهمال سازمان دامپزشــکی، در اثر تب برفکی، 31 هزار

رأس دام تلف شدند . همچنین در ســال 95، بیماری آنفلوانزای 
پرندگان تیپ )H5N8( تلفات زیادی را از مرغداران کشور گرفت.

gg به رغم تأکیــدات مقام معظم رهبری بــر مأموریت های وزارت
جهاد کشاورزی در مورد روستا و همچنین تصریح ماده )1( قانون 
تشکیل وزارت جهاد کشــاورزی که وزارت جهاد کشاورزی را، 
مسئول توســعه روستایی کشــور، معرفی می کند، وزارت جهاد 
کشاورزی خود را متولی روســتا و به ویژه اقتصاد روستا نمی داند. 
 به همین ســبب، برنامه ای برای مدیریت و ساماندهی واحدهای 

اجتماعی- اقتصادی روستایی ندارد.
gg باوجود موفقیت وزارت جهاد کشــاورزی درحرکت به ســمت

خودکفایی، رشد نامناســب قیمت خرید تضمینی گندم و تأخیر 
در اعالم قیمت های تضمینی در دو سال انتهایی دولت و همچنین 
تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، از نقاط تاریک در کارنامه 

دولت یازدهم محسوب می شوند.
gg بعدازآنکه روسیه واردات محصوالت کشاورزی از کشور ترکیه

را ممنوع اعالم نمود و کشــور قطر نیز مورد تحریم مواد غذایی از 
جانب کشورهای همســایه قرار گرفت، ایران فقط توانست چند 

محموله کوچک از مواد غذایی به این دو کشور صادر کند. 
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معصومــه ابتــکار، از فاتحــان النــه جاسوســی در ســال 58 و 
ســخنگوی دانشــجویان مســلمان پیــرو خــط امــام، در ســال 92 

بــه ســازمان حفاظت محیــط زیســت راه یافت تا مســئول حراســت 
از محیطی شــود که دســتخوش آســیب های متعدد شــده بــود. ناگفته 

نمانــد که ابتکار، پیش از این و در ســال های 76 تا 84  نیــز به عنوان رئیس در 
ســازمان مذکــور فعالیــت کرده بــود. از این حیث می تــوان وی را »بانــوی محیط 

زیست ایران« نامید.
بــا آغــاز به کار دولــت یازدهم، ابتــکار فعالیت هــای متعــددی را در دســتور کار خود قرار 

داد؛ از رایزنــی برای مدیریت کانون های انتشــار گرد و غبار و عقد تفاهم نامه با دســتگاه های 
متعــدد گرفتــه تــا ممانعــت از عرضه ی بنزیــن پتروشــیمی در کشــور. همچنین ســازمان حفاظت 

محیط زیســت با هدف حراســت از حیات وحش و زیســت بوم ها، در جهت محدودســازی کشــاورزی 
تالش نمود؛ تالشــی که البته در راســتای کاهش محصوالت کشاورزی و متعاقبًا وابستگی غذایی ارزیابی 

شــد. مشــابه این اتفاق در طرح بین المللی »ترســیب کربن« نیز رخ داد که طی آن کارشناســان ســازمان ملل و 
ســازمان حفاظت محیط زیســت در جهت هدایت کشاورزان و دامداران روستایی به دیگر مشاغل، تالش نمودند. 

بــه هــر روی می تــوان گفــت  ابتــکار  و   یارانــش چهــار ســال پرفــراز و نشــیب و البته ُپــرکار را در جهــت حراســت از محیط 
زیســت پشت ســر نهادند؛ حراســتی کــه گاه به »ممانعت از ورود و توســعه کشــاورزی و صنعــت« نیــز می انجامید. از 
این منظر بیراه نخواهد بود اگر گفته شــود که سیاســت های زیســت محیطی، بیش از »مصونیت بخشــی«، بر »اِعمال 

محدودیت« استوار بود.

گزارش عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم

ورود ممنوع
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پذیرشموافقتنامهپاریسبرایکاهشگازهایگلخانهای آذرماه سال ۱۳۹۴، موافقت نامه ای در شهر پاریس حاصل شد که بر اساس آن 1
کشــورهای عضو معاهده تغییر اقلیم سازمان ملل۱ ، نسبت به کاهش انتشار دی اکسید 
کربن در اتمسفر زمین متعهد شــدند تا مانع گرمایش زمین و تغییر اقلیم جهانی شوند. 
هدف از این معاهده بین المللی کاهش انتشــار گاز دی اکسید کربن انسان ساخت است 
تا در اثر آن، جلوی افزایش 2 درجه ای دما و تغییرات اقلیمی کره زمین گرفته شــود2 . 
مطابق این موافقت نامه قرار است با کمک های مالی و فناورانه کشورهای توسعه یافته به 
کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه، عالوه بر کاهش تولید گازهای گلخانه ای 
به ویژه دی اکســید کربن، گامی در جهت ارتقای فناوری ها و نیز سازگاری با تغییرات 

اقلیمی نیز فراهم گردد.
در آذرماه ۱۳۹۴ متن این موافقت نامه پس از مذاکره نمایندگان ۱۹۵ کشــور جهان 
طی بیست و یکمین اجالس کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در پاریس، نهایی 
شــد. پس ازآن ظریف، وزیر امور خارجه، در اردیبهشــت ماه ۹۵ با حضور در مجمع 

عمومی سازمان ملل در نیویورک این موافقت نامه را امضا کرد.
بر مبنای این موافقت نامه، کشــورهای عضو، ملزم به ارائه برنامه ای شــامل میزان 
 ۳) NDC( کاهش انتشار دی اکسید کربن خود تحت عنوان »برنامه مشارکت ملی معین

هستند۴. روش ارائه سند مشارکت ملی )NDC( به دو حالت تقسیم شده است:
۱( کشــورهایی که برنامه مشــارکت ملی مدنظر )INDC( خود برای کاهش انتشار 
دی اکســید کربن را قبل از پیوســتن به موافقت نامه پاریس ارائه کرده اند. برای چنین 

کشورهایی، همین برنامه، اولین سند مشارکت ملی )NDC( آن ها محسوب خواهد شد.
2( کشــورهایی که هم زمان یا بعد از پیوســتن به موافقت نامه اقدام به ارائه برنامه 

مشارکت ملی )NDC( می کنند.
سند مشــارکت ملی مدنظر )INDC( ایران در تاریخ ۱۳۹۴/۸/2۰ به تصویب هیئت 
دولت رســید و در تاریخ ۱۳۹۴/۹/2۰ این ســند در دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم 
ســازمان ملل ثبت شد. ازآنجاکه ایران قبل از پیوســتن به موافقت نامه پاریس برنامه 
مشــارکت ملی مدنظر خود را ارائه نموده است، این سند )INDC( به اولین تعهد و برنامه 
رسمی ایران تبدیل خواهد شد. جمهوری اسالمی ایران در برنامه مشارکت ملی مدنظر 
)INDC( خود اعالم کرد که با فرض تداوم وضع موجود در انتشــار گاز دی اکسید کربن 
)سناریو پایه BAU( تا سال 2۰۳۰، کشور به صورت غیرمشروط ۴ درصد و به شرط لغو 
تحریم ها و دریافت کمک های خارجی ۱2 درصد انتشار دی اکسید کربن خود را کاهش 

خواهد داد۵ . 
کلیات و جزییــات موافقت نامه پاریــس نیز در تاریــخ ۱۳۹۵/۸/2۳ به تصویب 
نمایندگان رسید و این مصوبه برای اعالم نظر به شورای نگهبان قانون اساسی فرستاده 
شد. شورای نگهبان به دلیل نقص مســتندات مورداشاره در متن موافقت نامه پاریس، 
این الیحه را به کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای اسالمی ارجاع داد؛ الیحه مذکور 

هم اکنون در این کمیسیون در دست بررسی و تکمیل مستندات مربوطه است.
در خصوص توافق نامه مذکور، نظرات مختلفی در فضای کارشناسی و رسانه ای کشور 
عنوان شد و بحث های متعددی در موافقت و مخالفت آن مطرح گشت. از نگاه موافقان، 
این معاهده موجب اصالح الگــوی مصرف، کاهش آلودگی هــوا، جلوگیری از تغییر 
اقلیم، انتقال فناوری های جدید به کشور، تأمین مالی از سوی کشورهای درحال توسعه 
و همچنین همســویی باسیاست های کلی اصالح الگوی مصرف خواهد شد6 . اما از سوی 
دیگر مخالفان ادعا می کنند موافقت نامه پاریس می تواند باعث محدودیت در توســعه 
اقتصادی، از دســت دادن مزیت نســبی نفت و گاز، ایجاد زمینه جدیدی برای اعمال 
تحریم های بین المللی، افشــای اطالعات کشور، تشــدید رکود به واسطه از بین رفتن 
فرصت های شــغلی و محدودیت صنایع دام پروری  شود و خروج از آن نیز هزینه هایی 

به همراه  خواهد داشت. 
بررسی برنامه مشارکت ملی معین مدنظر برخی کشــورهای نفتی نشان می دهد که 
میزان تعهدات ارائه شــده از سوی ایشان به مراتب ســبک تر از تعهدات ایران و حتی در 
برخی از موارد به صورت مبهم و غیر کّمی اســت. به عنوان نمونه، عربستان سعودی در 
INDC خود بعدازاینکه به طور صریح اجرای تعهدات خود را مشــروط به رشد اقتصادی 

فزاینده و ســهم باالی فروش نفت در اقتصاد خود عنوان کــرد، متعهد به کاهش ۱۳۰ 
میلیون تنی دی اکسید کربن در سال 2۰۳۰ شــد7 ؛ اما اینکه این میزان از چه مقداری کم 
خواهد شد و از چه سالی محاسبه می شــود، بیان نشده است. لذا نمی توان تحقق تعهد این 
کشــور را به آسانی مورد ارزیابی قرارداد.کشور روســیه نیز تالشی برای پیوستن به این 
موافقت نامه انجام نخواهد داد و طبق پیش بینی ها تا سال 2۰2۰ نیز فرآیند بررسی پیوستن 
به موافقت نامه پاریس در داخل روسیه به طول می انجامد. همچنین رئیس جمهور آمریکا 
در خرداد ۱۳۹6 اعالم کرد که به موافقت نامــه ی پاریس متعهد نخواهد بود، زیرا مانع 
رشــد اقتصادی و ایجاد اشتغال کشور آمریکا است۸ . اردوغان نیز در نشست G2۰ در تیر 
۹6 اعالم کرد که این موافقت نامه را در پارلمان کشورش تصویب نخواهد کرد مگر اینکه 

فرانسه به وعده جبران هزینه های این پیمان برای ترکیه، عمل کند۹. 
از مقایســه برنامه ایران و ســایر کشــورها می توان نتیجه گرفت که امکان تلطیف 
تعهدات ایران وجود دارد؛ خصوصًا آنکه در صورت کارشــکنی و سنگ اندازی برخی 
از کشــورها، ممکن اســت چالش های فراوانی برای صنعت و اقتصاد کشــور به وجود 
آید. به عالوه ارائه تعهدات باال در این وضعیت مزیتی محســوب نمی شــود. ازاین رو، 
انتظار می رود که ضمن بررسی بیشتر ابعاد موافقت نامه از سوی نخبگان و کارشناسان، 

مخالفان ادعا می کنند موافقت نامه پاریس می تواند باعث 
محدودیت در توسعه اقتصادی، از دست دادن مزیت نسبی 
نفت و گاز، ایجاد زمینه جدیدی برای اعمال تحریم های 
بین المللی، افشای اطالعات کشور، تشدید رکود به واسطه 
صنایع  محدودیت  و  شغلی  فرصت های  رفتن  بین  از 
دام پروری  شود و خروج از آن نیز هزینه هایی به همراه 

خواهد داشت.

پینوشت:
UnitedNationsFrameworkConventiononClimateChange-1

NationallyDeterminedContribution-2
ماده4بند2
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تعهدات ایران به نحوی ارائه شود که از یک ســو زمینه ورود انتقال فناوری و اعتبارات 
الزم به کشور مهیا گردد و از ســویی دیگر پیشرفت اقتصادی کشور با اجرای برنامه ها 

محدود نشود.

انعقادتفاهمنامههمکاریباکشورعراقبرایکنترلوتثبیت کانونهایگردوغبار2
طی چند ســال اخیر، پدیده گرد وغبار برخی استان های کشور را درگیر نموده است. در 
همین رابطه، ســطح وسیعی از پوشش گیاهی کشــور به علت مدیریت نادرست منابع 
آب از قبیل احداث ســد وســیل بند و از بین رفتن مراتع، به کانون های تولید ریزگرد 
تبدیل شــده اند. افزایش چند برابری گرد و غبار برخی شهرهای غرب، شرق و جنوب 
غربی کشور نسبت به یک دهه گذشته نشان می دهد دشت های کشور تبدیل به یکی از 

مهم ترین منشاءهای ریزگرد شده اند.
بررســی اظهارات و عملکرد در مقابله بــا پدیده ی ریزگردها، از تمرکز ایشــان بر 
لزوم حل این پدیده در خارج از مرز های کشــور حکایت دارد. بــه گفته ابتکار، رئیس 

وقت سازمان محیط زیســت، منشــأ حدود ۸۰ درصد از گردوغبار شهرهای کشور، 
از کشــورهای منطقه است۱۰ . از این رو، در سال هاي گذشــته مسئوالن دولت یازدهم 
رایزني هاي دوجانبه و چندجانبه اي را با کشورهاي همسایه براي مهار کانون هاي انتشار 
ریزگردها صورت دادند. امضاي تفاهم نامه همکاري با عراق با هدف از بین بردن مراکز 
تولید گردوغبار و جلوگیري از ورود ریزگردهای این مناطق به ایران از جمله راهکارهاي 

اجرایي مهم دولت در بعد بین المللی براي مقابله با پدیده ریزگردها بوده  است۱۱ . 
تمرکز بــر اقدامات برون مرزی در حالی صورت می گیرد که برخی کارشناســان بر 
لزوم حل معضل ریزگردها در داخل کشــور تأکید نیز دارند. به عنوان نمونه کردوانی، 
پدرکویرشناســی ایران، معتقد است که ایران نیز یکی از منشــأهای ریزگرد به شمار 
می رود و همه مشــکالت را نباید به گردن کشــورهای منطقه انداخت۱2 . در این رابطه 
بهروز، کارشــناس محیط زیســت، بیان داشت که برای خشــکی تاالب های کشور 

چاره اندیشی نشده است۱۳. 
در مجموع باید اذعان نمود که به دلیل مشکالت امنیتی و نظامی، امکان دسترسی به 
برخی کانون های تولید ریزگرد در دیگر کشورها وجود ندارد؛ بنابراین انتظار می رود که 
در وهله نخست با کانون های انتشار ریزگرد در داخل کشور مقابله ی شود. از این حیث 
می توان گفت که بهترین شــیوه جهت مقابله با ریزگرد، احیای مراتع و تقویت پوشش 
گیاهی است۱۴. شــیوه ای که در اجرای آن می توان از ظرفیت مجموعه های غیردولتی 

نیز بهره برد.

ارائهالیحههوایپاکبهمجلس یکی دیگر از اقدامات ســازمان محیط زیســت، ارائه الیحه هوای پاک۱۵  به 3
مجلس شــورای اسالمی بود. مفاد این الیحه شــامل احکام جامع قانوني براي مقابله با 
منابع آالینده هوا اعم از طبیعي و انسان ســاخت اســت۱6 . الیحه هوای پاک ۳۴ ماده و 
۳۹ تبصره دارد که شامل تعاریف مشخصی برای آلودگی هوا، آلودگی بو، صدا و امواج 
بوده و همچنین در آن منابع آالینده هوا براســاس منابع معتبر بین المللی دســته  بندی 

شده است۱7. 
مجلس در ابتدای ســال ۹6 این الیحه را تصویب کرد اما از سوی شورای نگهبان سه 
ایراد و ابهام نسبت به آن گرفته شــد. ابهامات الیحه پس از بازگشت به مجلس، برای 
اقناع شــورای نگهبان مرتفع و به تصویب مجلس شورای اســالمی رسید۱۸  و نهایتًا در 

مرداد ماه سال ۹6، رئیس جمهور، قانون هوای پاک را ابالغ کرد۱۹ .

پیشبردطرحترسیبکربنباهمراهینهادهایبینالمللی ترســیب کربن2۰  به روند رســوب دادن و ذخیره کردن کربن موجود در هوا 4
به درون خاک و گیاهان گفته می شــود؛ گیاهان برای انجام عمل فوتوسنتز، دی اکسید 
کربن تنفس و آن را به گلوکز تبدیل می کنند2۱ . این روند باعث می شــود از میزان گاز 
گلخانه اِی دی اکســیدکربن، کاسته شــود و کیفیت هوا بهبود یابد. هدف نهایی اجرای 
طرح ترسیب کربن، کاهش آثار ســوء پدیده گرم شدن زمین عنوان شده است22.  این 
طرح با حمایت دو نهاد بین المللی )دفتر عمران سازمان ملل )UNDP( و صندوق جهانی 
محیط زیســت( و پیگیری اجرایی یک سازمان در ایران اجرا شده است. صندوق جهانی 
محیط زیســت وظیفه تأمین مالی طرح را برعهده دارد که با توجه به شاخص های خود 
از آن حمایت می کند. همچنین دولت ایران نیز با توجه به بندهای ســند امضاء شده، از 

اجرای طرح حمایت های مالی و غیرمالی می نماید2۳ .
پروژه ترسیب کربن از ســال ۸۳ در راستای سند توســعه هزاره سوم سازمان ملل 
برای نخستین بار در کشور آغاز شــد که در فاز اول، ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی بیابانی 
کشــور برای مقابله با بیابان زایی و کاهش گازهای گلخانه ای پوشش داده شد2۴.  برای 
شروِع موفق طرح در ایران، نماینده دفتر عمران ملل متحد، چند سال در منطقه اجرای 
آزمایشی طرح، زندگی نمود و در جهت پیشــبرد اهداف آن تالش کرد 2۵. با اتمام فاز 
اول اجرای این طرح در سال 2۰۰۹، فاز دوم آن از ابتدای سال 2۰۱۰ میالدی به مدت 
پنج سال با مشارکت دفتر عمران سازمان ملل متحد در ۴۰ روستای کشور در مساحت 
بالغ بر 2۰۰ هزار هکتار به تصویب رســید26.  در روز 27 خرداد ۹6، تفاهم نامه فاز سوم 

از مقایسه برنامه ایران و سایر کشورها می توان نتیجه گرفت 
که امکان تلطیف تعهدات ایران وجود دارد؛ خصوصًا آنکه در 
صورت کارشکنی و سنگ اندازی برخی از کشورها، ممکن 
است چالش های فراوانی برای صنعت و اقتصاد کشور به 

وجود آید. 

پینوشت:
15-براساسقانونهوایپاکدرهراستانکمیسیونیباعضویتیکیازمعاوناناستاندارباتعییناستاندار،مدیرکلمحیطزیستاستان،مدیرکلاستانداردوتحقیقاتصنعتیاستان،مدیرکلصنعت،معدنوتجارتاستان،رئیسسازمان
جهادکشاورزی،مدیرکلسازمانبازرسیوفرماندارمربوطهتشکیلمیشود.درصورتاعتراضمتقاضی،مرجعاستانیفوقبهاختالفاتفیمابینحداکثرظرفمدتیکماهرسیدگیمیکندودرصورتآالیندهنبودنمجوزمقتضیراصادر

ودرغیراینصورتتقاضاراردمیکند.نظرکمیسیونالزماالجرابودهودبیرخانهدرادارهکلحفاظتمحیطزیستهراستانمستقرمیشود.دراصالحیهانجامشدهعبارت»نظرکمیسیونالزماالجرابوده«حذفشد.
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طرح بین المللی ترسیب کربن در ایران، شامل پنج ناحیه از استان های گلستان، خراسان 
شــمالی، یزد و خراســان جنوبی، با حضور »گری لوئیس« )نماینده مقیم سازمان ملل 

متحد در ایران( و نمایندگان دفتر عمران سازمان ملل متحد به امضاء رسید. 
بنا به گفته مدیر اجرایی طرح ترســیب کربن، »در این طرح برای احیا و حفظ مراتع و 
جلوگیری از نابودی منابع طبیعی کشاورزان به مشــاغل دیگری دعوت می شوند تا با 
کاهش دام و اســتفاده ی کمتر از منابع طبیعی به حفظ منابع کمک کنند27 «. از این حیث 
می توان گفت که این طرح با هدف حمایت از منابع طبیعی، به دنبال هدایت کشاورزان 

به دیگر مشاغل و تغییر در سبک زندگی اقتصادیـ  اجتماعی روستائیان است. 
امضای فاز سوم این طرح بین المللی در حالی صورت گرفت که کارشناسان و مدیران 
اجرایی این طرح در مناطق مختلف کشــور انتقادات اساســی به عملکرد فعلی و دو فاز 
پیشین دارند2۸ . به اعتقاد کرامتی، کارشناس توسعه روستایی مرکز مطالعات راهبردی 
غذا و کشاورزی دانشگاه تهران، این طرح موجبات تضعیف کشاورزی و متعاقبًا تهدید 

امنیت غذایی کشور را به همراه خواهد داشت2۹ .
قابــل ذکر اینکه متولیان سیاســت گذاری و اجــرای این طرح گزارش شــفافی از 

خروجی های اصلی دو فاز گذشته طرح ارائه نکرده اند.

محدودسازیکشاورزیدرراستایاحیایدریاچهارومیه دولت تدبیر و امید نخســتین جلســه خود را با موضوع نجات دریاچه ارومیه 5
برگزار کرد. با تصویب هیأت وزیران، معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه 
ملی نجات دریاچه ارومیه و کالنتری، مشاور وی در امور آب و کشاورزی، به عنوان دبیر 

کارگروه و مدیر اجرایی آن منصوب شدند۳۰. 
عملیــات اجرایي احیــاي دریاچه ارومیه به طور رســمی در تیر ۱۳۹۳ با دســتور 
رئیس جمهور۳۱  آغاز شــد. تغییر الگوی کشــت، انتقال آب از دریای خزر به دریاچه 
ارومیه۳2، جلوگیری از ادامه برداشــت های غیرمجــاز آب در حوضه آبریز دریاچه، 
توقف برداشت آب ازطریق حفر چاه های غیرمجاز، توقف سدسازی و مطالعات آن در 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه، الیروبی رودخانه های مؤثر بر دریاچه و رهاســازی منابع 
آبی ذخیره شده درپشت سدها ازجمله راهکارهای ارایه شده ازسوی متخصصان بود که 

کارگروه نجات برای رسیدن به هدف خود، آنها را به کار گرفت۳۳.  
محدودسازی کشــاورزی در اطراف زرینه رود و انتقال آب کشاورزی به دریاچه از 
دیگر راه کارها برای احیای دریاچه ی ارومیه به شمار می رفت۳۴ . سخنگوی ستاد احیای 
این دریاچه در مهر ماه ۹۳ اعالم نمود: »قرار اســت ۵۰ هزار هکتار از اراضی زراعی در 
بخش زرینه رود به اجاره دولت درآید و کشــاورزان دیگر در آن کشــت نکنند، به این 
ترتیب که خسارت ناشی از نکاشــتن محصول، به صاحبان اراضی داده شود تا آب این 

بخش به دریاچه ارومیه برسد۳۵ «.
الزم است ذکر شــود برخی کارشناسان معتقدند روند خشــکی دریاچه ارومیه در 
فاصله دهه ۴۰ تا ۸۰ شمســی به دلیل مدیریت ســازه ای و دولتی که بر روی آن اعمال 
شــده بود، اتفاق افتاد۳6.  کردوانی، پدر کویرشناسی ایران، با اشــاره به این که تعطیلی 
کشــاورزی برای تامین آب شرب و صنعت، فقط مسکن و راهکاری موقت است، اظهار 
داشت: »دادن آب کشــاورزی به بخش های دیگر کشور در درازمدت کاری اشتباه و 
جبران ناپذیر است که به نابودی کشــاورزی، تخلیه روستاها، مهاجرت روستاییان به 

شهرها و افزایش چند برابری مشکالت منجر می شود ۳7«.
طی ۳ ســال اخیر، اظهارات مختلفی درباره احیای دریاچــه ارومیه و تثبیت آن ارائه 
شده اســت. ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست، مدعی باال آمدن سطح 
آب دریاچه و تثبیت آن اســت۳۸  . همچنین به گفته مدیر دفتــر برنامه ریزی و تلفیق 
ســتاد دریاچه ارومیه، »تراز دریاچه، مانند گذشته پسرفت نکرده و این، نشان از تثبیت 
وضعیت دریاچه و موفقیت کاری ستاد اســت۳۹« . کالنتری، دبیر کارگروه ملی نجات 
دریاچه ارومیه، بهمن ماه ۹۵، تأخیر در پرداخت بودجه به ستاد دریاچه ارومیه را عامل 
عقب افتادن 6 ماهه از اجرای برنامه ها عنوان می کند. به گفته وی »زمان احیای دریاچه 
ارومیه، به دلیل پرداخت نشــدن به موقع بودجه آن، طبق برنامه در سال ۱۴۰2 محقق 
نخواهد شــد۴۰«. در حالی که به گفته رئیس وقت ســازمان حفاظت محیط زیست در 

اردیبهشت ۹6، روند تثبیت و احیای این دریاچه از سرعت خوبی برخوردار است۴۱ . 
ناگفته نماند که طبق آمار وزارت نیرو میزان بارندگی در بازه زمانی سال ۹2 تا ۹۵، در 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه، روندی افزایشی داشت که این موضوع را نیز نمی توان در 

افزایِش اندک سطح آب دریاچه در سال ۹۵ بی تأثیر دانست.
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نمودار)1(:میزانبارندگی)بهمیلیمتر(درحوضهآبریزدریاچهارومیه
)منبع:گزارشرسمیشرکتمدیریتمنابعآبایران(

تصویبدستورکار2030برایتوسعهپایداردرسازمانملل متحد6
»دستور کار 2۰۳۰ برای توسعه پایدار« موســوم به »سند ۴22۰۳۰ «، برنامه ای ۱۵ 
ســاله  برای توسعه پایدار کشــورهای جهان )به ویژه کشورهای توســعه نیافته و در 
حال توســعه( است و توسط ســازمان ملل متحد برای افق 2۰۳۰ میالدی تهیه شده 
و به تصویب رسیده است. بر اســاس تصریح مقدمه سند 2۰۳۰ و اشارات مکرر آن، 
اعالمیه حقوق بشــر و همچنین اعالمیه حق توسعه به عنوان اســناد پشتیبان آن در 
نظر گرفته شده است و این ســند در عین پایبندی به سایر اسناد بین المللی۴۳ ، با آن ها 
پیوند دارد. ضمن اینکه تأکید شده است که اجرای آن در چارچوب تعهدات و حقوق 

کشورها در ارتباط با حقوق بین الملل خواهد بود۴۴ . 
خاطر نشــان می سازد که دستور کار 2۰۳۰ برای توســعه پایدار حوزه های متنوع 
اجتماعی و اقتصادی )از جمله آموزش و پرورش، ســالمت، زنــان و خانواده، محیط 

زیست، کشاورزی و آب، انرژی( را در بر می گیرد. 
به طورمثال مطابق سند 2۰۳۰، استفاده از منابع دریایی و توسعه صید ماهی از دریا 
باید۴۵ محدود شود  و همچنین یارانه های تعیین شده برای برخی از اشکال ماهی گیری 
باید حذف و از تخصیص یارانه های جدید به حوزه شــیالت جلوگیری به عمل آید۴6. 
همچنین  در سند توســعه پایدار)2۰۳۰( به موضوعات دیگری همچون آزاد نمودن 
تجارت خارجی۴7 و به اشــتراک گذاشتن ذخایر ژنتیکی با کشــورهای توسعه یافته 
پرداخته شــده اســت. قابل تأمل آنکه منابع ژنتیکی، ذخایــر و ثروت های اصلی هر 

کشوری محسوب می شوند. 

از دیگر موارد موجود در ســند 2۰۳۰ ، تأکید بر مبارزه با تغییر اقلیم اســت )هدف 
کالن ۱۳(۴۸  . یکی از مصادیق بارز این رویکــرد، موافقتنامه پاریس بود که بر مبنای 
آن باید از تولید دی اکسید کربن انسان ساز کاسته شود۴۹ . با توجه به آن که بیشترین 
تولید دی اکســید کربن، در بخش های صنعت و کشاورزی اســت، به نظر می رسد 
اجرای هدف کالن ۱۳، زمینه ســاز ممانعت از توسعه صنایع و کشاورزی کشورهای 

در حال توسعه باشد.
در سال ۹۵، چارچوب عمل جهانی آموزش 2۰۳۰ به عنوان هدف چهارم از دستور 
کار توسعه پایدار مورد توجه مســئولین کشور به ویژه مسئولین آموزشی قرار گرفت 
و ایران متعهد شــد تا اهداف مندرج در ذیل هدف کلی شــماره ۴ سند 2۰۳۰ را در 
ســطح ملی اجرا نماید. البته این موضوع با مخالفت بسیاری از کارشناسان، نمایندگان 
مجلس، اعضای شــورای عالی انقالب فرهنگی و البته مقام معظم رهبری روبرو شــد 
که ظاهراً اجرای آن از دســتور کار خارج گردید. در همین رابطه رهبر معظم انقالب 
در اردیبهشــت ماه ۹6، با اشــاره با اینکه سازمان یونســکو تحت نفوذ قدرت های 
بزرگ دنیا قرار دارد؛ تعیین تکلیف این ســازمان برای کشورها و ملل مختلف را غلط 

برشمردند۵۰.
متذکر می شــود که به اعتقاد برخی منتقدان، کشورهای ثروتمند، برای حفظ فاصله 
خود با کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، به دنبال تدوین سازوکارهایی حقوقی 

هستند و در تالشند تا اسناد جامع بین المللی را در همین راستا به تصویب برسانند.

پینوشت:
42-زینپسبرایرعایتاختصار،بهجای»دستورکار2030برایتوسعهپایدار«ازعبارت»سند2030«استفادهخواهدشد.

43-اســنادیکهدربخش»اصولوتعهداتمشترکما«درسند2030بهآناشارهشــدهاست،عبارتانداز:بیانیۀریوپیرامونمحیطزیستوتوسعه،اجالسجهانیســراندرموردتوسعۀپایدار،اجالسجهانیسراندرخصوصتوسعۀ
اجتماعی،برنامۀعملکنفرانسبینالمللیجمعیتوتوسعه،برنامۀعملپکنوکنفرانستوسعۀپایدارسازمانمللمتحد)ماده11سند2030(.

44-ماده18سند2030
45-هدفخرد14.4.تاسال2020،تنظیمموثرمیزانبرداشتمحصول،وپایاندادنبهصیدبیرویه،ماهیگیریغیرقانونی،گزارشنشدهوکنترلنشده)IUU(وشیوههایماهیگیریمخرب،واجرایطرحهایمدیریتعلمی،برایاحیای

ذخایرشیالتیدرکوتاهترینزمانممکن،حداقلدرحدیکهبتواندبیشترینعملکردپایداررامطابقباویژگیهایبیولوژیکیتولیدکند.
46-هدفخرد14.6.تاسال2020ممنوعیتآندستهازیارانههایشیالتیکهبهصیدبیرویهوبیشازظرفیتکمکمیکند،وهمچنینحذفیارانههاییکهبهصیدغیرقانونی،گزارشنشدهوکنترلنشده)IUU(منجرمیشودوجلوگیری

ازتخصیصچنینیارانههایجدیدی،تشخیصاینکهدرمانمناسبوبهخصوصموثربرایکشورهایدرحالتوسعهوکشورهاکمترتوسعهیافتهبایدبخشجداییناپذیرمذاکراتیارانههایشیالتدرWTOشود.
47-هدفخرد2.ب.اصالحوممانعتازمحدودیتهاوتحریفهایتجاریدربازارهایکشاورزیجهان،ازجملهازطریقحذفهمزمانتماماشکالسوبسیدهایصادراتمحصوالتکشاورزیوتمامیاقداماتصادراتیدارایاثرمشابه،

باتوجهبهتعهداتمذاکراتتوسعهدوحه.
50-رهبرمعظمانقالبدردیداربافرهنگیانومعلمانکشور؛اردیبهشتماه96.
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gg هدف از معاهده بین المللی پاریس، کاهش انتشــار گاز دی اکسید
کربن انسان ساخت اســت تا در اثر آن، جلوی افزایش 2 درجه ای 

دما و تغییرات اقلیمی کره زمین گرفته شود.
gg )INDC( جمهوری اســالمی ایران در برنامه مشارکت ملی مدنظر

خود اعالم کرد که بــا فرض تداوم وضع موجود در انتشــار گاز 
دی اکســید کربن )ســناریو پایه BAU( تا ســال 2۰۳۰، کشور 
به صورت غیرمشروط ۴ درصد و به شرط لغو تحریم ها و دریافت 
کمک های خارجی ۱2 درصد انتشــار دی اکســید کربن خود را 

کاهش خواهد داد .
gg بررســی برنامه مشــارکت ملی معین مدنظر برخی کشورهای

نفتی نشــان می دهد که میزان تعهدات ارائه شده از سوی ایشان 
به مراتب ســبک تر از تعهدات ایران و حتــی در برخی از موارد 

به صورت مبهم و غیر کّمی است.
gg از مقایســه برنامه ایران و سایر کشــورها می توان نتیجه گرفت

که امکان تلطیــف تعهدات ایران وجــود دارد؛ خصوصاً آنکه در 
صورت کارشکنی و ســنگ اندازی برخی از کشورها، ممکن است 

چالش های فراوانی برای صنعت و اقتصاد کشور به وجود آید.
gg امضاي تفاهم نامه همکاري با عراق باهدف از بین بردن مراکز تولید

گردوغبار و جلوگیري از ورود ریزگردهــای این مناطق به ایران 
ازجملــه راهکارهاي اجرایي مهم دولت در بعــد بین المللی براي 

مقابله با پدیده ریزگردها بوده است.
gg کردوانی، پدر کویرشناســی ایران، معتقد است که ایران نیز یکی

از منشأهای ریزگرد به شــمار می رود و همه مشکالت را نباید به 
گردن کشورهای منطقه انداخت .

gg  ازجمله اقدامات سازمان محیط زیســت، ارائه الیحه هوای پاک
به مجلس شورای اسالمی بود. مفاد این الیحه شامل احکام جامع 
قانوني براي مقابله با منابع آالینده هوا اعم از طبیعي و انسان ساخت 

است .
gg طرح ترســیب کربن، با حمایت دو نهاد بین المللی )دفتر عمران

سازمان ملل )UNDP( و صندوق جهانی محیط زیست( و پیگیری 
اجرایی یک ســازمان و همچنیــن تأمین مالی صنــدوق جهانی 

محیط زیست در ایران اجرا شده است.
gg به گفته مدیر اجرایی طرح ترســیب کربن، »در طرح ترســیب

کربن، کشــاورزان برای احیا و حفظ مراتع و جلوگیری از نابودی 
منابع طبیعی به مشاغل دیگری دعوت می شوند تا با کاهش دام و 

استفاده ی کمتر از منابع طبیعی به حفظ منابع کمک کنند «.
gg با نگاهی به آمارهای وزارت نیرو میــزان بارندگی در بازه زمانی

ســال ۹2 تا ۹۵، در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، روندی افزایشی 
داشته است که این موضوع در افزایِش اندک سطح آب دریاچه، 

تأثیرگذار بوده است.
gg مطابق سند 2۰۳۰، محدودیت در استفاده از منابع دریایی و توسعه

صید ماهــی از دریا، جلوگیری از تخصیــص یارانه های جدید به 
بخش شیالت، به اشتراک گذاشــتن ذخایر ژنتیکی با کشورهای 
توســعه یافته و تهیه برنامه مبارزه با تغییر اقلیم در کشــورهای 

امضاکننده این توافق نامه باید اجرایی شود.
gg با توجه به آن که بیشــترین تولید دی اکسید کربن، در بخش های

صنعت و کشاورزی است، به نظر می رسد اجرای هدف کالن ۱۳ 
ســند 2۰۳۰)مبارزه با تغییر اقلیم(، زمینه ساز ممانعت از توسعه 

صنایع و کشاورزی کشورهای درحال توسعه باشد.

ش
زار

ی گ
لید

ی ک
رها

حو
ه م

الص
خ

ست
ط زی

حی
ت م

فاظ
ن ح

زما
سا



ســید حســن قاضی زاده هاشــمی، از متفاوت ترین وزرا دولت 
یازدهــم بــود کــه نامش با اجــرای »طرح تحــول ســامت« در این 

دولت گره خورد؛ طرحی که از اردیبهشــت 93 اجرایی شد و به جرأت 
می توان آن را یکی از شناسنامه های دولت یازدهم به شمار آورد.

دکتــر هاشــمی از جراحان زبده ی چشــم  و رکــورددار جراحی لیزیک در کشــور 
شــناخته می شــود. با وجــود ایــن افتخار اّمــا قاضی زاده بعــد از تصــدی وزارت، در 

رسانه ها حضوری ویژه داشت و به عنوان وزیری رسانه ای و ُپرکار مطرح بود. 
بدون شــک نقطه عطــف فعالیت هــای هاشــمی و یارانش در دولــت یازدهم، »اجــرای طرح 

تحــول ســامت« بــود؛ در ایــن طرح ســهم پرداختــی مــردم از هزینه هــای درمان کاهــش یافت؛ 
11میلیــون نفر تحت پوشــش بیمه درمانی قرار گرفتنــد؛ همچنین تعداد پزشــکان در مناطق محروم 

افزایــش پیدا کرد و شــبکه های بهداشــت روســتاها ترمیــم و تکمیل شــد. این خدمات و اقدامات، ســطح 
رضایت جامعه از ســهولت دسترســی به خدمات درمانی را افزایش داد. اما در ادامه، مخارج سامت به طرز 

معناداری هم در دولت و هم در ســبد هزینه های خانوار رو به فزونی گذاشت. توضیح بیشتر آنکه در قالب اجرای 
گام ســوم طــرح تحــول، تعرفه های درمانــی به طــور میانگین در بخــش خصوصی و دولتــی 150 درصد افزایــش یافت و 

متعاقبًا بدهی دولت به بیمه های درمانی با رشــد شــدیدی مواجه شــد. قابل تأمل آنکه بعد از اجرای گام ســوم طرح تحول 
سامت، سهم هزینه های سامت در سبد هزینه های خانوار از لحاظ درصدی و مطلق افزایش پیدا کرد و جامعه را به دلیل 
فشار هزینه های درمانی، به »زیِر ِسُرم« برد. خاطر نشان می سازد که طی چهار سال اخیر به برخی اقدامات اساسی نظیر 
پرونده الکترونیک ســامت، نظام ارجاع و پزشک خانواده، تمام وقتی پزشــکان و نیز حل اساسی مشکات بیمه ها در نظام 
ســامت توجه ویژه ای نشد. به هر تقدیر سه سال از اجرای طرحی که قرار بود »رؤیای تحول نظام سامت« را محقق نماید 

گذشت؛ اما به نظر می رسد مشکات اساسی این نظام همچنان پابرجا مانده اند.

گزارش عملکرد وزارت بهداشت در دولت یازدهم 

زیِر ِسُرم
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اقدامات
اجرای طرح تحول سالمت مطابق وعده رئیس جمهور مبنی بر کاهــش هزینه های درمانی مردم، اجرای 1

طرح تحول نظام ســامت اردیبهشت سال 93 در 9 بسته آغاز شد. این 9 بسته عبارت 
بودنــد از: »افزایش جمعیت تحت پوشــش بیمه«، »حمایت از بیماران بســتری در 
بیمارســتان های دولتی«، »حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم«، »ارتقای 
کیفیت هتلینگ بیمارستان ها«، »حضور پزشــکان متخصص مقیم در بیمارستان های 
دولتــی«، »ارتقای کیفیت ویزیــت در کلینیک های ویژه«، »ترویــج زایمان طبیعی«، 

»اورژانس هوایی و حمایت از بیماران صعب العاج«.
اجرای طرح تحول ســامت، تحسین برخی کارشناســان را برانگیخت، رنجبرزاده، 
عضو هیات رئیســه مجلس، خروج بیماران از ســردرگمی و گرفتاری را از نتایج طرح 
تحول دانست1 . تاجگردون، عضو کمیسیون برنامه وبودجه، نیز توسعه زیرساخت های 
سامت و حل مشکات مردم در حوزه سامت را حاصل عملکرد طرح تحول برشمرد2.

اقدامات انجام شــده در اجرای طرح تحول به تفکیک گام های مختلف بیان می شود، 
در گام اول طرح تحول، سهم پرداختی مردم در بخش بستری بیمارستان های دولتی از 
37 درصد به 10 درصد در شهرستان ها و از 18 درصد به 5 درصد در روستاها رسید3.  
عاوه بر این، 11 میلیون نفر از جمعیت کشــور تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند؛ 
به واســطه حمایت از ماندگاری پزشــکان در مناطق محروم، 2200 پزشک به مناطق 
محروم افزوده شــد و تعداد مراکز فاقد پزشــک در این مناطق کاهش یافت. همچنین 
طی برنامه ترویج زایمان طبیعی در دولت یازدهم، سهم زایمان طبیعی از کل زایمان ها 

11درصد افزایش یافت4. 
با کاهش ســهم پرداختی مردم و همچنین افزایش تعداد بیمه شــدگان، مراجعه به 
مراکــز درمانی فزونی یافت و متعاقبًا هزینه بیمارســتان ها و در قبال آن هزینه بیمه ها 
زیــاد گردید؛ به گفته ربیعی، وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایــن بدهی تا 11 هزار 

میلیارد تومان در سال 95 هم رسید5 . 
گام دوم طرح تحول ســامت با تمرکز بر پیشــگیری از بیماری هــای غیر واگیر و 
بهداشــت در خردادماه 93 آغاز شــد6 . ازجمله اقداماتی که ذیل این گام انجام شــد 
می توان به بازسازی، بهســازی و تکمیل شبکه های بهداشت روستایی در شهرهای زیر 
20  هزار نفر و افتتاح نزدیک به 2900 پایگاه ســامت برای پوشش  خدمات بهداشتی 
اولیه برای ســاکنان بیش از 10 میلیون نفر حاشیه نشینان شهرها اشاره داشت7 . اگرچه 
در مهرماه سال 95 از تدوین سند ملی پیشــگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر ذیل 
این گام از ســوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت رونمایی شــد اما در ادامه نظر به 

کمبود منابع در وزارت بهداشت از اجرای آن اخباری منتشر نشد8 . 
اجرای گام سوم طرح تحول ســامت، در مهرماه ســال 93 آغاز شد9 . قاضی زاده، 
وزیر بهداشت، هدف از اجرای این گام را واقعی ســازی تعرفه ها و درنتیجه آن حذف 
زیرمیزی از نظام درمانی کشور می دانست10 . طی اجرای این گام در سال 94 با ویرایش 
کتاب ارزش های نسبی، تعرفه های درمانی به طور میانگین در بخش خصوصی و دولتی 
150 درصــد افزایش یافت11 . این روند افزایش تعرفه ها در ســال 95 ، 10 درصد12  و 
در سال 96، 5 درصد13  ادامه یافت. اما بااین وجود، شواهدی مبنی بر کاهش زیرمیزی 
پزشکان وجود ندارد14  و زالی، رئیس نظام پزشکی نظام پزشکی در سال 95 طی نامه ای 

به معاون اول رئیس جمهور خواستار افزایش تعرفه ها شد 15. 
گام چهارم طرح تحول ســامت، با دستور وزیر بهداشــت در سال 95، تحت عنوان 
برنامــه تحول و نوآوری اباغ شــد. در این رابطه قاضی زاده، مهــر 95 اعام نمود که 
آموزش های پزشــک خانواده ذیل گام چهارم صورت خواهد پذیرفت16 ؛ به رغم این 
صحبت ها اّما در عمل تحولی در نظام آموزش پزشکی و همچنین پزشک عمومی انجام 

نشد.
اقدامات انجام شــده در زیرمجموعه طرح تحول سامت قابل مقایسه با دولت های 
قبلی نیســت، اما برخی کارشناسان انتقادات اساســی را به این طرح وارد می دانند. در 
همین راستا، پزشــکیان، نایب رئیس مجلس، اجرای طرح تحول در خارج از چارچوب 
قانون را، باعث مشــکات مالی در نظام سامت دانست وی همچنین بر این باور است 
اجرای اشــتباه قانون، نتایج نامطلوبی را به بار آورد.کواکبیان، نماینده مردم تهران در 
مجلس نیز در رابطه با اجــرای طرح تحول این چنین اظهارنظــر نمود: »اگرچه طرح 

تحول ســامت خیلی کمک کرده است ولی خیلی هم بریزوبپاش شده است.« انتقادات 
به اجرای طرح تحول پایانی نداشــت17 . نوبخت، رئیس کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس نیز طرح تحول ســامت را به چاهی که ته ندارد تشــبیه کرد. وی اجرای طرح 
تحول را بدون مطالعه و عجوالنه دانست، و عدم اصاح آن را غیرقابل تداوم برشمرد18.

یکی از اقدامات ارزشــمند وزارت بهداشت دولت یازدهم، »سامان دهی بازار 2 مدیریت مناسب بازار دارو 
آشفته دارو« بود؛ این بازار، بیماران خاص و صعب العاج را با مشکل روبرو ساخته بود.

وزارت بهداشت با اقدام به موقع، کمبود 330 قلم دارو را در سال 91 به 30 قلم دارو در 
ســال جاری کاهش داد. عاوه بر این، رویکرد دولت در زمینه واردات دارو، به افزایش 
ده درصدی سهم بازار داروی تولید داخل منجر گردید19 . همچنین سازمان غذا و دارو 
در آبان 94 با پیاده سازی سامانه کد ره گیری و کنترل اصالت دارو و تجهیزات پزشکی20  
میزان قاچاق دارو تا 80 درصد کاهش یافت و ضررهای ناشی از داروی قاچاق را کاسته 

شد 21. 

تقویت سرمایه گذاری خارجی و زمینه سازی برای حضور شرکت های خارجی 3 تولید دارو به واسطه سرمایه گذاری خارجی 
در صنعت دارویی در ایران باهدف تولید داروهای باکیفیت، اهدافی به شــمار می رفت 
که وزارت بهداشت بعد از توافق هســته ای در پی آن بود. سازمان غذا و دارو در جهت 
کاهش واردات دارو و انتقال تکنولوژی به ایران، در ابتدای سال 95 مشوق هایی را برای 
تولید دارو تحت لیســانس برندهای خارجی در نظر گرفت22 . در این زمینه دیناروند، 
رئیس ســازمان غذا و دارو حتی بر مالکیت صد درصد شرکت های خارجی نیز اذعان 
نمود23 . با پیش گرفتن این رویه، میزان واردات به کشور کاهش و ارزش دارویی داخل 
کشــور از 60 درصد به 70 درصد افزایش یافت24 . به نظر می رســد رویکرد وزارت 
بهداشت در دولت گذشته برخاف سیاست های کلی سامت و برنامه های توسعه، به 

سمت نهادینه کردن داروهای برند به جای نظام ژنریک در کشور بود.

یکی از کاستی های نظام سامت کشــور، تعداد ناکافی پایگاه هوایی اورژانس، 4 تجهیز ناوگان اورژانس کشور
تخت مراقبت های ویژه و آمبوالنس استاندارد بود. در چهارساله دولت یازدهم تعداد 
پایگاه های هوایی اورژانس کشــور به 24 پایگاه رسید که نیاز کشور در این زمینه برای 
پوشــش تمام نقاط کشور به 44 پایگاه هوایی است25 . در این مدت بیش از 2400 تخت 
مراقبت های ویژه به اورژانس کشــور افزوده شد. همچنین تعداد 2400 آمبوالنس به 

ناوگان اورژانس اضافه شد26 . 

حذف معاونت طب سنتی قاضی زاده هاشمی در اردیبهشت سال 95 معاونت طب سنتی وزارت بهداشت 5
را منحل و ضمن تنزل سازمانی، اداره کل دفتر طب سنتی را راه اندازی نمود27 . این اقدام 
در حالی صورت گرفت که در اباغیه سیاست های کلی سامت مقام معظم رهبری به 
ترویج طب سنتی و گیاهان داروی تأکید شده بود. مسئولین وزارت بهداشت معتقدند به 
دلیل محدودیت قانون در افزودن معاونت جدید به ساختار و اهمیت مسائل اجتماعی 
ناچار به حذف این معاونت شــدند. در همین رابطه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت 

جایگزین معاونت طب سنتی شد 28. 
با وجود تنزل معاونت ســازمانی طب ســنتی، اما از ســوی اداره کل طب ســنتی 

از  نفر  11 میلیون  اجرای طرح تحول سالمت،   بواسطه 
جمعیت کشور تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند؛ 
به واسطه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، 
2200 پزشک  به مناطق محروم افزوده شد و تعداد مراکز 

فاقد پزشک در این مناطق کاهش یافت.
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اقداماتی در دستور کار قرار گفت؛ خدادوســت، مدیرکل دفتر طب سنتی در راستای 
استانداردسازی طب سنتی، ســال 95 اقدام به اباغ آیین نامه تأسیس داروخانه های 
گیاهی نمود29  که در پس این اقدام، انجمن داروخانه های کشور به آن معترض شدند30. 
با افزایش اعتــراض این صنف از نظام طب مدرن، اجــرای آیین نامه به زمان دیگری 
موکول شد. همچنین از دیگر اقدامات اداره کل دفتر طب سنتی، در راستای ادغام طب 
سنتی در طب مدرن، اجباری شدن 2 واحد درسی برای دانشجویان رشته های پزشکی 

اشاره کرد31 .
به طورکلی با توجه به تأکید سیاســت های کلی سامت بر »بازشناسی، تبیین، ترویج، 
توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران32 « و با مرور اقدامات وزارت بهداشت در قبال 
طب سنتی، می توان گفت که این شــاخه از طب، چندان که بایدوشاید، موردتوجه قرار 
نگرفت. در این خصوص برخی اعتقاددارند که برای پیشبرد اهداف طب سنتی در کنار 
طب مدرن الزم است سازمانی مستقل با مجموعه اختیارات در اختیار متخصصان این 

صنف قرار داده شود33 .

یکی از معضات نظام ســامت کشــور کمبود تعداد تخت بیمارســتانی و 6 احداث 20 هزار تخت بیمارستانی
فرســودگی بیمارســتان های موجود اســت.هم اکنون در این رابطه شــاخص تعداد 
تخت های بیمارستانی کشــور 1.7 به ازای هزار نفر در کشور است34 ، که این میزان در 
مقایســه با میانگین جهانی)2.9 تخت به ازای هزار نفر( اختافی بسیار دارد. همچنین 
به گفته وزیر بهداشت در ســال 94، 65 درصد از بیمارستان های کشور فرسوده تلقی 
 می شــوند35 . با توجه به پیری جمعیت، مســئله افزایش تعداد تخت های بیمارستانی 
اهمیت می یابد. ازاین رو وزارت بهداشت برای ساخت 21 هزار تخت بیمارستانی همت 
گماشت و به ادعای وزیر بهداشــت تا پایان دولت این تعداد تخت بیمارستانی تحویل 
مردم می شود36 . به گفته ساکی، مدیرکل دفتر توسعه مدیریت منابع فیزیکی و عمرانی، 
وزارت بهداشــت برای تحویل تخت های بیمارســتانی 11 هزار میلیارد هزینه شده 
است و 16 هزار از تخت ها برای بیمارستان های جدید بوده است و مابقی برای نوسازی 

بیمارستان ها اجرایی شده است37 . 

شفاف سازی نظارت بر عملکرد بیماران و پزشــکان، سیاست گذاری و اقدام 7 اجرای سامانه یکپارچه بهداشت
را در زمینه نظام ســامت تســهیل می کند. پرونده الکترونیک سامت باهدف پایش 
و نظارت بر عملکرد بازیگران نظام ســامت در قانون برنامه پیش بینی شــده است و 
مطابق آن اطاعات درمانی و آزمایشــگاهی فرد در طول حیات فرد جهت پشتیبانی از 
مراقبت مستمر و باکیفیت بهتر ثبت می گردد.با ثبت اطاعات در سامانه الکترونیکی، 
مزایایی چون تسهیل نظارت، کاهش خطای پزشــکی به واسطه حذف نسخه کاغذی 
فراهم می شــود. باوجود تأکید قانون برنامه ششــم توســعه و نیز وعده مسئولین در 
خصوص اجرای آن از ســال 83، تابه حال این مهم به مرحله اجرا نرســیده است 38. اما 
در اردیبهشــت سال 96 از سوی وزیر بهداشت اعام شد، اطاعات 66 میلیون از افراد 
در ســامانه سیب )ســامانه یکپارچه بهداشت( به ثبت رسیده اســت و دارای پرونده 

الکترونیک سامت هستند 39. 
گفتنی اســت که ســامانه یکپارچه بهداشــت در ســال 94 با هدف ثبت اطاعات 
بهداشــتی، واکسیناســیون و بیماری های مزمن رونمایی شــده بود40  بنابراین با ثبت 
اطاعات بهداشت در این سامانه نمی توان اهداف پرونده الکترونیک سامت را محقق 

شده دانست.
این نکته قابل توجه است که در بسیاری از کشورها، بیمه ها به عنوان خریدار خدمت 
متمایل اند پرونده الکترونیک ســامت را اجرایی کنند زیــرا با اجرای آن می توانند بر 
عملکرد فروشــنده خدمت )مراکز درمانی( به صورت کامــل نظارت کنند. البته الزم 

است ذکر شود سازمان تأمین اجتماعی در مراکز ملکی خود پرونده سامت الکترونیک 
را به اجرا رسانده است41 .

راهنمــای بالینی خدمات پزشــکی یا همان گایدالین، مبنــا و راهنمای انجام 8 ابالغ راهنماهای بالینی
خدمات درمانی اســت. این راهنمــا خطرپذیری بیمار و پزشــک را کاهش می دهد و 
احکام صادره در محاکم پزشــکی را نیز عادالنه تر می سازد. بدین ترتیب نظر به اهمیت 
موضوع، در بهمن 95 از ســوی وزیر بهداشت راهنمای بالینی 200 خدمت اباغ شد تا 
با همکاری بیمه های خدمات درمانی اجرایی شــود42 . هیئت وزیران در خرداد سال 96 
اجرای 50 راهنماهای بالینی اباغی وزارت بهداشــت از سوی سازمان های بیمه گر را 

تصویب نمود43 . 

هم اکنون یکی از مشــکات نظام ســامت، کمبود نیروی انســانی و پزشک 9 افزایش پذیرش بومی رشته پزشکی 
متخصص و همچنین توزیِع نامتوازِن آن در کشور است که به واسطه این مشکل، برخی 
از مناطق محروم از کمبود یا نبود پزشــک رنج می برند44. ازاین رو وزارت بهداشت در 
سال های اخیر با پرداخت کارانه نوعی مشوقی را برای حضور پزشکان در مناطق محروم 
فراهم نمود. همچنین در سال 92 معاون آموزشــی وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش 
بومی رشــته های مرتبط با پزشکی را از 10 درصد به 30 درصد افزایش داد45 . می توان 
پیش بینی کرد که این اقدام اعزام پزشــک به مناطق محــروم را منتفی نماید و با رفع 

مشکات هزینه ای، ماندگاری افراد در مناطق محروم را افزایش دهد.

امور مغفول
اجرایی نشدن پزشک خانواده و نظام ارجاع اجرای نظام ارجاع یا نظام ســطح بندی و طرح پزشک خانواده یکی از تکالیف 1

محوری نظام سامت طی دهه اخیر و نیز مورد تأکید سیاست های کلی نظام سامت46  
و برنامه های پنجم47  و ششم48  توسعه بوده است؛ مطابق این نظام، افراد بعد از مراجعه به 
پزشک خانواده و راهنمایی وی به پزشکان متخصص و سطوح مختلف تخصص مراجعه 
می کنند و پزشــک خانواده نیز بر عملکرد پزشــکان متخصص در قبال بیمار ارجاعی 
نظارت می نماید. مسئولین وزارت بهداشــت دولت یازدهم، با اشاره به نبود امکانات 
و ســخت افزارهای الزم جهت اجرای طرح فوق، از طرح »مراقبین ســامت« به جای 
پزشک خانواده ســخن می گفتند49 . تفاوت طرح مراقبین سامت با پزشک خانواده در 
این است که کارشناس ســامت به جای پزشک عمومی، بیمار را به متخصص مربوطه 
ارجاع می دهد. رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس، در راستای اجرای طرح پزشک 
خانواده بر این باور اســت که پزشــک خانواده به عنوان ناظر بر عملکرد سایر پزشکان 
به عنوان دروازه نظام ارجاع مطرح هســتند و در کنترل هزینه هــا و جلوگیری از ارائه 
خدمات غیرضروری به بیمار نقش ایفا می کنند50 . اجرایی نشدن نظام ارجاع و پزشک 
خانواده در ســال های اخیر را می تــوان یکی از دالیل کنترل نشــدن هزینه ها در نظام 

سامت دانست. 

موضوع پرداخت حقوق نجومی یکی از پرحاشــیه ترین موضوعاتی بود که طی 2 عدم اصالح نظام پرداخت پزشکان
چند سال اخیر از سوی رسانه ها و مردم موردتوجه قرار گرفت. به اذعان گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس51  و سازمان بازرسی کل کشور 52 ، یکی از دستگاه هایی که در آن ها 

حقوق های کان پرداخت شد، وزارت بهداشت بود.
بدون شک نظام پرداخت فی فور ســرویس )کارانه( را می توان متهم اول حقوق های 
نجومی پزشــکان قلمداد نمود53 . این نظام پرداخت پزشکان را راغب می کند تا بدون 
محدودیت و به دفعات از تیغ جراحی خود اســتفاده کنند و تقاضای القایی افزایش یابد. 
نظام پرداخت با رویه فعلی، همراه با افت کیفیت خدمات، هزینه ها را افزایش و موجب 
فراموشی آموزش و پژوهش در نظام سامت می شود54 . پزشکیان، نائب رئیس مجلس 
نیز بر این باور است شیوه دریافتی پزشکان بر اســاس کارانه منطقی نیست و این رویه 

برخالف  گذشته  دولت  در  بهداشت  وزارت  رویکرد 
به سمت  برنامه های توسعه،  و  سیاست های کلی سالمت 
نهادینه کردن داروهای برند به جای نظام ژنریک در کشور بود.
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منجــر بــه پرداخت های 
کان به پزشــکان می شود. 

از  ممانعــت  بــرای  وی 
خریــد  کان  حقوق هــای 

راهبــردی را بهترین نســخه 
می دانــد55 . بــا ایــن توصیفات 

ضــرورت دارد مجلس شــورای 
اســامی مبنی بر تأکید سیاست های 

کلی ســامت بر اصاح نظام پرداخت 
همت گمارد.

حضور هم زمان پزشــکان در بخش خصوصی و دولتی یکی 3 اجرا نشدن قانون تمام وقتی پزشکان
از مشکات نظام سامت کشور اســت. حضور پزشکان در هر دو بخش 

به دلیل تعارض منافع پزشــکان، باعث بسترسازی مشــکات درمانی بیمار خواهد 
شد.در برنامه پنجم توسعه56  به صراحت فعالیت هم زمان پزشکان در بخش خصوصی 
و دولتی و همچنین حضور ذی نفعان بخش خصوصی در جایگاه ستاد وزارت بهداشت و 
رفاه تخلف قلمداد شــده است. همچنین در برنامه ششم توسعه57  به این موضوع با ذکر 
استثنائاتی اشاره شده اســت. به رغم تأکیدات مذکور، در این حیطه اقدام مؤثری انجام 

نشد. 
درعین حال معاون درمانی وزارت بهداشــت براین باور اســت که با واقعی سازی 
تعرفه ها در بخش دولتی در طرح تحول ســامت، تعداد پزشــکان متخصص و فوق 
متخصــص تمام وقت دولتی از 18 درصد در ســال 92 به 49 درصد در ســال 95 
افزایش یافت58 . البته این نکته را باید افزود که وضعیت اجرای قانون برای کارکنان 
ســتادی وزارت بهداشــت و پزشــکان قبلی نامشخص اســت؛ همچنین تضمین و 
شــفافیتی برای فعالیت نکردِن پزشکان تمام وقت )جدید( دولتی در بخش خصوصی 

وجود ندارد59 .

مرگ کارگردان مشهور، عباس کیارستمی در سال 95، به دلیل قصور پزشکی 4 غفلت از قصور پزشکی و حقوق بیماران
بهانه ای شــد تا مباحثی مانند کیفیــت ارائه خدمت به بیمار و حقــوق بیمار در فضای 
رســانه ای و کارشناسی کشور مطرح شــود. البته آمار دقیق و شفافی از تعداد خطاهای 
پزشکی وجود ندارد. اما نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، تلویحًا از افزایش تعداد 
پرونده خطای پزشــکی در ســال های اخیر خبر داد60 . هرچند که تعداد پرونده خطای 
پزشکی تابلوی مناسبی برای تعداد قصور پزشکی محسوب نمی شود زیرا برخی از افراد 

به دلیل ناآگاهی از حقوق خود از شکایت خود صرف نظر می کنند61 .
مسئوالن وزارت بهداشــت، در فروردین سال 95 از تشــکیل کمیته پیشگیری از 
خطاهای پزشــکی خبر دادندو وظیفه آن را پیشگیری سیستماتیک از خطای پزشکی 
عنوان کردند62 ؛ نباید از نظر دور داشــت که هم اکنون سازمان صنفی پزشکان یعنی 
نظام پزشــکی پرونده های خطای پزشکی را بررســی می نماید؛ بنابراین پزشکان بر 
پزشــکان نظارت می کنند و بیمــار نماینده ای برای دفاع از حق خــود ندارد. این در 

حالی اســت که در سیاست های 
کلی ســامت بر ارتقای »اخاق 
پزشــکی« و »آگاه ســازی مردم 
نســبت به حقوق خود« و »صیانت 
قانونمند از حقوق مردم و بیماران« 

تأکید دارد63 .
با ایــن توضیحات جــای مرجعی 
رســمی، بی طــرف و متخصــص جهت 

بررسی خطاهای پزشکی در نظام سامت خالی به نظر می رسد.

تحوالت مرتبط پیرامونی
ابالغ سیاست های کلی سالمت در ابتدای ســال 93، سیاســت های کلی ســامت در 14 بند کلی از ســوی 1

مقام معظم رهبری اباغ شــد که انتظار مــی رود تمامی دســتگاه های دخیل در امر 
ســامت، برنامه ریزی خود را در جهت این سیاســت ها انجام دهند. وزیر بهداشــت 
نیز در اردیبهشت ســال 93 از عزم وزارت بهداشــت برای حرکت در راستای تحقق 

سیاست های کلی سامت سخن گفت64 . 
شــاید بتوان رویکردهای اصلی سیاست های کلی ســامت را در موارد زیر خاصه 
نمود: اصاح ســاختار نظام ســامت با تأکید بر مــوارد مغفولی چــون اجرای نظام 
ارجاع و پزشــک خانواده، پیاده سازی ســامانه پرونده الکترونیک سامت و تأکید بر 
سامت محوری به جای درمان محوری و توجه به نقش طب مکمل در عرصه سامت.

بعد از گذشــت دو سال از اجرای طرح تحول ســامت، منابع نظام سامت با 2 بدهی هنگفت بیمه های درمانی
کمبود روبرو شد. تا نیمه سال 95، بیمه سامت ایرانیان 6400 میلیارد تومان65  و بیمه 
تأمین اجتماعی 3 هزار میلیارد تومان66  به نظام ســامت بدهکار شدند. بدهی بیمه ها 
به بیمارستان ها حتی به متوقف شدن ارائه خدمات برخی بیمارستان ها به بیمه شدگان 
تأمین اجتماعی انجامید67 . دولت برای رفع مشکل در الیحه متمم بودجه 95، پیشنهاد 
انتشار اوراق 6 هزار میلیارد تومانی را مطرح نمود68  که مجلس با افزودن 2 هزار میلیارد 

تومان دیگر بر رقم عنوان شده الیحه را تصویب نمود69 . 
شــایان ذکر است که راهکار انتشار اوراق قرضه برای طرح های سودده کاربرد دارد؛ 
طرح هایی که در تأمین مالی اولیه دچار مشکل هستند و با بهره برداری از آن ها در آینده، 
قادر به تأمین اصل و سود اوراق خواهند بود. به باور راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، 
انتخاب راه حل انتشار اوراق قرضه، برای طرح تحول سامت که تأمین منابع آن دشوار 
اســت به معنای بدهکار کردن دولت های آینده اســت؛ زیرا همین صندوق های بیمه 
که هم اکنون دارای بدهی  هســتند باید همین وجوه را در سال های بعد با نرخ بهره باالتر 

بپردازند70 .
اما با تصویب انتشــار اوراق قرضه در شهریور سال 95، زخم بدهی بیمه های خدمات 
درمانی به بیمارستان ها و مراکز دارویی مرهم نیافت. در تیرماه سال 96 ، معاون درمانی 
وزارت بهداشــت مجدداً به بدهی 9 هزارمیلیاردی بیمه ها بــه مراکز درمانی اذعان 
نمود71. با افزایش بدهی بیمه ها به مراکز درمانی، بیمارســتان ها نیز با مشــکات مالی 

روبرو شدند و به شرکت های توزیع دارو بدهکار شدند.
مطابق اظهارات محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس، میزان هزینه های درمانی 
صندوق تأمین اجتماعی در ســال های گذشــته بیش از دو برابر افزایش یافته است72. 
کارشناســان براین باورند که به طورکلی علت هزینه های سرسام آور نظام سامت را 

باید در افزایش تعرفه ها و تقاضای القایی جستجو نمود73 .
در جهت رفع بحران مالی صندوق های بیمه در جریان تصویب برنامه ششم توسعه، 
انتقال بیمه ســامت به وزارت بهداشــت به تأیید مجلس رسید. هیئت وزیران نیز در 
خرداد ماه 96 مصوب نمود تا براســاس آزمون وســعی که از افراد تحت پوشش بیمه 
سامت گرفته می شــود، بخش از حق بیمه از سوی خوِد بیمه شدگان پرداخت شود74. 
تعیین ســقف برای دفترچه های بیمه و نیز هزینه کرد بیمارستان ها راه حلی دیگری بود 

در پرونده الکترونیک سالمت، اطالعات درمانی و آزمایشگاهی 
فرد در طول حیات فرد جهت پشتیبانی از مراقبت مستمر ثبت 
الکترونیکی، مزایایی  می گردد.با ثبت اطالعات در سامانه 
چون تسهیل نظارت کاهش  خطای پزشکی به واسطه حذف 
نسخه کاغذی فراهم می شود.  باوجود تأکید قانون برنامه ششم 
توسعه و نیز وعده مسئولین در خصوص اجرای آن از سال 83، 

تابه حال این مهم به مرحله اجرا نرسیده است.
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که از ســوی وزیر بهداشــت در خرداد ماه 96 جهت مدیریت هزینه ها اعام شد. وی 
اعام نمود که »نمی توانیم بدون حســاب و کتاب برای کشور هزینه تولید کنیم و همه 

فشار را روی جامعه پزشکی بگذاریم و باید واقعیات را به مردم بگوییم75 «.

همواره وزارت بهداشــت در دولت یازدهم برای نظارت بر هزینه کرد بیمه ها 3 انتقال سازمان بیمه سالمت به وزارت بهداشت
معتقد بود بیمه ها بایســتی تجمیع شــود و با محوریت وزارت بهداشت اداره شوند. در 
شــهریورماه 95 که میزان بدهی بیمه های درمانی به مراکز دارویی و درمانی ســر به 
فلک کشــید که این موضوع در رسانه ها پیگیری شد. قاضی زاده، وزیر بهداشت بیمه ها 
را پاشنه آشیل نظام سامت می دانســت76 . حریرچی، قائم مقام وی نیز بر این باور بود 
مطابق ماده 38 برنامه پنجم توسعه، تجمیع بیمه ها یک تکلیف قانونی است77 . از سوی 
دیگر رئیس78  و نائب رئیس79  کمیسیون بهداشــت مجلس ، راه حل مدیریت منابع و 
همچنین کمبود منابع مالی را در تجمیع بیمه ها می دانســتند و معتقد بودند که اقدام در 

این راستا صرفه جویی در هزینه ها را در پی خواهد داشت. 
البته الزم است ذکر شود مطابق بند نهم سیاست های کلی سامت اباغی مقام معظم 
رهبری به توسعه کمی و کیفی بیمه ها و رقابت بیمه ها اشاره شده است؛ ضمنًا این موضوع 
نیز مطرح شد که ســهم درمان در صندوق های متفاوت یکسان نیست80  و مطابق ماده 
11 قانون ســاختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ادغام آن با صندوق هایی با منابع 

دولتی، غیرممکن خواهد بود81 .
با آغاز بررســی برنامه ششــم توســعه82  در مجلس، این بار موضوع انتقال بیمه ها 
ذیل وزارت بهداشت مطرح گشت83  و پیشنهاد شــد که در راستای هماهنگی بیشتر، 

ارائه دهنــده خدمــت )وزارت بهداشــت( و 
خرید خدمــات )بیمه هــا(، صندوق های 

بیمه به وزارت بهداشــت منتقل 
شوند تا وضعیت مالی 

نظام سامت 

بهبود یابد84 . اما اســتدالل های مسئولین وزارت بهداشــت بی جواب نماند و مخالفان 
معتقد بودند در همان بند 7-2 سیاست های کلی ســامت به تفکیک خرید خدمت و 
ارائه خدمت اشاره شده اســت و همچنین با انتقال صندوق ها بیمه به وزارت بهداشت 
وظایف خریدار، فروشــنده و ناظر بر عهده یک وزارتخانه خواهد بود85  که این امر بستر 
بروز فساد را فراهم می آورد. نهایتًا طی بررسی برنامه ششم توسعه، مجلس نمایندگان 
با پیشنهاد کمیسیون بهداشت مبنی بر انتقال بیمه ایرانیان به وزارت بهداشت موافقت 
کردند و با تجمیــع بیمه ها و انتقال شــورای عالی بیمه به وزارت بهداشــت مخالفت 

نمودند86 .

وزارت بهداشت در گام اول طرح تحول ســامت، سهم پرداختی بیماران در 4 افزایش هزینه های سالمت در سبد هزینه های خانوار
بخش بســتری بیمارســتان های دولتی را از 37 درصد به 10درصد در شهرها و از 18 
درصد به 5 درصد در روستاها کاهش داد. در گام سوم طرح نیز سهم پرداختی بیماران 
در بخش بستری در بیمارستان دولتی از 10 درصد به 6 درصد در شهرها و از 5 درصد 
به 3 درصد در روســتاها کاهش پیدا کرد87 . پس از اجــرای گام های طرح تحول با این 
اقدامات، از سوی مسئولین اعام شــد کل پرداختی از جیب مردم از 55 درصد به 40 
درصد کاهش یافت88 . اما روند کاهشی سهم پرداخت بیمار در سال 96 متوقف 
شــد و سهم پرداختی بیماران در بخش بســتری به سال 94 بازگشت و در 
شــهرها از 6 درصد به 10 درصد و در روستاها از 3 درصد به 5 درصد 

افزایش یافت89  .
همراه با کاهش هــا و افزایش ها در ســهم پرداختی بیمار در 
بخش بستری بیمارســتان دولتی، تعرفه ها روندی صعودی 
پیش گرفته بودند. پس از اصاح کتاب ارزش های نســبی 
)تغییر ضریب k( در گام ســوم طرح تحول، در سال های 
94 و 95 تعرفه های درمانی مجدداً افزایش داشــتند؛ به 
نحوی که تعرفه های پزشکان به طور میانگین در بخش 

خصوصی و دولتی سه برابر زیاد شدند90 .
البتــه افزایــش تعرفه ها متوقف نشــد و در اواخر 
خرداد 96 شــورای عالــی بیمه، تعرفه هــا را برای 
چندمین بار در طول اجرای طــرح تحول به صورت 
میانگین 5 درصد افزایش داد91 . ناگفته نماند که بنابر 
اعام معاون درمان وزارت بهداشت، این وزارتخانه 
موافق افزایش 10درصدی تعرفه ها برای ســال 96 

بود92 .
خاطرنشان می سازد که به رغم کاهش سهم پرداخت 
از جیب مــردم در هزینه ها )به عنــوان درصدی از کل 
هزینه ها( به صــورت مطلق، میــزان پرداختی مردم طی 
سال های اجرای طرح تحول افزایشی چشمگیر داشته است. 
در همین رابطه دانش جعفری، مشاور وزیر بهداشت، بهمن ماه 
95 بیان داشت که هفت درصد از هزینه های خانوارهای ایرانی به 
ســامت اختصاص می یابد93 ؛ این در حالی است سهم سرانه سامت 

در هزینه های خانوار در سال 90، 5 درصد بود.
ناگفته نماند که انتشــار حساب های ملی ســامت می تواند جهت قضاوت 
صحیح در خصوص هزینه کرد اعتبارات سامت راهگشا باشد که این حساب از سال  

90 تاکنون منتشرنشده است.

ترین  پرحاشیه  از  یکی  نجومی  حقوق  پرداخت  موضوع 
موضوعاتی بود که طی چند سال اخیر از سوی رسانه ها و مردم 
موردتوجه قرار گرفت. به اذعان گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس و سازمان بازرسی کل کشور ، یکی از دستگاه هایی که 

در آن ها حقوق های کالن پرداخت شد، وزارت بهداشت بود.
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gg در گام اول طرح تحول، ســهم پرداختی مردم در بخش بســتری
بیمارستان های دولتی از 37 درصد به 10 درصد در شهرستان ها 
و از 18 درصد به 5 درصد در روســتاها رســید. عاوه بر این، 11 
میلیون نفر از جمعیت کشــور تحت پوشــش بیمه درمانی قرار 

گرفتند.
gg طی اجرای گام سوم طرح تحول ســامت، در سال 94 با ویرایش

کتاب ارزش های نســبی، تعرفه های درمانی به طور میانگین در 
بخش خصوصی و دولتی 150 درصد افزایش یافت.

gg گام چهارم طرح تحول ســامت، با دستور وزیر بهداشت در سال
95، تحت عنوان برنامه تحول و نوآوری اباغ شد که البته تحولی در 

نظام آموزش پزشکی و پزشک عمومی مشاهده نشد.
gg پزشــکیان، نایب رئیس مجلس، اجرای طرح تحول ســامت را

باعث افزایش مشکات مالی در نظام سامت می داند.
gg به گفته ربیعــی، وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، بدهی وزارت 

بهداشت به بیمه ها، به 11 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده 
است.

gg وزارت بهداشــت با اقدام به موقع، کمبود 330 قلم دارو را در سال
91 به 30 قلم دارو در سال 96 کاهش داد. 

gg شاخص تعداد تخت های بیمارستانی کشور 1.7 به ازای هزار نفر در
کشور است که این میزان در مقایسه با میانگین جهانی)2.9 تخت 

به ازای هزار نفر( اختافی بسیار دارد.
gg در ابتدای سال 93، سیاســت های کلی سامت در 14 بند کلی از

ســوی مقام معظم رهبری اباغ شد که در آن به مواردی همچون 
اجرای نظام ارجاع و پزشــک خانواده، پیاده سازی سامانه پرونده 

الکترونیک سامت اشاره شده است.
gg بعد از گذشت دو ســال از اجرای طرح تحول سامت، منابع نظام

سامت با کمبود روبرو شد. تا نیمه سال 95، بیمه سامت ایرانیان 
6400 میلیارد تومان  و بیمه تأمین اجتماعی 3 هزار میلیارد تومان  

به نظام سامت بدهکار شدند.
gg ،95 دولت برای رفع مشکل بدهی بیمه ها، در الیحه متمم بودجه

پیشــنهاد انتشــار اوراق 6 هزار میلیارد تومانی را مطرح نمود  که 
مجلس با افزودن 2 هزار میلیارد تومان دیگر بر رقم عنوان شــده 

الیحه را تصویب نمود .
gg مطابق اظهارات محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس، میزان

هزینه های درمانی صندوق تأمین اجتماعی به دلیل اجرای طرح 
تحول سامت، در سال های گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته 

است.
gg در جهت رفع بحران مالــی صندوق های بیمه در جریان تصویب 

برنامه ششم توسعه، انتقال بیمه ســامت به وزارت بهداشت به 
تأیید مجلس رســید. هیئت وزیران نیز در خردادماه 96 مصوب 
نمود تا بر اســاس آزمون وســعی کــه از افراد تحت پوشــش 
بیمه ســامت گرفته می شــود، بخش از حق بیمه از سوی خوِد 

بیمه شدگان پرداخت شود .
gg به رغم کاهش سهم پرداخت از جیب مردم در هزینه ها )به عنوان

درصدی از کل هزینه ها( به صورت مطلق، میزان پرداختی مردم 
طی سال های اجرای طرح تحول از 5 درصد در سال 90 به 7 درصد 

در سال 95، افزایش یافته است.
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مــوالوردی، یکــی از فعال تریــن معاونیــن روحانــی در دولــت 
یازدهــم بــود کــه تمرکــز فعالیت هــای خــود در معاونــت امــور 

 زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری را بــر ترویــج و تحقــق گفتمــان 
»عدالت جنســیتی« گذاشــت؛ گفتمانی که تعریف واحــدی از آن وجود 

ندارد و هرکسی از ظن خود یار آن می شود. 
طــی چهار ســال اخیــر، تالش هــای فراوانــی در راســتای افزایــش حضور بانــوان در 

عرصه هــای اجتماعــی و اقتصادی صــورت گرفت؛ در این راســتا ظرفیت ســازمان های 
مردم نهاد فعال شــد؛ بر حضور بانوان در مناصب مدیریتی و سیاسی تأکید گشت و افزایش 

اشــتغال بانــوان مورد حمایــت ویژه قــرار گرفت که نتیجتــًا خالص ایجاد اشــتغال زنــان، دوبرابر 
مردان در سال 95 شد. 

در دوران فعالیــت مــوالوردی و یارانــش امــا آمارهای ازدواج و جمعیــت چندان درخشــان نبودند؛ در این 
دوره میانگیــن ســن ازدواج افزایــش یافــت؛ تعداد ازدواج ها کم تر شــد و در عــوض تعداد طالق هــا روبه فزونی 

گذاشــت. بــا این اوصــاف معاونت زنــان، خود را بــه تنهایــی مســئول و فراهم آورنــده ی ازدواج نمی دانــد و در این 
موضوع برای خود وظیفه ای ذاتی قائل نیست.

نگاهــی بــه کارنامــه معاونت زنــان حکایــت از آن دارد کــه موضوعاتــی مانند »فرصت های شــغلی برابــر بــرای زن و مرد« و 
»حمایــت از زنان شــاغل«، ُپررنگ تــر از مقوله هایی همچون »ارتقای جایــگاه خانواده« و »افزایش جمعیت« پیگیری شــد. 
بدین ترتیب می توان گفت طی چهار ســال اخیر، شــعار »زن به مثابه یک شهروند جامعه« نسبت به شعار »زن به مثابه یک 

مادر« اولویت یافت.

گزارش عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم

جامعهزن؛ محور خانواده  
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اقدامات 
سیاست گذاری گفتمان عدالت جنسیتی از زمان شــروع به کار دولت یازدهم، موالوردی، معــاون امور زنان و خانواده 1

رئیس جمهور، شــعار عدالِت جنســیتی و تالش بــرای گفتمان ســازی آن را محور 
فعالیت های معاونت امور زنــان و خانواده رئیس جمهور قــرار داد. به نحوی که کمتر 
نشســت خبری یا سخنرانی با حضور موالوردی را می توان یافت که در آن از لزوم تحقق 
عدالت جنسیتی سخن نگفته باشد. به گفته موالوردی، عدالت جنسیتی بخشی از عدالت 
اجتماعی است که رویکرد دولت محسوب می شود1. محور اصلی شعار عدالت جنسیتی 
ازنظر موالوردی مفهوم »توازن بین نقش خانوادگی و کاری زنان« اســت، به نوعی که به 
عقیده او حتی می توان با تکیه بر ظرفیت بالقوه گفتمان های غیردینی و با قرائتی نو به رفع 
ناســازگاری بین این نقش ها پرداخت2. همچنین عدالت جنســیتی از منظر موالوردی 
شامل: »دسترســی عادالنه زنان و مردان به پست های مدیریتی3 «، »دسترسی یکسان 
مرد و زن به منابع اقتصادی و اجتماعی4 «، »توازن زندگی و اشتغال زن5 «، »برابری حقوق 
زن و مرد 6« و »ایجاد شــرایط برابر در اشتغال زن و مرد 7« است. مبتنی بر همین رویکرد، 
مقاله »نقادی رویکردهای سه گانه ناظر بر عدالت جنسیتی در ایران، ارائه رویکرد چهارم 
موسوم به فرهنگ فمینیســتی به مثابه اعتدال فرهنگی« به عنوان مقاله برگزیده در پنل 
ارائه همایش زنان، اعتدال و توسعه قرار گرفت. تالش اصلی معاونت در گفتمان عدالت 
جنســیتی، تالش برای افزایش سهم مدیریت زنان در نظام اجرایی کشور و رفع تبعیض 

جنسیت در استخدام های کشوری جهت ورود زنان به بازار کار بوده است.
همچنین معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری، مشــارکت فعال و مستمر 
زنان در راستای تحقق تمام اهداف »دستور کار بین المللی 2۰3۰ توسعه پایدار« به ویژه 
هدف پنجم را ضروری می داند8. هدف پنجم دســتور کار بین المللی توســعه پایدار بر 
»دســتیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران« تأکید می کند9. در 
این راستا موالوردی، آبان ماه 94 در کمیسیون پنجاه و نهِم مقام زِن سازمان ملل متحد 
با موضوع »عدالت و برابری جنســیتی در ســطوح اجتماعی، اقتصادی و سیاسی« در 
نیویورک حاضر شد و با مقامات سازمان ملل و همتایان خود در سایر کشورها به گفتگو 

و تبادل نظر پرداخت1۰. 
مهم ترین اقدامات معاونت در راستای سیاســت گذاری عدالت جنسیتی در دولت 

یازدهم عبارت است از:

  جریان سازی نگرش توازن جنسیتی در برنامه ششم توسعه
 ازجمله اقدامات معاونت امور زنان در راســتای رویکرد عدالت جنســیتی می توان به 
تأکیدات ویژه موالوردی و همکارانش در جریان ســازی توازن جنســیتی طی فرایند 
تدوین برنامه ششم توســعه اشــاره کرد. تاکیدات موالوردی موجب ورود کلیدواژه 
عدالت جنسیتی به الیحه »احکام پیشــنهادی برای اجرای برنامه ششم«11  و تصویب 
ماده  1۰1 این الیحه شد. موضوع ماده 1۰1 برنامه ششم، زنان و خانواده با لحاظ رویکرد 
عدالت جنســیتی  و همچنین ارزیابی اثرات توسعه بر جنسیت و خانواده، برای اولین بار 

وارد نظام برنامه ریزی توسعه پنج ساله شد. 

  تدوین پیش نویس سند ملی تأمین امنیت زنان در روابط اجتماعی
 پیش نویس سند ملی تأمین امنیت زنان در روابط اجتماعی در سال 1394 تدوین شد12. 
این سند در راســتای اجرای ماده 227 برنامه پنجم توسعه کشور تهیه و تدوین  گردید 
که مطابق آن، همه دستگاه های اجرایی ملزم هســتند در راستای تأمین امنیت زنان و 

دختران در زندگی اجتماعــی، راهبردهای مقرر در این ســند را در تدوین برنامه ها و 
فعالیت های دستگاهی خود مدنظر قرار دهند.13 

  انعقاد تفاهم نامه های مختلف با دستگاه های اجرایی
معاونت زنــان و خانواده ریاســت جمهــوری در دوره فعالیت 4 ســاله خود جهت 
جاری ســازی، تقویت، ترویج و نهادینه ســازی عدالت جنســیتی و حســاس کردن  
دستگاه های ذی ربط نسبت به مقوله عدالت جنسیتی، مبادرت به انعقاد 25 تفاهم نامه 
همکاری، 78 موافقت نامه اجرایی و 116 پروژه مشترک با دستگاه های اجرایی نمود.14 
مهم ترین تفاهم نامه های منعقد شــده طی این مدت، شامل همکاری معاونت مذکور با 
وزارت کشور با هدف ایجاد زمینه مناسب جهت ارتقاء مهارت ها و توانمندی زنان بود. 
همچنین از دیگر تفاهم نامه های مهم این معاونت می توان به انعقاد تفاهم نامه همکاری 
با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی15 ، انعقاد تفاهم نامه با وزارت جهادکشــاورزی16  و 
همچنین انقعاد تفاهم نامه بــا صندوق کارآفرینی امید با هدف ایجاد اشــتغال پایدار 

خانگی اشاره کرد. 17

بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با زنان و خانواده معاونت امــور زنان و خانواده رئیس جمهور در دولت یازدهم با توجه به وظیفه 2
ســتادی خود در حوزه زنان و خانواده در جهت اصالح قوانین مرتبط با این حوزه تالش 
نمود. ازجمله اقدامات معاونت در این زمینه، پیگیری تصویب الیحه کاهش ســاعت 
کاری زنان شاغل دارای شــرایط خاص18 و19، الیحه تأمین امنیت زنان 2۰و21، پیشنهاد 
مجازات جایگزین برای زنــان زندانی در حوزه اعتیاد و مواد مخــدر 22و23  و همچنین 
حمایت از ارائه خدمات مشــاوره ای و  وکیل معاضدتی به پرونده های حقوقی زنان فاقد 

توانایی مالی 24و25   بوده است. 

اقدامات در راستای اشتغال بانوان یکی از پررنگ تریــن اقدامات معاونت امور زنان و خانواده طی دولت یازدهم، 3
تالش این معاونت در جهت اشتغال زایی برای بانوان بود. اقدامات موالوردی در دولت 
یازدهم موجب اختصاص یافتن 81 درصد از 74۰ هزار شــغل  ایجادشده در هر یک از 
سال های 94 و 95 به زنان شد26 به طوری که در این سال ها  حدود 42۰ هزار شغل برای 
زنان ایجاد گردید27 . به این ترتیب، اشتغال زنان در دولت یازدهم افزایش چشمگیری 
داشت، به طوری که نرخ اشتغال زنان با افزایش یک و نیم درصدی نسبت به سال 92 به 

8۰.6  درصد در سال 94 رسید28.
 همچنین این معاونت با تدوین ســند سیاسی- اجرایی »اشتغال پایدار برای زنان« در 
آذرماه سال 95 باهدف حمایت از زنان سرپرست خانوار مناطق محروم، جهت توسعه 

کارآفرینی و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، تالش نمود.29 

از منظر موالوردی شامل: »دسترسی  عدالت جنسیتی 
عادالنه زنان و مردان به پست های مدیریتی «، »دسترسی 
یکسان مرد و زن به منابع اقتصادی و اجتماعی «، «توازن 
زندگی و اشتغال زن «، »برابری حقوق زن و مرد « و »ایجاد 

شرایط برابر در اشتغال زن و مرد « است.

پی نوشت:
15 - تفاهم نامه همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تقویت، ترویج، توسعه و نهاینه سازی مفهوم عدالت جنسیتی و استقرار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در حوزه زنان

16 -   تفاهم نامه با هدف ترویج ونهادینه سازی مفهوم عدالت جنسیتی در برنامه ریزی های مرتبط با زنان عشایر و روستایی و تقویت نقش زنان روستایی وعشایر در توسعه پایدار کشاورزی
19 -   این الیحه به کاهش ســاعت کاری زنان شــاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی دارای معلولیت شدید یا دارای فرزند زیر شش سال یا همسر و فرزند معلول شــدید و زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه های اجرایی از 44 ساعت به 

36 ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای 44 ساعت مربوط می شود. 
21 -    الیحه ای است در حمایت از زنانی که در محیط اجتماع و یا خانواده تحت آزار و اذیت قرار می گیرند. این الیحه در 5 فصل و 81 ماده تدوین شده است که در آن ضمن تعریف خشونت علیه زنان و مصادیقی از اشکال متعدد این مسئله، به تعیین 

وظایف مرتبط برای نیروهای پلیس و پزشکی قانونی و سازمان بهزیستی در رابطه با خشونت علیه زنان پرداخته است..همچنین در این الیحه پیشنهاد راه اندازی کمیته تامین امنیت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه دیده ارائه شده است. 
23 -   با توجه ناکارآمدی زندانـ  به ویژه حبس های کوتاه  مدتـ  در زمینه ی بازدارندگی و اصالح و درمان بزهکاران و با توجه به مشکالت ناشی از افزایش جمعیت کیفری در زندان ها از قبیل کمبود امکانات بهداشتی و غذایی, رواج مواد مخدر, 
شیوع بیماری های عفونی و ایدز, خشونت و ارتشاء و در راستای سیاست های دوره ی توسعه ی قضایی مبنی بر حبس زدایی و بازاندیشی و بازنگری در سیاست جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی رویه و افراطی به مجازات حبس و با لحاظ جایگاه حبس 

در نظام حقوقی اسالم و به منظور رفع مشکالت یادشده الیحه مجازات های جایگزین ارائه شد. 
25 -   وکیل معاضدتی به وکیلی گفته می شــود که از سوی کانون وکالی دادگستری براساس تقاضای افرادی که توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارند به فرد معرفی میشود. این نوع وکیل، مخصوص کساني است که بضاعت و توان مالي کافي، 

براي گرفتن وکیل ندارند؛ چرا که وکیل معاضدتي حق دریافت هیچ وجهي تحت عناوین حق المشاوره، حق الوکاله و غیره را به استثناي هزینه تمبر دادرسي از موکل خویش ندارد. 
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اجرای برنامه کاری با صندوق جمعیت سازمان ملل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بازوی فراگیر کنترل جمعیت در جهان 4
اســت. این صندوق با 121 دفتر منطقه ای در ســطح جهان در کنار سیاست پژوهی 
و مشــاوره در سیاســت گذاری، به ارائه مســتمر، پایدار و ترکیبی روش ها و اقالم 
پیشــگیری از بارداری در جهت بهداشت باروری )تحدید نسل( می پردازد. صندوق 
جمعیت سازمان ملل در دو دهه اخیر چهار برنامه اقدام مشترک در ایران اجرا کرده 
که مقوله بهداشت باروری در برنامه های مذکور بسیار موردتوجه بوده است3۰. یکی 
از پیامدهای همکاری ایران و صندوق جمعیت در دهه های اخیر، کاهش نرخ باروری 
از 4.5 در سال 137۰ به مقدار 1.8 در ســال 139۰ به شمار می رود. حضور پررنگ 
صندوق جمعیت ســازمان ملل متحد در عرصه سیاســت گذاری جمعیتی کشــور، 
زمینه ســاز همکاری متقابل و امضای تفاهم نامه مشــترک بین معاونت امور زنان و 
خانواده ریاست جمهوری و صندوق مذکور در سال 1393 شد31. معاونت امور زنان 
با این استدالل که در صورت عدم به روزرســانی شاخص های جنسیتی و قطع ارتباط 
با نهادهای بین المللی، ایران به لحاظ این شــاخص هارتبه مناسبی نخواهد داشت، به 

گسترش این ارتباط اهتمام ورزید.32
 بخش مهمــی از فعالیت هــای معاونت در 4 ســال اخیــر، به ایــن تفاهم نامه و 
چالش های مکرر با مجلس شــورای اســالمی در این موضوع معطوف شد. مواردی 
از قبیل اســتخدام مشاور، مستشار و کارشــناس خارجی، الزام برخی از دستگاه های 
داخلی بر اجــرای وظایف خاص مندرج در تفاهم نامه و ارائــه آمار به طرف خارجی 
ازجملــه این اقدامات به شــمار می رفت. ناگفته نماند که در همین رابطه و در ســال 
94، یک موافقت نامــه الزام آور نیز از ســوی معاونت زنان به امضا رســید که این 
امر اعتراض نمایندگان مجلس شــورای اسالمی را به دنبال داشــت33. نمایندگان 
مجلس توافق صــورت گرفته را برخــالف بندهای 82، 77 و 153 قانون اساســی 
جمهوری اسالمی ایران می دانســتند34. ســرانجام نیز بعد از مخالفت های مجلس، 
در ســال 94، گزارشــی از نحوه اجرای این موافقت نامه بین المللی از جانب معاونت 
امور زنان و خانواده منتشر شــد. طبق گزارش مذکور، معاونت زنان مدعی شده این 
 تفاهم نامه به منزله تفاهم نامه بین المللی نیســت و نیازی به طرح در مجلس نداشــته 

است.35 
بر اســاس اظهارات معاونت امور زنان و خانواده، به رغم بودجه دریافت شــده از 
صندوق جمعیــت برای مصرف در موارد موردنظر تفاهم نامــه، منابع مالی دریافتی 
در ســایر امور نیز هزینه شــده و حتی مقداری از ایــن منابع بــه بیت المال تزریق 
گردیده اســت36. معاونت مذکور مدعی شد که برخی گزارش های پژوهشی به دلیل 
حساسیت های ایجادشده، برخالف توافق اولیه در اختیار صندوق قرار نگرفت و صرفًا 
شرح هزینه ها به آن ها اعالم شــد37. صندوق نیز مطابق این ادعا متقاباًل پذیرفت که 
در قبال دریافت گزارِش روند اجرای برنامه ها و نحــوه هزینه کرد، منابع مالی تعهد 
شده را بپردازد. در نقطه مقابل، نمایندگان مجلس در پاسخ بیان داشتند که نمی توان 
برای یک برنامه عملیاتی مشــخص از یک صنــدوق بین المللی بودجه گرفت و آن را 
در ردیف منابع آن هزینه نکرد و نتایج حاصــل از اجرای طرح را نیز در اختیار آن ها 

قرار نداد.

جدول )1(: برنامه های اجرا شــده در چارچوب برنامه کاری مشترک معاونت 
امور زنان و خانواده و صندوق جمعیت ملل متحد 

مالحظاتعنوان فعالیتردیف

1

تدوین گزارش وضعیت 
زنان و خانواده در 31 
استان کشور ) گزارش 

تفصیلی(

چکیده ای از روند و فرایند اجرای برنامه ها و 
نحوه هزینه کرد به صندوق ارائه شد و لیکن 
گزارش محتوایی و دستاورد ها در اختیار 

صندوق قرار نگرفت.

2

تهیه چکیده گزارش های 
وضعیت زنان و خانواده در 
31 استان کشور )گزارش 

مدیریتی(

چکیده ای از روند و فرایند اجرای برنامه ها و 
نحوه هزینه کرد به صندوق ارائه شد و لیکن 
گزارش محتوایی و دستاورد ها در اختیار 

صندوق قرار نگرفت.

تهیه اطلس وضعیت زنان 3
در کشور

چکیده ای از روند و فرایند اجرای برنامه ها و 
نحوه هزینه کرد به صندوق ارائه شد و لیکن 
گزارش محتوایی و دستاورد ها در اختیار 

صندوق قرار نگرفت.

تجزیه و تحلیل آماری 4
وضعیت زنان در کشور

چکیده ای از روند و فرایند اجرای برنامه ها و 
نحوه هزینه کرد به صندوق ارائه شد و لیکن 
گزارش محتوایی و دستاوردها در اختیار 

صندوق قرار نگرفت.

5
برگزاری کارگاه آموزشی 

رفتار سازمانی ) برای 
کارکنان معاونت(

استفاده از مدرس داخلی به عنوان مشاور 
داخلی

برگزاری کارگاه آموزشی 6
مدیریت مشاهده محور

استفاده از مدرس داخلی به عنوان مشاور 
داخلی

7

حمایت از برگزاری 
اولین نشست منطقه ای 
)نشست استان های 

شرقی کشور(

با همکاری شبکه ارتباطی سازمان های مردم 
نهاد زنان کشور از 7 تا 9 آذر ماه در مشهد 

مقدس برگزار گردید.

8
حمایت از برگزاری اولین 
نشست زنان کارآفرین 

کشورهای اسالمی

با همکاری مرکز اطالع رسانی و تحقیقات اتاق 
اسالمی در دهم آذرماه سال جاری در تهران 

برگزار گردید.

9

تدوین شاخص های 
بررسی وضعیت زنان 

جهت ورود به آمارهای 
رسمی کشور

با همکاری پژوهشکده آمار

سفر مطالعاتی فنالند1۰
با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام و 

گزارش سفر با جزئیات تهیه و به وزارت امور 
خارجه ارائه شده است

)منبع: تارنمای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری(

توسعه همکاری های بین المللی ازجملــه اقدامات معاونت امور زنــان و خانواده در 4 ســال اخیر، می توان به 5
همکاری های گســترده این معاونت با سازمان های بین المللی اشاره کرد. مهم ترین این 
همکاری ها عبارت اند از: همکاری با فدراســیون بین المللی سالمت خانواده38، گزارش 
در پاسخ به کارگروه تبعیض علیه زنان در قانون و عمل 1 و 2 در خصوص قوانین ازدواج 
در ایران و گزارش  در خصوص قطعنامه حمایت از خانواده به درخواست کمیسیرعالی 

از مهم ترین  امور زنان و خانواده  براساس گزارش معاونت 
به  اقتصادی می توان  درزمینه ی  معاونت  این  فعالیت های 
»افزایش سهم مدیریتی زنان در نظام اجرایی کشور و رفع 
تبعیض جنسیتی در استخدام های کشوری در جهت ورود 
زنان به بازار کار« اشاره کرد. بر اساس گزارش های این معاونت 
افزایش مشارکت اقتصادی زنان از طریق هماهنگی و مدیریت 
ظرفیت های دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد 

رخ داده است.

پی نوشت:
38 -   مهمترین اقدام معاونت در رابطه با همکاری با فدراسیون بین المللی سالمت خانواده به شرکت در اجالس های منطقه ای این فدراسیون مربوط می شود.
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حقوق بشر39، این همکاری ها بیشــتر باهدف برقراری عدالت جنسیتی و رفع تبعیض 
علیه زنان بوده است.

اقدامات در جهت افزایش مشارکت زنان در حوزه های سیاسی،  اقتصادی و اجتماعی6
معاونت امور زنان و خانواده به عنوان یک نهاد سیاســت گذار، در دولت یازدهم برای 
ارتقای جایگاه زنان اقداماتی داشت که در محورهای افزایِش حضور سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی قابل بررسی اســت. مهم ترین اقدام معاونت در راستای افزایش مشارکت 
سیاســی را می توان به تالش در جهت افزایش تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای 

اسالمی و شوراهای شهر و روستا  اشاره نمود.4۰ 
براســاس گزارش معاونت امور زنان و خانواده از مهم ترین فعالیت های این معاونت 
درزمینه ی اقتصادی می توان به »افزایش ســهم مدیریتی زنان در نظام اجرایی کشور  و   
رفع تبعیض جنسیتی در استخدام های کشــوری در جهت ورود زنان به بازار کار« اشاره 
کرد. بر اســاس گزارش های این معاونت افزایش مشــارکت اقتصــادی زنان از طریق 
هماهنگی و مدیریت ظرفیت های دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد رخ داده 
است. این شاخص که  در ســال 92 برابر با 12.4، در ســال 93 برابر با 12 بوده، در سال 
94 به 13.3 و در ســال 95 به 14.9 افزایش یافته است41. در حوزه اجتماعی، فعالیت های 
معاونت زنان شامل حمایت از تشکل های مردم نهاد و تحصیل دختران مناطق محروم و 
همچنین پیگیری حضور بانوان در ورزشگاه ها می شود. در این راستا معاونت زنان به ارتقای 
مدیریت تشکل های مردم نهاد از طریق آموزش در سطح ملی، استانی، شهری و روستایی 
پرداخته است. این فعالیت ها شامل موضوعاتی نظیر حمایت از پوشش تحصیل بیش از 9 
هزار دختردر مناطق محروم، حمایت از تولید محتوا و ادبیات علمی، توان افزایی و آموزش 
تاب آوری اجتماعی به ۰.۰6 %  از خانوارهای کشور، حمایت از گسترش آموزش مهارتی 
بازار محور زنان، توانمندسازی مهارتی زنان آسیب دیده، توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار و مشــاوره در ارتباط با اقشــار مختلف از قبیل زنان خانه دار، دختران دانشجو و 

دانش آموز و همچنین پیگیری حضور بانوان در محافل ورزشی و ورزشگاه ها بود42.

شرکت در همایش های مختلف و حضور پررنگ رسانه ای مطابق با گزارش عملکرد معاونت زنان در چهار ســال دولت یازدهم، نزدیک 7
به 273 مصاحبــه داخلی و 38 مصاحبه با نشــریات بین المللی از ســوی موالوردی 
انجام شده اســت. بررســی گزارش عملکرد این معاونت در چهار سال اخیر نیز نشان 
می دهد به علت حضور مســئوالن معاونت در همایش های ملی و منطقه ای در کسوت 
شرکت کننده، حامی و برگزارکننده، می توان موالوردی را به یه عنوان یکی از فعال ترین 
معاونین دولت نام برد. این همایش ها اغلب با موضوعات مرتبط با ارتقای جایگاه زنان، 

چالش های حوزه زنان و توسعه پایدار برگزار گردیده است43.

اقدامات در راستای کاهش آسیب های اجتماعی آســیب های اجتماعی به اموری اطالق می شــوند که نظــم عمومی جامعه 8
را برهــم زده و هنجارهای آن را نقــض می کند که عبارت اند از: جــرم، اعتیاد، طالق، 
انحرافات جنسی، نزاع، کودک آزاری و همسرآزاری. این آسیب ها در سال های اخیر به 
دلیل فراگیر شدن در بسیاری سطوح جامعه به یک بحران تبدیل شده است. بسیاری از 
کارشناسان علت افزایش آسیب های اجتماعی را مشکالت معیشتی و اقتصادی عنوان 

کرده اند44.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در راستای انجام وظیفه ستادی خود در 
قبال زنان و همچنین خانواده، اقداماتی را در راستای ساماندهی و کاهش این آسیب های 
اجتماعی اجرایی نموده اســت که مهم ترین این اقدامــات عبارتند از: هماهنگی جهت 
ســاماندهی وضعیت زنان کارتن خواب45،تدوین گزارش راهبردی در موضوع اقدام 
علیه اسیدپاشــی46 ارائه الیحه تعیین مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشــونت به 

کمسیون لوایح وهمچنین تالش برای ساماندهی  مبتالیان به اعتیاد47.

حمایت از ابطال انتخابات شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شــورای فرهنگــی اجتماعی زنــان و خانواده، نهادی اســت کــه به منظور 9
سیاســتگذاری و برنامه ریــزی کالن،  در مســائل فرهنگی و اجتماعــی زنان و ایجاد 
هماهنگی های الزم در این امور، بر اســاس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیل 
شد و از تیر ماه سال 1367 کار خود را آغاز کرد48. انتخابات این شورا که در 27 شهریور 
95 برگزار شــده بود با تالش های معاون امور زنان و خانــواده رئیس جمهور ابطال و 

مجدداً این انتخابات در 24 آذر برگزار گردید49.

موارد مغفول
عدم حمایت از فرزند آوری معاونــت امور زنان و خانواده در راســتای وظیفه ســتادی خــود در قبال 1

مســائل مرتبط با زنان و خانواده و همچنین در راســتای پیشــبرد اسناد باالدستی 
نظام می بایســت درجهت افزایش جمعیت گام بردارد؛ با توجه به وقوع بحران پیری 
جمعیت طی چند سال آینده در کشور، تالش در راســتای  افزایش جمعیت، ضروری 
به نظر می رســد. بنا به آمارهای بین المللی، ایران تا چند سال آینده با این بحران مواجه 
خواهد شــد. از این رو یکی از حوزه های مرتبط با وظایف معاونت امور زنان و خانواده 

دوره  در  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  معاونت 
فعالیت 4 ساله خود جهت جاری سازی، تقویت، ترویج 
کردن   حساس  و  جنسیتی  عدالت  نهادینه سازی  و 
به مقوله عدالت جنسیتی،  دستگاه های ذی ربط نسبت 
مبادرت به انعقاد 25 تفاهم نامه همکاری، 78 موافقت نامه 

اجرایی و 116 پروژه مشترک با دستگاه های اجرایی نمود .

پی نوشت:
40 -   تعداد کانداهای زن انتخابات مجلس دهم از 8 درصد به 11 درصد وتعداد کرسی های اختصاص یافته به زنان به 6 درصد افزایش یافت . همچنین در ثبت نام انتخابات شوراهای اسالمی شهر وروستا میزان کاندیداهای زن از 4,2 به 6,3 

رسید. 
45 -   تشکیل کارگروه بررسی و ساماندهی موضوع ازسوی سازمانهای ذیربط و سازانهای مردم نهاد

46 -    تدوین پیش نویس دستورالعمل اجرایی درموضوع ترمیم  موثر خسارات وارده به قربانیان جرائم اسیدپاشی و ارائه به رئیس جمهور
47 -    توان افزایی 29460 نفر از زنان بهبود یافته از اعتیاد و همچنین ارائه نقشه پیشنهادی در موضوع پیشگیری، کنترل، و درمان کودکان درگیر در اعتیاد و ارائه به رئیس جمهور
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ریاســت جمهوری، تغییرات جمعیت و مؤلفه های مؤثر بر آن اســت. کارشناسان 
معتقدند افزایش سن ازدواج دختران، افزایش رشد ساالنه ی طالق، ناباروری زنان 
و عدم حمایــت از مادران برای فرزندآوری، چالش های جــدی در عرصه جمعیت 
هســتند5۰  که در ارتباط مســتقیم با جایگاه معاونت امور زنان و خانواده ریاســت 
جمهوری قرار دارند. به رغم این توضیحات، بــه گفته موالوردی »رقم خام جمعیت 
زمانی می تواند تأثیر مثبتی در توســعه ملی و اقتدار پایدار داشــته باشــد که رشد 
جمعیت در تناســب با منابع در دسترسی اقتصادی بوده و سیاست گذاری های الزم 
برای حوزه هایی نظیر آموزشی و بهداشــت صورت گرفته باشد. در غیر این صورت 
میزان باالی رشــد جمعیتی خود می تواند به زمینه ای برای چالش های راهبردی در 
عرصه های سیاســی اجتماعی و زیست محیطی تبدیل شــده و امنیت و اقتدار ملی را 
به خطر بیندازد51 «. باوجود ابالغ سیاســت های کلی جمعیت از ســوی مقام معظم 
رهبری و تاکید ایشــان بر افزایش جمعیت، به ســبب عدم اعتقاد به ایجاد تحول در 

فرزندآوری، طی 4 سال اخیر، اقدام خاصی در این زمینه صورت نپذیرفت. 

بی توجهی نسبت به افزایش سن ازدواج دختران سن ازدواج دختران در ســال های اخیر رو به افزایش نهاده است. به نحوی که 2
میانگین ســن ازدواج زنان در سال های اخیر، از مرز 23 سال نیز عبور کرد و به بیشترین 
حد خود رســید. همچنین میزان افزایش میانگین سن ازدواج زنان حدفاصل سال های 

93 تا 94 با میزان افزایش آن طی ده سال گذشته برابری می کند52.
مهم تریــن اقدامات صورت گرفته ازســوی معاونت امور زنان و خانواده ریاســت 
جمهوری در رابطه با سن ازدواج دختران، شامل تهیه یک گزارش در موضوع »جایگاه 
ازدواج دختــران کودک در قانــون حمایت از خانواده« بود که بــا هدف جلوگیری از 
ازدواج دختران زیر 18 ســال تدوین گردید. در این رابطه موالوردی، پایین بودن سن 
ازدواج قانونی و مجاز بودن ازدواج دختران زیر 13 ســال با اجازه پدر را برای دختران 
ایرانی آســیب زا می داند53. البته باید توجه داشــت که نمی تــوان دو اقدام فوق را در 

راستای کاهش سن ازدواج به شمار آورد. 
از دیگر اقدامات معاونت زنان، حمایت از انتشــار محصوالت فرهنگی ازجمله کتاب  
»اسم من نجود است، ده ساله ام، طالق گرفته ام« با موضوع ازدواج زودهنگام بود که در 
واقع با ترویج آن توســط معاونت مذکور، گامی در جهت افزایش سن ازدواج برداشته 

شد54. 

عدم حمایت از زنان نابارور به اعتقاد موالوردی، ناباروری به عنوان یکی از موضوعات مهم درروند تحوالت 3
جمعیتی به شمار می رود55. در این راستا می توان مسئله ی ناباروری و مشکالت پیِش روی 
ناباروران برای درمان را یکی از موانع اصلی حل مسئله جمعیت دانست؛ به خصوص آنکه 
بیماران معموالً از عهده مخارج هنگفت آن برنمی آیند. لکن به اذعان کارشناســان حوزه 
بهداشــت، جمعیت و رفاه، اگر بیمه های درمانِی پایه، مانند کشورهای پیشرفته، حاضر 

شوند ناباروری را تحت پوشش قرار دهند، راه برای درمان ناباروری هموار خواهد شد.

پوشــش بیمه درمان ناباروری از سال 1392، به سبب اختالف بین وزارت بهداشت 
و وزارت رفاه، بالتکلیف ماند. معاونت امور زنان و خانواده، حل این مســئله را منوط به 
هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و سیاست گذاری می دانست56. البته انتظار می رفت 
که این معاونت به عنوان یک نهاد فرا بخشی و سیاست گذار نسبت به حل اختالفات دو 
وزارتخانه، ایفای نقش می نمود؛ لکن در ایــن زمینه اقدام قابل توجهی صورت نگرفت. 
مهم ترین فعالیت معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری در راستای حمایت از 
ناباروران به حمایت از یک طرح پژوهشــی با موضوع چالش های خشونت علیه زنان 

نابارور مربوط می شود57.
هم اکنون حدود 3 میلیون زوج نابارور در کشــور حضــور دارند58 . در این رابطه، 
موالوردی در ســال 95، عنوان داشت که مسئله حمایت قاطع از ناباروران در دولت 
در دست پیگیری است59 ؛ اما با بررســی اقدامات معاونت زنان می توان گفت در 4 
ســال دولت یازدهم، »ناباروری« در اولویت کاری این معاونت نبود و در این رابطه 
موالوردی، تنها به چند مصاحبه و ســخنرانی و بازدیــد از چند مرکز درمان ناباروری 

اکتفا شد6۰.

توجه ناکافی نسبت به کنترل پدیده طالق طــالق یکی از مؤلفه هــای مؤثر بر جمعیت محســوب می شــود که زنان و 4
خانواده های بســیاری را درگیر خودنموده است. در سال 92، حدود 155 هزار مورد، 
در سال 93 حدود 162 هزار مورد و در سال 94 حدود 163 هزار مورد طالق در سطح 
کشــور به ثبت رسید که نشان از افزایش میزان طالق در کشور در طول دولت یازدهم 
دارد؛ همچنین نسبت ازدواج به طالق نیز از 5 در سال 92 به 4.2  در سال 1394 رسید 
که این رقم پایین ترین نسبت در طول دهه های اخیر است. این ارقام بدین معناست که 

به ازای هر4.2 ازدواج صورت گرفته در کشور 1 طالق اتفاق می افتد61.
اقدام معاونت زنان در مورد مســئله طالق، شــامل مشــارکت در تدوین برنامه 
ملــی کنترل و کاهش طالق با دســتگاه های ذی ربط، تهیه پیش نویــس تفاهم نامه با 
مرکز تحقیقات و کرســی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشــتی62 ، اجرای طرح ترمیمی 
خانواده آسیب دیده63،  شرکت در جلســات همفکری به عنوان سازمان همکار جهت 
تصمیم گیری در مورد راه حل کاهش طالق، زمینه ســازی برای خدمات مشاوره قبل 
از ازدواج در برخی اســتان ها و یک موردپژوهشی بود. معاونت زنان همچنین در ارائه 
پیشنهادها و انتقادات خود نسبت به طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، ماده هایی که 
قضات را در دعاوی طالق منتج به صلح، مستحق ارتقای شغلی نمود، مغایر با دادرسی 
عادالنه اعالم کرد64. درمجموع می توان گفت طی 4 سال اخیر، اقدام مؤثری از جانب 
این معاونت به عنوان یک نهاد سیاســت گذار در جهــت کنترل پدیده طالق صورت 

نگرفته است.

تالش ناکافی جهت اجرای مرخصی نه ماهه زایمان یکی از قوانیــن حمایت از باروری )حمایت از مادران( قانون افزایش مرخصی 5
زایمان از 6 به 9 ماه اســت که به رغم ابالغ تصویب نامه از ســوی هیئت وزیران65  در 
ســال1392، به بهانه بار مالی به مرحله اجرا نرسید. ســال 93 نیز بودجه اجرای این 
قانون تخصیص داده نشــد و دســتگاه ها از اجرای قانون »کم هزینه« مرخصی زایمان 
بازماندند؛ در ســال 94 دیوان عدالت اداری در پی طرح شــکایت مادران شــاغل، 
دســتگاه ها را ملزم به رعایت این قانون کرد66 ، اما درنهایت جز در چند دســتگاه این 
قانون به اجرا گذاشــته نشــد. این تناقض در قانون و رویه، تا جایی پیش رفت که طبق 
گفته معاون حقوقی دولت، امکان دارد که زنان پس از زمان مرخصی 9 ماهه ی زایمان 
از محل کار خود اخراج شوند67. به گفته موالوردی، دلیل این عدم اجرا، مربوط به نقص 
قانون است68. زیرا بســیاری از زنان ترجیح می دهند از این مرخصی به دلیل به خطر 

افتادن شغلشان استفاده نکنند69.
الزم است ذکر شود که یکی از اهداف موالوردی در 4 سال اخیر، توازن بین اشتغال و 
وظیفه مادری زنان بود. در این راســتا، موضوعاتی همچون »اشتغال زنان«، »استخدام 
زنان« و »ارتقای شــغلی زنان« از جانب معاونت امور زنان و خانواده پیگیری شــد، اما 

»پیگیری اجرای قانون مرخصی 9 ماهه زایمان« در اولویت پایین تر قرار گرفت.

به سبب   ،  1۳۹2 از سال  ناباروری  درمان  بیمه  پوشش 
بالتکلیف  رفاه،  وزارت  و  بهداشت  وزارت  بین  اختالف 
ماند. معاونت امور زنان و خانواده، حل این مسئله را منوط 
به هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و سیاست گذاری 
می دانست . البته انتظار می رفت که این معاونت به عنوان 
یک نهاد فرا بخشی و سیاست گذار نسبت به حل اختالفات 
زمینه  این  در  لکن  می نمود؛  نقش  ایفای  وزارتخانه،  دو 

اقدام قابل توجهی صورت نگرفت. 

پی نوشت:
61 -   این تفاهم نامه با هدف توسعه کلینیک های حقوقی زنان و خانواده جهت پیشگیری از طالق تهیه شد.

62 -   طرحی که شامل برگزاری جلسات مشاوره با زوجین متقاضی طالق انجام گرفت
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عدم پیگیری اجرای بیمه زنان خانه دار الیحه بیمه زنان خانه دار پس از پانزده ســال توقف، زمســتاِن ســال 92 در 6
معاونت زنان تدوین و در اوایل سال 93 آماده طرح در هیئت دولت شد7۰. طبق سخنان 
موالوردی، بیمه مذکور، یک ابزار ایجاد رفاه برای زنان خانه دار اســت که بخشی از حق 
بیمه را دولت و بخشــی را خود بیمه شده می پردازد؛ همچنین متقاضیان باید سن خاصی 
داشته باشند و حدود 1۰ تا 15 سال حق بیمه پرداخت کنند تا مستمری یا بازنشستگی از 

خانه داری به آن ها تعلق گیرد71.
 به رغم این توضیحات، الیحه بیمه زنان خانه دار به بهانه جلوگیری از تبدیل شــدن 
طرح به سرنوشــت سایر طرح ها از دســتور کار این معاونت خارج شد. علت این امر را 
باید در طرح »بیمه اجتماعی فراگیر« جستجو کرد؛ طرحی که قرار است از سوی وزارت 
رفاه آماده شود؛ هرچند که تاکنون روند تدوین این طرح نیز نهایی نشده است. باوجود 
سرنوشــت مبهم طرح بیمه اجتماعی فراگیر، اما موالوردی اعتقاد دارد که وزارت رفاه 
و ســازمان تأمین اجتماعی در برابر طرحی که خودشــان تدوین کرده اند، مانع تراشی 
نخواهند کرد و لذا بهتر اســت به جای تصویب طرح بیمه زنــان، بیمه اجتماعی فراگیر 
تصویب و پیگیری شود. الیحه پیشنهادی تدوین شده ازسوی معاونت زنان نیز تا تعیین 
تکلیف بیمه فراگیر اجتماعی در نوبت رسیدگی کمیسیون اجتماعی قرار گرفت72. بیمه 
فراگیر اجتماعی عنوانی اســت که از قانون برنامه پنجم توسعه اقتباس گردید. در این 
ماده دولت مجاز شــده تا نظام جامع تأمین اجتماعی چندالیه را اجرا کند73. آیین نامه 
اجرایی این نظاِم چندالیه به گفته موالوردی، زنان خانه دار را هم در برمی گیرد و از سال 
89 از سوی ســازمان تأمین اجتماعی در دســت مطالعه و تدوین قرار دارد. طبق گفته 
معاون زنان رئیس جمهور در حال حاضر، مراحل تصویب آیین نامه بیمه پایه اجتماعی 
برای زنان خانه دار )بیمــه اجتماعی فراگیر( پس از تصویب در کمیســیون اجتماعی 
دولــت74  به دلیل اختالف بین وزارت بهداشــت و وزارت رفاه با ســرعتی کند پیش 
می رود75. همچنین به گفته موالوردی، داشتن بار مالی، نداشتن توجیه اقتصادی و اینکه 
زنان خانه دار، دارای کارفرمای خاصی نیستند، از جمله مهم ترین دالیل عدم اجرای این 

بیمه تا به امروز است76.
در ماده 1۰3 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت رفاه ظرف شش ماه، مکلف به ایجاد 

بیمه اجتماعی زنان خانه دار دارای حداقل 3 فرزند شده است77.

بی اعتنایی نسبت به مشکالت دانشجویان متأهل ازجمله حوزه های مرتبط با معاونت امور زنان و خانواده، رسیدگی به مشکالت  7
مربوط به دانشجویان متأهل است که متأســفانه معاونت مذکور هیچ گونه اقدامی در 
راستای حل مشکالت این قشر نکرده است؛ مشکالتی اعم از نداشتن درآمد، عدم ارائه 
امکانات مناســب به متاهالن و همچنین کمبود خوابگاه متاهلی. با وجود اینکه در ماده 
1۰ از قانون تسهیل ازدواج جوانان به صراحت به ســاخت و واگذاری خوابگاه ها برای 
متأهلین تأکید شده است، اما تنها 4 درصد از مراکز آموزش عالی، دارای خوابگاه برای 
متأهلین هستند78.  در واقع طی 4 سال اخیر،  معاونت امور زنان وخانواده رئیس جمهور 
در راستای انجام وظیفه ســتادی خود در قبال مسائل خانواده تالشی در حل مشکالت 

این دسته از دانشجویان نکرده است.

عدم تشکیل جلسات ستاد ملی زن و خانواده ســتاد ملی زنان و خانواده باهدف »تقویت و تحکیــم نهاد مقدس خانواده و 8
اســتوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی و حفظ و ارتقاء جایگاه 
زنان در تراز جمهوری اسالمی« در شــهریورماه 139۰ در شورای معین79  شورای 
عالی انقالب فرهنگی تصویب شد8۰. در دولت یازدهم اما تا سال 1394 جلسات این 
ســتاد به دلیل عدم حضور رئیس جمهور برگزار نشد81. در شهریور 1394 معاونت 
زنان تصمیم گرفت که جلســات ستاد را در قالب کمیســیون تخصصی برگزار کند. 
موالوردی نیز در اظهارنظری، صرِف برگزاری جلســات ستاد ملی زن و خانواده را 
به دلیل اینکه بسیاری از مصوبات این ســتاد اجرایی نشده است، بی اهمیت دانسته 
بود82. از ســوی دیگر موالوردی علت تشکیل نشدن جلســات ستاد در سال 95 را 
مربوط به بررسی و تدوین  سند برای محورهای مشــخص شده جلسات در گذشته 

عنوان کرده بود. 83

تحوالت مرتبط پیرامونی
تصویب کلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در مجلس کلیات طرح جامع جمعیــت و تعالی خانواده بعد از اعــالم وصول در خرداد 1

92 از ســوی مجلس شورای اسالمی84  و پس از بررســی های طوالنی، مجدداً در سال 
94 در صحــن علنی به تصویب رســید85. لکن، موالوردی از ابتــدای تدویِن طرح در 
مجلس، ایراداتی را نسبت به آن مطرح و پیشــنهادهایی را به کمیسیون فرهنگی ارائه 
نمود86. ازجمله آن می توان به »تعیین حداقل سن فرزند آوری« و »حداقل سن ازدواج 
برای دختران« )18 سال( اشــاره کرد. طرح مذکور در اردیبهشت ماه 1396 با انجام 
اصالحاتی از ســوی کمیسیون فرهنگی مجلس به هئیت رئیســه مجلس رسید و قرار 
است وارد صحن علنی شود87. مرکز پژوهش های مجلس در خردادماه 96 با این طرح 
در صورت رفع ایرادات اساســی آن موافقت نمود؛ در توضیــح این مطلب باید افزود، 
مهم ترین نقد مرکز پژوهش ها به این طرح، داشــتن بار مالی بــرای دولت و همچنین 
جامع نبودن آن بود88. ازآنجا که »تحکیم بنیان خانواده« و »شــناخت مسائل خانواده 
و حل آن ها از طریق تالش بــرای اصالح قوانین مربوطه« جزئــی از وظایف معاونت 
زنان رئیس جمهور است؛کارشناســان معتقدند تدوین الیحــه ای جامع با تأمین مالی 
دولت می بایست از سوی معاونت زنان رئیس جمهور پیگیری می شد که فاقد ایرادات 

به عقیده کارشناسان، طرح حمایت از ناباروران به دلیل 
و همچنین هزینه های  نابارور  زیاد زوجین  بسیار  تعداد 
بسیار باالی ناباروری ناکارآمد است؛ به طوری که به ازای 
هر نفر هفده هزار و پانصد تومان تخصیص یافته است که 
این مقدار حتی گوشه کوچکی از هزینه های 1۰ تا 15 میلیون 

تومانی درمان را نیز شامل نمی شود.

پی نوشت:
77 -   دانشگاه های پیام نور و آزاد دارای امکانات خوابگاهی نیستند. 

78 -   شــورایی است مرکب از تمامي اعضاي شــوراي عالي و رئیس کمیسیون مشورتي، به استثناي رؤساي قواي سه گانه و آن دســته از اعضاي شورا که رسمًا اجازه عدم حضور دارند، تشکیل مي شــود. وظیفه این شورا بررسي و اتخاذ تصمیم 
درخصوص موضوعاتي است که از طرف شوراي عالي به این شورا محول مي شود. 

81 -   مانند ایجاد کمیته تخصصی توانمندسازی، کارآفرینی و اشتغال زایی زنان و خانواده ذیل شورای عالی اشتغال، اجرای طرح بیمه زنان خانه دار
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موردنظر دولت باشــد89، باوجوداین صرف نظر از اشکاالت این مصوبه، می توان طرح 
حاضر را به عنوان نقطه آغازی برای تغییر رویکــرد قوانین در حوزه حمایت از خانواده 

دانست.

ابالغ سیاست های کلی جمعیت اردیبهشت 93 مقام معظم رهبری سیاســت های کلی جمعیت را به روسای 2
قوای ســه گانه و رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام ابالغ کردند. این سیاست ها 
بر اســاس بند یک اصل 11۰ قانون اساسی به افزایش نرخ باروری، رفع موانع ازدواج و 

همچنین اختصاص تسهیالت ویژه برای مادران تأکید دارد.9۰ 

تصویب سیاست های کلی خانواده در مجمع تشخیص مصلحت  نظام3
بهمن ماِه ســال 94، سیاســت های کلی خانــواده در 17 بند در مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام و با حضور شــهین دخت موالوردی تصویب شــد؛ این سیاســت ها 
بر خانواده محوری، تســهیل ازدواج، بازنگری در رویه های قضایــی حوزه خانواده، 
ساماندهی نظام مشـــــاوره خانواده حمایت از نقش مادری زنان تأکید دارد91. این 
سیاســت ها که در شهریور سال 1395 از ســوی مقام معظم رهبری ابالغ گردید در 
آذرماه همان سال از سوی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به معاونت 

امور زنان و خانواده ابالغ شد92.

تعهد ایران به تحقق اهداف برنامه توسعه پایدار 2030 سند توسعه پایدار 2۰3۰ در اواســط سال 1394 از سوی جمهوری اسالمی 4
ایران امضا شــد. پنجمین هدف اصلی این ســند به دستیابی به تســاوی جنسیتی و 
توانمندســازی همه زنان و دختران مرتبط است93. مهم ترین تعهدات و شاخص های 
اندازه گیری این هدف بدین شــرح است؛ در سیاســت دوم به »ریشه کنی همه انواع 
خشــونت علیه زنان و دختران در حوزه های عمومی و خصوصی تاکید شــده است«؛ 
شــاخص اندازه گیری این سیاست »تمتع جنسی« اســت که با حکم شرعی»وجوب 
تمکین زن به شــوهر در هر 4 ماه یک بار« مغایرت دارد. همچنین سیاســت ســوم 
این هدف به »ریشــه کنی همه اقدامات زیان بار ماننــد ازدواج کودکان، ازدواج در 
سنین بسیار پایین و ختنه زنان« میپزدازد؛ شــاخص اندازه گیری این سیاست از نظر 
یونسکو»نسبت زنان با سن 2۰ تا 24 سال که قبل از سن 15 سالگی و قبل از 18 سالگی 
ازدواج کرده باشــند« اســت، در حالی که ازدواج دختران گروه سنی زیر 18 سال در 
کشور پرشمارترین و پایدارترین)نسبت به وقوع طالق( گروه سنی ازدواج در کشور 

است94.

تصویب قانون افزایش وام ازدواج در مجلس ابتدای ســال 95 با تصویب قانون افزایش وام ازدواج از سه میلیون به ده میلیون 5
تومان، گام مهمی در رفع موانع ازدواج و متعاقباً کاهش سن آن برداشته شد95. همچنین این 
قانون بانک مرکزی را موظف می کند اعطای تســهیالت قرض الحسنه ازدواج را به نحوی 
مدیریت کند که تعداد متقاضیان صف وام ازدواج در پایان هرماه کمتر از 5۰ هزار نفر باشد96.

اجرای طرح حمایت از ناباروران در وزارت بهداشت در اواخر ســال 1395 معاون درمان وزیر بهداشــت از آغاز طرح حمایت از 6
ناباروران در وزارت بهداشت خبر داد97. بر اساس این طرح که در حدود 1۰۰ میلیارد 
تومان بودجه برای حمایت از ناباروران به وزارت بهداشت تعلق گرفته بود، 85 درصد 
هزینه های درمان ناباروری در قالب طرح تحول ســالمت تحت پوشش قرار گرفت98. 
لکن به عقیده کارشناسان، این طرح به دلیل تعداد بسیار زیاد زوجین نابارور و همچنین 
هزینه های بسیار باالی ناباروری ناکارآمد است؛ به طوری که به ازای هر نفر هفده هزار 
و پانصد تومان تخصیص یافته است که این مقدار حتی گوشه کوچکی از هزینه های 1۰ 

تا 15 میلیون تومانی درمان را نیز شامل نمی شود99. 

تأکید بر تقویت نهاد خانواده در برنامه ششم توسعه برنامه ششــم توسعه در اســفندماه ســال 1395 به تصویب مجلس شورای 7
اســالمی رســید و به دولت ابالغ شــد. در بند »ت« ماده 8۰ بخش 15 این برنامه که 
مرتبط با حمایت از زنان سرپرســت خانوار اســت به تهیه و اجرای کامل طرح جامع 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تا پایان اجرای قانون برنامه از طرف معاونت امور 
زنان ریاســت جمهوری تأکید شده اســت. همچنین در ماده 1۰1 بخش 17 نیز تمام 
دستگاه های اجرایی بر »تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی 
و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش ســازنده آنان« تأکید شده است. در 
تبصره 1 همین ماده معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری موظف شده است 
که ضمن ارزیابی و تطبیق سیاســت ها، برنامه ها و طرح های دســتگاه ها و رصد مستمر 
ارتقای شــاخص های وضعی زنان و خانواده، گزارش آن را به طور ســاالنه به مجلس 

شورای اسالمی و هیئت وزیران ارائه نماید1۰۰. 

ابالغ منشور حقوق شهروندی منشور حقوق شهروندی ســندی اســت باهدف ارتقای حقوق شهروندی و 8
تدوین برنامه و سیاســت دولت که در آذر 95 از جانــب رئیس جمهور رونمایی، امضا 
و به دســتگاه های اجرایی ابالغ شد1۰1. این منشــور در حوزه زنان بر حق سالمت زنان، 

ممنوعیت تبعیضات ناروا و حق رهایی از ازدواج اجباری تأکید می کند.
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gg عدالت جنسیتی از منظر موالوردی شــامل: »دسترسی عادالنه
زنان و مردان به پســت های مدیریتی«، »دسترسی یکسان مرد و 
زن به منابع اقتصادی و اجتماعی«، «توازن زندگی و اشــتغال زن«، 
»برابری حقوق زن و مرد« و »ایجاد شــرایط برابر در اشتغال زن و 

مرد« است.
gg ،برای اولین بار واژه عدالت جنسیتی، براثر تأکیدات ویژه موالوردی

معاون رئیس جمهور در امور زنان، در نظام برنامه ریزی توســعه 
پنج ساله یعنی برنامه ششم توسعه وارد شد.

gg در راســتای ، ترویج و نهادینه ســازی عدالت جنسیتی، معاونت
امور زنــان و خانواده، مبادرت به انعقــاد 25 تفاهم نامه همکاری، 
78 موافقت نامه اجرایی و 116 پروژه مشــترک با دســتگاه های 

اجرایی نمود.
gg ،یکی از پیامدهای همکاری ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل

جمعیــت در دهه های اخیر، کاهش نرخ باروری از 4.5 در ســال 
137۰ به مقدار 1.8 در سال 139۰ به شمار می رود.

gg معاونت امور زنان و خانواده در 4 ســال اخیر به همکاری گسترده
با ســازمان های بین المللی همچون فدراسیون بین المللی سالمت 

خانواده و کمیسیر عالی حقوق بشر دست زده است.
gg شاخص مشارکت اقتصادی زنان در ســال 92 برابر با 12.4، در

سال 93 برابر با 12 بوده، در سال 94 به 13.3 و در سال 95 به 14.9 
افزایش یافته است.

gg .سن ازدواج دختران در ســال های اخیر رو به افزایش نهاده است
به نحوی که میانگین سن ازدواج زنان در سال های اخیر، از مرز 23 

سال نیز عبور کرد و به بیشترین حد خود رسید.
gg 1394 نســبت ازدواج به طالق نیز از 5 در سال 92 به 4.2  در سال

رسید که این رقم پایین ترین نسبت در طول دهه های اخیر است.
gg پیگیری تصویب الیحه بیمه زنان خانه دار در مجلس به بهانه طرح

»بیمه اجتماعی فراگیر« از دستور کار معاونت امور زنان و خانواده 
خارج شد.

gg در دولت یازدهم تا سال 1394 جلسات ستاد ملی زن و خانواده به
دلیل عدم حضور رئیس جمهور برگزار نشد.

gg موالوردی، معــاون زنان و امور خانواده، پیشــنهادهایی همچون
»تعیین حداقل ســن فرزند آوری« و »حداقل ســن ازدواج برای 
دختران« )18 ســال( را برای تدوین طرح جامع جمعیت و تعالی 

خانواده مطرح نمود.
gg ازدواج دختران گروه ســنی زیر 18 سال در کشور پرشمارترین و

پایدارترین)نســبت به وقوع طالق( گروه سنی ازدواج در کشور 
است

gg سیاست های کلی جمعیت توسط رهبر انقالب در اردیبهشت ماه
93، به روسای قوا، ابالغ شد. بر اســاس بند یک اصل 11۰ قانون 
اساسی، این سیاست ها، به افزایش نرخ باروری، رفع موانع ازدواج و 

همچنین اختصاص تسهیالت ویژه برای مادران تأکید دارد.
gg بر اســاس طرح حمایت از ناباروران در حدود 1۰۰ میلیارد تومان

بودجه برای حمایت از ناباروران به وزارت بهداشــت تعلق گرفته 
است.
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ــعیت ــاری جمـ ــاعات آمـ اطـ
تبعــات اقتصــادی بحــران پیــری اجتناب ناپذیرنــد. بــا کاهــش نیــروی در ســن کار، قــدرت تولیــد کاهــش می یابد و 
هزینه هــای بســیاری بــر نظــام ســامت وارد می شــود. بــا توجــه بــه افزایــش بازنشســتگان نســبت بــه نیروی در ســن 

کار، صندوق هــای تامیــن اجتماعــی ورشکســت شــده و قــادر بــه پرداخــت حقوق اقشــار بازنشســته نخواهنــد بود.
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کشور  روند پیشرفت ازدواج و طالق در 

خ رشد ازدواج  نر

خ مشارکت اقتصادی زنان نر

میزان موالید هر سال از 1381 تا 1394نسبت ازدواج به طالق

تعداد دختران پذیرفته شده در دانشگاه 

 
میانگین سن ازدواج مردان میانگین سن ازدواج زنان

26.8 26.9 27.2 27.6
28.5

22.4 22.5 22.7 22.9
23.8

1390       1391            1392               1394                    1393

افزایش سهم سالخوردگان)باالی 60 سال( در جمعیتمیانگین سن ازدواج

خ رشد ازدواج درکشور درحالی منفی است که  نر
12 میلیون جوان مجرد در کشور وجوددارد!
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جمعیت ایران بر اساس سناریوهای مختلف

خ باروری نر

نسبت جمعیت باالی 60 سال

 جمعیت زیر 60 سال     جمعیت باالی 60 سال 

فر(
ن ن

یو
میل

ت )
عی

جم

خ بــاروری کل، میانگیــن تعــداد فرزندانــی اســت کــه یــک زن در طــول زندگیــش  نــر
بــه دنیــا مــی آورد. ایــن نــرخ شــاخصی بــرای پیش بینــی بــاروری 5 ســاله کل زنــان 
کــه در واقــع الگــوی فرزنــدآوری زنــان را در طــول عمــر بــاروری آن هــا  در ســن بــاروری اســت، 
بــه تصویــر می کشــد،  در ایــن نمــودار نشــان داده شــده اســت کــه الگــوی بــاروری از ســال 62 
رو بــه کاهــش شــدید نهــاده اســت و بــا رونــدی ســریع از 6.4 فرزنــد بــه ازای هــر مــادر، بــه زیــر 

2 فرزنــد ســقوط کــرده اســت.

کنــدی در ســال های اخیــر  کشــور بــا آهنــگ بســیار  جمعیــت 
کاهــش نــرخ بــاروری،  کــرده اســت، امــا بــه دلیــل  افزایــش پیــدا 
کاهــش جمعیــت آغــاز  ــاروری، از ســال 1420  افزایــش ســن ازدواج و ناب
خواهــد شــد.   هــرم ســنی کشــور در ســال هــای آینــده قاعــده ای باریــک و 
راســی پهــن خواهــد داشــت. ایــن پدیده باعث کاهــش کمیت و کیفیت 

گــروه هــای وابســته )کــودکان و ســالمندان( مــی شــود. حمایــت هــا از 
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ــعیت ــاری جمـ ــاعات آمـ اطـ
تبعــات اقتصــادی بحــران پیــری اجتناب ناپذیرنــد. بــا کاهــش نیــروی در ســن کار، قــدرت تولیــد کاهــش می یابد و 
هزینه هــای بســیاری بــر نظــام ســامت وارد می شــود. بــا توجــه بــه افزایــش بازنشســتگان نســبت بــه نیروی در ســن 
کار، صندوق هــای تامیــن اجتماعــی ورشکســت شــده و قــادر بــه پرداخــت حقوق اقشــار بازنشســته نخواهنــد بود.

 

تعداد ازدواج و طالق

ازدواج طالق

1000000

800000

600000

400000

200000

وضعیت ازدواج در کشور

وضعیت مشارکت اجتماعی زنان

روند رشد جمعیت کشور

 

10
8
6
4
2
0

-2
-4
-6
-8

 

کشور  روند پیشرفت ازدواج و طالق در 

خ رشد ازدواج  نر

خ مشارکت اقتصادی زنان نر

میزان موالید هر سال از 1381 تا 1394نسبت ازدواج به طالق

تعداد دختران پذیرفته شده در دانشگاه 

 
میانگین سن ازدواج مردان میانگین سن ازدواج زنان
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افزایش سهم سالخوردگان)باالی 60 سال( در جمعیتمیانگین سن ازدواج

خ رشد ازدواج درکشور درحالی منفی است که  نر
12 میلیون جوان مجرد در کشور وجوددارد!
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جمعیت ایران بر اساس سناریوهای مختلف

خ باروری نر

نسبت جمعیت باالی 60 سال

 جمعیت زیر 60 سال     جمعیت باالی 60 سال 
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خ بــاروری کل، میانگیــن تعــداد فرزندانــی اســت کــه یــک زن در طــول زندگیــش  نــر
بــه دنیــا مــی آورد. ایــن نــرخ شــاخصی بــرای پیش بینــی بــاروری 5 ســاله کل زنــان 
کــه در واقــع الگــوی فرزنــدآوری زنــان را در طــول عمــر بــاروری آن هــا  در ســن بــاروری اســت، 
بــه تصویــر می کشــد،  در ایــن نمــودار نشــان داده شــده اســت کــه الگــوی بــاروری از ســال 62 
رو بــه کاهــش شــدید نهــاده اســت و بــا رونــدی ســریع از 6.4 فرزنــد بــه ازای هــر مــادر، بــه زیــر 

2 فرزنــد ســقوط کــرده اســت.

کنــدی در ســال های اخیــر  کشــور بــا آهنــگ بســیار  جمعیــت 
کاهــش نــرخ بــاروری،  کــرده اســت، امــا بــه دلیــل  افزایــش پیــدا 
کاهــش جمعیــت آغــاز  ــاروری، از ســال 1420  افزایــش ســن ازدواج و ناب
خواهــد شــد.   هــرم ســنی کشــور در ســال هــای آینــده قاعــده ای باریــک و 
راســی پهــن خواهــد داشــت. ایــن پدیده باعث کاهــش کمیت و کیفیت 

گــروه هــای وابســته )کــودکان و ســالمندان( مــی شــود. حمایــت هــا از 
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معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور یکــی از فعال تریــن و 
کم حاشــیه ترین اعضــای کابینــه تدبیــر و امیــد بود. او توانســت 

یازدهــم، مفاهیمــی چــون »اقتصــاد دانش بنیــان«،  در دولــت 
»ســرمایه های روزمینی« و »حمایت از کارآفرینان و اســتعدادهای برتر« 

را بر ســر زبان ها بیندازد و با اقدامات خود، رونق بخش عرصه ی تجاری ســازی 
علم و فناوری باشــد. در راستای اقدامات ترویجی، ستاری به استان های مختلف 

ســفر کرد و از مزایای اقتصاد دانش بنیان ســخن گفت؛ وی همچنیــن همکاری با صدا و 
سیما را در دستور کار خود قرار داد.

معاون علم و فناوری روحانی توجه خاصی هم به کسب و کارهای IT محور داشت و تالش کرد با 
استفاده از ظرفیت های معاونت به کارآفرینی در این زمینه ها کمک کند. 

در کنار اقدامات فوق، اّما برخی امور آنچنان که باید، ســامان نیافتند؛ طرح های کالن ملی در حوزه علم 
و فناوری به سرانجام نرسیدند و پیشرفت حوزه فضایی نیز ادامه نیافت.

اما فارغ از اقدامات فوق، مهمترین اقدام فرزند شــهید منصور ســتاری طی چهار سال اخیر، »شناسایی و حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان« بود و او توانســت با »اعطای معافیت های مالیاتی و گمرکی به شــرکت های دانش بنیان« 

در کنار برگزاری »نمایشــگاه تجهیزات و مواد آزمایشــگاهی ســاخت ایران«، زمینه توســعه فعالیت و رشــد این شرکت ها را 
فراهم کند.  نتیجه آنکه شمار شرکت های دانش بنیاِن شناسایی شده افزایش یافت و بازار فروش محصوالت این شرکت ها 
رونق پیدا کرد. در مجموع می توان گفت که ســتاری با عملکرد خویش نشــان داد که به تولید داخل اعتقادی ویژه دارد و با 

رویکردی درون زا، به دنبال حمایت از محصوالت باکیفیِت »ساخت ایران« است.

گزارش عملکرد معاونت علمی و فناوری در دولت یازدهم

ساخت ایران
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اقدامات
شناساییشرکتهایدانشبنیان شناســایی و حمایت از شرکت های دانش بنیان از موضوعاتی است که در چند 1

سال اخیر موردتوجه قرارگرفته است. روند شناسایی و تأیید صالحیت این شرکت ها در 
دولت یازدهم رونق گرفت و تعداد آن ها از 40 شــرکت در سال 92 به 3118 شرکت 
در سال 96 رسید. هرچند به گفته مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، این 

تعداد بر طبق برنامه پنجم توسعه باید به 20هزار شرکت می رسید1. 



مرداد92مرداد93مرداد94مرداد95مرداد96
40

600

1500

2500

3118

نمودار)1(:تعدادشرکتهایدانشبنیانازسال92تا96
)منبع:امورشرکتهاومؤسساتدانشبنیانمعاونتعلمیوفناوریرییسجمهور(

 

مرداد96
مرداد95

مرداد94
مرداد93

560

900

1000

604

نمودار)2(:تعدادشرکتهایشناساییشدهدرسالهای93تا96
)منبع:امورشرکتهاومؤسساتدانشبنیانمعاونتعلمیوفناوریرییسجمهور(

خاطرنشان می سازد که روند رو به رشد شناســایی شرکت ها در یک سال اخیر کند 
شــد که به گفته رئیس امور شــرکت های دانش بنیان، این کندی به دلیل باالگرفتن 

استانداردها در فرآیندهای ارزیابی شرکت ها است2.

اعطایمعافیتگمرکیبهشرکتهایدانشبنیان  معافیــت از پرداخت عوارض، حقــوق گمرکی و ســود بازرگانی یکی از 2
تسهیالت در نظر گرفته شده در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
است3. در همین راســتا »شــیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی 
و عوارض به شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیان« ســال 93 در کارگروه ارزیابی 
شــرکت های دانش بنیان به ریاســت معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مصوب 

شد4. 
در همین زمینه به گفته رئیس امور شــرکت های دانش بنیان، 4 دســته معافیت 
گمرکــی در زمینه مهندســی معکــوس، کاال و قطعــات نمونه اولیــه، تجهیزات 
آزمایشــگاهی و کاالها و خدمات دانش بنیان درنظرگرفته شــد5. همچنین تعداد 
شرکت های مشمول این معافیت ها در ســال 93، 2 شرکت و سال 94، 48 شرکت 
و ســال 95، به 207 شرکت رسید و میزان معافیت در سال 95 نیز 2 میلیارد و 650 

میلیون تومان ثبت شد.

اعطایمعافیتمالیاتیبهشرکتهایدانشبنیان یکی دیگر از موارد مهم در حمایت از شــرکت های دانش بنیان، حمایت های 3
مالیاتی است.شرکت های دانش بنیان و شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری 
بر اساس ماده )3( »قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی 
نوآوری ها و اختراعات« به مدت پانزده ســال از مالیات موضــوع ماده )105( قانون 
مالیات های مســتقیم معاف هســتند. در سال 93، 1300 شــرکت، سال 94، 2200 

شرکت و سال 95، 2800 شرکت مشمول معافیت مالیاتی شده اند6.



مرداد96
مرداد95

مرداد94

1300

2200

2800

نمودار)3(:تعدادشرکتهایمشمولمعافیتمالیاتیدرسالهای93تا95
)منبع:امورشرکتهاومؤسساتدانشبنیانمعاونتعلمیوفناوریرییسجمهور(

شناسایی و حمایت از شرکت های دانش بنیان از موضوعاتی 
است که در چند سال اخیر موردتوجه قرارگرفته است. روند 
شناسایی و تأیید صالحیت این شرکت ها در دولت یازدهم 
رونق گرفت و تعداد آن ها از 40 شرکت در سال 92 به 3118 

شرکت در سال 96 رسید.
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حمایتازورودشرکتهایدانشبنیانبهتابلوبازاربورس در راستای حمایت از شــرکت های دانش بنیان و ورود سرمایه به این گونه 4
شرکت ها، دی ماه 95، تابلو شرکت های متوسط، کوچک و دانش بنیان در بازار بورس 
افتتاح گردید7. به گفته معاون توســعه مدیریت و منابــع معاونت علمی تا قبل از این 
اقدام، حمایت از حــوزه دانش بنیان و تأمین مالی از طریق بازار پول انجام می شــد و 
شرکت ها برای تجاری کردن طرح های خود باید وام می گرفتند، اما به دلیل ناآشنایی 
آن ها با کســب وکار و بازاریابی و نیز ناتوانی در طی مراحل ادارِی اخذ مجوز، در این 
زمینه خیلی از شــرکت ها ناموفق بودند. لذا افتتاح این تابلو  باعث ورود سرمایه های 
بازار سرمایه به شــرکت های مذکور می شــود. همچنین معاونت علمی 50 درصد 

هزینه ورودی شرکت های دانش بنیان به تابلو بورس را نیز تأمین می نماید8.

حمایتازصادراتمحصوالتدانشبنیانبااستفادهازخدمات کریدورتوسعهصادرات5
در راستای حمایت از صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان در سال 93 کریدور 
توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان و تبادل فناوری با هدف توسعه بازار صادراتی 
محصوالت شرکت های دانش بنیان تأســیس شد. این کریدور با بررسی نقاط ضعف و 
قوت شرکت های دانش بنیان خدماتی در راستای رشد بهتر و آماده شدن جهت ورود 
به بازارهای جهانی به شــرکت های دانش بنیان ارائه می دهد. از سال 93 تا 95، 1863 
درخواســت به این کریدور ارسال  شد که 1469 درخواست مورد موافقت قرارگرفت. 
در نمودارهای 4 و 5  درخواســت های ارســالی به کریدور به تفکیک نوع خدمت طی 

سال های 93 تا 95 قابل مشاهده است9 :
نکته ای که باید در مورد کریدور صادراتی اشــاره کرد این اســت که باوجود اینکه 

کریدور مذکور در ستاد توسعه فناوری نانو شکل گرفته است، عمده فعالیت آن نیز در 
حوزه صادرات محصوالت نانو فناوری است. بنابراین انتظار می رود کریدور صادراتی، 

در بقیه حوزه های دانش بنیان نیز عملکرد موفقی داشته باشند. 

تعریفتسهیالتنظاموظیفهبرایفّعالینشرکتهایدانشبنیان فارغ التحصیــالن جوان فعال در شــرکت های دانش بنیان بعضًا با مســئله 6
خدمت سربازی روبه رو هســتند و درصورت اعزام این نیروها به خدمت، ممکن است 
فعالیت های شــرکت با مشکل روبه رو شــود. به گفته صاحبکار، دبیر کارگروه ارزیابي 
شــرکت هاي دانش بنیان، در اردیبهشــت ماه 94،  طی چند ســال اخیر شیوه نامه اي 
تحت عنوان »دانش آموختگان برتر فناور« تهیه شــد که در آن شــرایط انجام خدمت 
وظیفــه تخصصي براي این گونه افراد تعیین گردیده اســت. این اشــخاص می توانند 
پس از گذراندن دوره آموزش ســربازي و با اجراي موفق یک پروژه تحقیقاتي موردنیاز 

دستگاه هاي دفاعي و دولتي، کارت پایان خدمت خود را دریافت کنند10. 

دیپلماسیعلموفناوری دیپلماسی علم و فناوری یکی از اولویت های اصلی دولت یازدهم بوده است. در 7
چند سال اخیر معاون علمی ریاســت جمهوری با سفرهای مختلف خارجی و گسترش 
مناســبات، توجه خود را به دیپلماسی علم و فناوری نشــان داد. انعقاد تفاهم نامه های 
مختلــف در زمینه انتقال فناوری و تبادل علوم در حــوزه اقتصاد دانش بنیان، فناوری 
اطالعات، نانو، لیزر و مواد پیشرفته و غیره ازجمله دستاوردهای این سفرها بوده است. 
در ســال 93 کمیســیون همکاری های مشــترک علمی و فناوری ایران و روســیه 
پایه گذاری شد و معاون نخســت وزیر روسیه نیز در آن حضور پیداکرد. مأموریت این 
کارگروه تعیین پروژه های مشــترک فناوری و ســاخت بین صنایع پیشرفته دو کشور 
است. تاکنون 3 نشســت آن برگزارشده اســت11. در بهمن ماه 94 نیز معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور کشــورمان در دیدار با هیئت چینــی دو تفاهم نامه همکاری با 
موضوعات ایجاد صندوق مالی مشــترک بنام »صندوق علم راه ابریشــم«12  و ایجاد 
»پارک فناوری مشترک« امضا کرد. ناگفته نماند خردادماه 94 مرکز نانو ایران - چین 
با حضور معاون بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سرکار، دبیر ستاد 
فناوری نانو در شــهر سوژو افتتاح شــد13  که وظیفه تبادل تکنولوژی را دنبال می کند و 
مورد استقبال چینی ها نیز واقع شد14. در این مرکز طی سال 96، سه تفاهم نامه همکاری 

بین شرکت  های ایرانی و چینی به امضا رسیده است15. 

کریدور توسعه صادرات با بررسی نقاط ضعف و قوت شرکت های 
دانش بنیان خدماتی در راستای رشد بهتر و آماده شدن جهت 
ارائه  دانش بنیان  به شرکت های  بازارهای جهانی  به  ورود 
می دهد. از سال 93 تا 95، 1863 درخواست به این کریدور 

ارسال  شد که 1469 درخواست مورد موافقت قرارگرفت.

207-مشاورهصادرات 186-تهیهابزارهایتبلیغاتیواطالعرسانی

24-حضورمستقلدرنمایشگاههایخارجی

151-گواهینامههاومجوزهایبینالمللی

9-طراحیصنعتی151-آموزش1-تحقیقاتبازار
76-حضوردرپاویون172-اعزاموپذیرشهیئتتجاری

2-عالمتتجاری

4-جذبنیرویانسانیبازرگانی

1-صادراتازطریقواسطهتجاری

236-ارزیابیآمادگیصادرات
26-مشاورهقراردادههایانتقالفناوری

نمودار)4(:تعدادخدماتارائهشدهکریدورصادراتدرحوزههایمختلفطیسالهای93تا95
)منبع:پایگاهکریدورصادراتوتبادلفناوری(
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گفتمانسازیاقتصاددانشبنیان گفتمان ســازی اقتصاد دانش بنیــان یکی از موضوعات مــورد تأکید مقام 8
معظم رهبری و نیز از راهبردهای کالن در نقشــه جامع علمی کشور به شمار می رود. 
فعالیت های گفتمان ســازی معاونــت علمی را می توان به صورت زیر دســته بندی 

نمود:

راهاندازیستادتوســعهفرهنگعلم،فناوریواقتصاددانشبنیانواستفادهاز
ظرفیترسانهبرایگفتمانسازی

ســتاری برای همگانی نمودن گفتمان اقتصاد دانش بنیان در ســال 93، ستادی تحت 
عنوان ســتاد توســعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ایجاد نمود16. پس از 
تشکیل ســتاد مذکور و در طی تفاهم نامه ای با ســازمان صداوسیما، ساخت برنامه ای 
تلویزیونــی در این زمینه رونق گرفت که برای نمونه می تــوان به برنامه های »چرخ«، 

»اسطرالب«، »تا ثریا« و »فناور« و... اشاره کرد17. 
یکی دیگر از برنامه های این ستاد، گردهمایی ها، مستندسازی و ترویج تجربه های 
موفق در حوزه اقتصاد دانش بنیان اســت. یکی از مهم تریــن فعالیت ها در این زمینه 
طی سال های اخیر جشــنواره فرهنگی هنری ایران ساخت بود که با هدف حمایت از 
کاالهای ساخت داخل صورت گرفت. در این جشــنواره شرکت کنندگان در قالب 
نثرهای ادبی و برنامه های بصری به معرفــی و ترویج کاالهای داخلی می پرداختند. 
همچنین در همین رابطه ســال 94 نخستین هم اندیشــی فعاالن اقتصاد دانش بنیان 
و نوآوری با حضور رئیس جمهور برگزار شــد که به جای خود، اقدامی مهم به شمار 

می رود.

سفرهایاستانیوحضوردرمجامعنخبگانیاستانها
به گفته ســتاری، یکی از اهداف این سفرها توســعه فرهنگ اقتصاد دانش بنیان بود. 
سفرهای ســتاری در سال 93 شروع شد که در آن سال به استان های فارس، خراسان 
جنوبی، بوشــهر، همدان، خوزســتان، مرکزی و... ســفر نمود و در خالل این سفرها 
ضمن حضور در جمع مســئوالن و نخبگان اســتان ها، بازدیدهایی نیز از مراکز علمی، 
تحقیقاتی و دانشــگاهی داشت. خاطرنشان می سازد که این ســفرها همانند سال اول 

ادامه نیافت.
در مجمــوع می توان گفت فعالیت های گفتمان ســازانه در حوزه اقتصاد دانش بنیان 

آن گونه که انتظار می رفت تأثیرگذار نبودند.

برگزاریجایزهمصطفی یکی از نشــان های عالی علم و فناوری در جهان اســالم، جایزه مصطفی)ص( 9
است که هر دو سال یک بار به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسالم اعطا می شود. 
اهدای این جایزه در ســال 1391 به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید18  و در 
سال 94 مراسم اهدای نخســتین جایزه ی آن با حضور دانشمندان علم و فناوری جهان 
اسالم از کشورهای مختلف برگزار شد. هم زمانی این مراسم با بیستمین اجالس ساالنه 
آکادمی علوم جهان اســالم موجب گردید تا 40 نفر از دانشمندان و متخصصان عضو 
آکادمی در کنار میهمانان داخلی نظیر روسای فرهنگستان ها و دانشگاه ها در این مراسم 

حضور یابند19. 
این جایزه می تواند زمینه ساز همکاری بیشــتر با کشورهای اسالمی در عرصه علم و 
فناوری و تقویت این کشورها باشد. این نکته را نیز باید بیان داشت که محل تأمین مالی 

جایزه مصطفی از موقوفات مردمی است.

برگزارینمایشگاهتجهیزاتآزمایشگاهیساختایران یکی از شــاخص ترین اقدامات معاونت علمی در ســال های اخیر، برگزاری 10
نمایشگاه »تجهیزات و مواد آزمایشــگاهی ساخت ایران« با حضور شرکت های داخلی 
فعال در این عرصه است. پنج دوره از این نمایشگاه طی سال های 92 تا 96 با هدف ایجاد 
رقابت در بین تولیدکنندگان داخلی و معرفی محصوالت آن ها به بازار مصرف کشــور 

برگزار شد20.
در این نمایشگاه محصوالت ارائه شده در 4 ســطح، تقسیم می شوند. به این صورت که 
محصوالت با فناوری پیشــرفته )high tec( در ســطح یک و محصوالت با سطح فناوری 
کمتر در ســطوح بعدی قرار می گیرند. به خریداران محصوالت ســطح یک،  50 درصد، 
 محصوالت سطح دو، 35 درصد و محصوالت سطح سه، 20 درصد تخفیف تعلق می گیرد21. 

در بهمن ماه 94 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور کشورمان 
در دیدار با هیئت چینی دو تفاهم نامه همکاری با موضوعات 
ایجاد صندوق مالی مشترک بنام »صندوق علم راه ابریشم«  و 

ایجاد »پارک فناوری مشترک« امضا کرد.

173-مشاورهصادرات 124-تهیهابزارهایتبلیغاتیواطالعرسانی

20-حضورمستقلدرنمایشگاههایخارجی

95-گواهینامههاومجوزهایبینالمللی

9-طراحیصنعتی100-آموزش1-تحقیقاتبازار
69-حضوردرپاویون86-اعزاموپذیرشهیئتتجاری

236-ارزیابیآمادگیصادرات
26-مشاورهقراردادههایانتقالفناوری

نمودار)5(:تعدادشرکتهایحمایتشدهازسویکریدورصادراتدرحوزههایمختلفطیسالهای93تا95
)منبع:پایگاهکریدورصادراتوتبادلفناوری(
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120

195

300

335

370

54321 دورهنمایشگاه

نمودار)6(:تعدادشرکتکنندههاینمایشگاهساختایرانازدورهسومتاپنجم
)منبع:پایگاهاطالعرسانینمایشگاهساختایران(

 

1425

3763

7220

8789

9945

54321 دورهنمایشگاه

نمودار)7(:تعدادمحصوالتنمایشگاهساختایرانازدورهسومتاپنجم
)منبع:پایگاهاطالعرسانینمایشگاهساختایران(

54321 دورهنمایشگاه

1230

7750

16400

26504 25945

نمودار)8(:حجمپیشفاکتورهایصادرهدرایامنمایشگاه)میلیاردریال(
)منبع:پایگاهاطالعرسانینمایشگاهتجهیزاتوموادآزمایشگاهیساختایران(

با توجه به نمودارهای فوق می توان گفت که تعداد شرکت کنندگان و تعداد تجهیزات 
حاضر در این نمایشــگاه روندی رو به رشد داشــت که امری قابل تقدیر است. لکن با 
توجه به اینکه تســهیالت حمایتی فقط برای مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی در نظر 
گرفته شده است، شــرکت های خصوصی از دریافت تســهیالت و بسط قدرت خرید 

محصوالت داخلی محروم می مانند.

توسعهشبکهآزمایشگاهیفناوریهایراهبردی یکی از فعالیت های معاونت علمی در دولت یازدهم، توسعه شبکه آزمایشگاهی 11
فناوری های راهبردی بود؛ شــبکه ای که نقش مهمی در توسعه زیرساخت های توسعه 
فناوری کشــور دارد. تعداد آزمایشگاه های این شــبکه 239 مورد و با بیش از 5300 
تجهیز است که این تعداد آزمایشگاه در 29 اســتان کشور پراکنده هستند22. البته این 

تعداد روزبه روز در حال افزایش است. 
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی طی سال های 92 تا 95 بیش از یک میلیون 
و 600 هزار خدمت آزمایشــگاهی به بیش از 50 هزار مشــتری شامل پژوهشگران، 
دانشجویان و صنایع کشور ارائه کرد و بیش از 75 میلیارد تومان درآمد داشت. به گفته 
ســتاری، این خدمات آزمایشگاهی از سوی آزمایشــگاه هایی که در بخش خصوصی، 
وزارت علوم، وزارت بهداشــت و دیگر آزمایشگاه های عضو شــبکه، به پژوهشگران 

ارائه شده است23. 

در سال 94 مراسم اهدای نخستین جایزه مصطفی با حضور 
دانشمندان علم و فناوری جهان اسالم از کشورهای مختلف 
برگزار شد. هم زمانی این مراسم با بیستمین اجالس ساالنه 
آکادمی علوم جهان اسالم موجب گردید تا 40 نفر از دانشمندان 
و متخصصان عضو آکادمی در کنار میهمانان داخلی نظیر 

روسای فرهنگستان ها و دانشگاه ها در این مراسم حضور یابند.
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جدول)1(:توزیعآزمایشگاههایعضوشبکهآزمایشگاهی

میزان آزمایشگاه های نام دستگاه متولی آزمایشگاهردیف
از کل )درصد(

42وزارت علوم تحقیقات و فناوری1
20بخش خصوصی2
12وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی3
6دانشگاه آزاد اسالمی4
6وزارت جهاد کشاورزی5
3وزارت نیرو6
3جهاد دانشگاهی7
2وزارت صنعت، معدن و تجارت8
1وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات9
0/5سایر10

)منبع:پایگاهاطالعرسانیتوسعهشبکهآزمایشگاهیفناوریهایراهبردی(

اعطای10میلیاردتومانجایزهتجاریسازیفناوری ستاری، مردادماه 93، آیین نامه اعطای جایزه تجاری سازی فناوری به دانشگاه ها 12
و مؤسسات پژوهشی از طریق شرکت های دانش بنیان تابعه را امضا کرد و به دانشگاه ها و 
مؤسسات پژوهشی ابالغ نمود. هدف از این آئین نامه تشویق دانشگاه ها به تجاری سازی 
فناوری های توسعه یافته از طریق شرکت های دانش بنیان متشکل از اعضای هیئت علمی 
و پژوهشگران دانشگاه ها است24. بر اســاس آیین نامه مذکور، معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری معادل 5 درصد از فروش محصوالت دانش بنیان تابعه دانشــگاه را 

به صورت جایزه به آن دانشگاه، مرکز علمی یا پژوهشی پرداخت می کند.
طبق گفته مدیر کل دفتر تجاری ســازی فناوری معاونت علمی در تیرماه 94، طی فاز 
نخســت اجرای آیین نامه نزدیک به 10 میلیارد تومان جایزه تجاری ســازی اعطا شد. 
وی همچنیــن درباره اجرای فاز دوم آیین نامه گفت که در اجــرای این فاز جایزه به همه 
دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی تسری داده شده است. همچنین 
در ادامه از اعطــای جایزه 20 تا 25 میلیارد تومانی در این فاز خبــر داد25. بنا به گزارش 
زیست بوم معاونت علمی که در بهار 96 منتشر شده اســت، تاکنون در این زمینه با 25 
دانشگاه و موسسه پژوهشــی موافقت نامه امضا گردید و درمجموع، قریب به 3 میلیارد 

تومان اعتبار پژوهشی به عنوان جایزه به 12 دانشگاه و مؤسسه پژوهشی اعطاشد26. 

اجرایطرحهایکالنملیمعاونتعلمی مطالعه، شناســایي و مشارکت فعال در زمینه تعریف و تدوین طرح های کالن 13
ملي فناوري و نوآوري، بر اســاس نیازها و اولویت های اساسي و راهبردي کشور، وظیفه 
مرکز طرح های کالن ملی فناوری معاونت علمی اســت. به گفته صالحی، مدیر مرکز 
طرح های کالن فناوری معاونت علمی، تا پایان ســال 95، تعداد 13 طرح در حوزه های 
مختلف هوایی، تجهیزات پزشــکی، حمل ونقل، و غیره بــا اعتباری بالغ بر 570 میلیارد 

ریال در چارچوب طرح های کالن ملی فناوری به تصویب رسید27.
همچنین از ســال 93 نیز قرارداد 12 طرح کالن ملی جدید در حوزه دارویی و تجهیزات 
پزشکی منعقد شد که این طرح ها در حال اجرا هستند. از طرفی در این سال ها 7 طرح کالن 
اجرا شده است که به عنوان مثال می توان به طرح تونل عمودی باد، تأسیس مراکز هوانوردی 

عمومی و همچنین طرح کالن ملی ساخت هواپیمای دونفره و چهارنفره  اشاره کرد28.

تهیهسندپیوستفناوری رهبر انقالب در ابتدای سال 95، »شرط انتقال فناوری در معامالت خارجی« را 14
یکی از 10 اقدام اقتصاد مقاومتی برای نجات اقتصاد کشور دانستند29. معاون وزیر علوم 
نیز در همین راستا تهیه پیوست فناوری را دغدغه دولت خواند و عدم انتقال فناوری در 

قراردادهای خارجی را تکرار چرخه معیوب گذشته دانست30.
ایــن مالحظات موجب شــد که دولت و شــورای انقــالب فرهنگی برای توســعه 

توانمندی های داخلی به دنبال تهیه پیوســت فناوری برای قراردادهای خارجی باشند31. 
شــورا در این زمینه با همکاری معاونت علمی در مهرماه 95، ســند پیوست فناوری را 
تصویب نمود و معاونت علمی ریاســت جمهوری را ملزم کرد کــه بانک اطالعاتی این 
فناوری ها را تهیه کند32. همچنین ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز مهرماه سال 96 
سند پیوست فناوری را در 6 ماده به دستگاه های اجرایی ابالغ نمود33. از ویژگی های مهم 
این ســند می توان به تعیین اولویت های موردنیاز کشور در زمینه های صنعتی و تولیدی 
اشاره کرد. همچنین یکی از مهم ترین دستاوردهای سند مذکور تعیین حوزه های تخصصي 

براي رقابتي شدن کشور است که به نوبه خود نقطه قوت آن محسوب می شود34.

امور مغفول
شکوفانشدنظرفیتستادهایتوسعهفناوری ستاد توسعه فناوری نانو در طی سال های اخیر توانسته است با فعالیت های خود 1

جایگاه بین المللی ایران در فناوری نانو را تا رتبه پنجم دنیا ارتقا دهد35. همچنین این ستاد با 
نقش آفرینی جدی در طرح ایده و اجرای برخی از فعالیت های شاخص معاونت علمی نظیر 
برگزاری نمایشگاه ساخت ایران، تأسیس شبکه آزمایشگاه های راهبردی کشور، تأسیس 

کریدور صادراتی و غیره، تأثیر بسزایی در پیشرفت اقتصاد دانش بنیان داشته است.
طبق گزارش های معاونت علمی هم اکنون 16 ستاد توسعه فناوری ذیل این معاونت 
فعالیت می کنند که تعداد 7 مورد از آن ها در دولت یازدهم تشکیل شده اند. این ستادها 
در سال های اخیر فعالیت هایی داشــته اند اما متناسب با ظرفیت های خود نتوانسته اند 

کارنامه قابل قبولی ارائه کنند و تحولی در حیطه مربوط به فعالیت خود ایجاد نمایند.

عدماستمراربرگزاریجشنوارهعلمتاعمل در سال های 94 و 95 جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل که سابقه برگزاری 2
آن به 5 دوره می رســد، برگزار نشد. این جشنواره از ســال 89 در عرصه ملی از طریق 
شناسایی و معرفی دســتاوردهای برتر با رویکرد تجاری سازی محصوالت دانش بنیان 
برگزار می شد و تا ســال 93 ادامه یافت. باوجوداین در این سال ها به دالیل نامشخص 

معاونت علمی و فناوری نسبت به برگزاری این جشنواره هیچ اقدامی نکرد.

غیرفعالماندنبورسایده بورس ایده مکانی اســت که ایده ها، اختراعات، اندیشــه ها برای فروش ارائه 3
می شــود و خریدارانی که به  این ایده نیاز دارنــد، آن را در یک فضای رقابتی به بهترین 
قیمت ممکن خریداری می کنند. شورای عالی بورس در سال 88 راه اندازی بورس ایده 
را تصویب کرد که در آن زمان بنا به دالیلی عملیاتی نشــد. پس از گذشــت حدود پنج 
سال، خردادماه سال 93 بورس ایده در قالب یک تفاهم نامه بین معاونت علمی، سازمان 

فرا بورس و پارک فناوری پردیس به جریان افتاد.
به رغم این تالش ها، بورس ایده در ســه ســال اخیر، به رونق مطلوبی دست نیافت. بر 
اساس گفته معاون توسعه و برنامه ریزی معاونت علمی، تابه حال 138 اختراع در تابلوی 
بورس ایده به نمایش گذاشته شــده اســت و درنتیجه آن ایده 5 اختراع مبادله شد که 
ارزش مالی این قراردادها حدود 4 میلیارد تومان بود که بسیار کمتر از حد انتظار است36.

به طورکلی به نظر می رسد که طی سه سال اخیر معامله در این بازار عماًل معلق است. 
همچنین به گفته علم الهدی، معاون پذیرش و ناشران شرکت فرابورس ایران، از دالیل 
شکســت بورس ایده می توان به عدم وجود سازوکار مناسب در انجام معامالت و عدم 

تبلیغ و معرفی این سامانه اشاره کرد37. 

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی طی سال های 92 تا 
95 بیش از یک میلیون و 600 هزار خدمت آزمایشگاهی به بیش 
از 50 هزار مشتری شامل پژوهشگران، دانشجویان و صنایع 

کشور ارائه کرد و بیش از 75 میلیارد تومان درآمد داشت.
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انفعالدرحوزهفضایی فناوری های فضایی، از فناوری های راهبردی محســوب می شوند که از آن ها 4
تحت  عنوان دستاوردهای غرورآفرین ملی یادشــده است. این فناوری ها در مرزهای 
دانش حرکت می کنند و کشــور مسلط به دانش و فناوری فضایی می تواند از سرریز آن 

در سایر صنایع و علوم استفاده نماید. 
اواخر ســال 93 با حکم رئیس جمهور، ســازمان فضایی ایران از ریاست جمهوری به 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بازگشت. بعد از این جابه جایی، ستاری مأمور شد 
تا مرکز ملی فضایی را با هدف هماهنگی، سیاست گذاری، برنامه ریزی در حوزه فضایی 
و همچنین نظارت بر فعالیت های این حوزه ایجاد نماید. این مرکز در ســال 94 تأسیس 
یافت38  و چند کارگروه برای بررسی اوضاع و تصمیم سازی ها تشکیل شد39،  اما به گفته 
شاطر زاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فضایی، اختالفات سازمان فضایی با مرکز ملی 

فضایی باال گرفت به نحوی که جلسات شورای عالی فضایی تشکیل نشد40. 
بعد از این وضعیت در دی ماه 95 رئیس مرکز ملی فضایی از اجرای برنامه ده ســاله 
دوم فضایی بدون تشــکیل شــورای عالی فضایی خبر داد41. قابــل تأمل آنکه معاون 
ســازمان فضایی خرداد 96 اعالم نمودکه در حال حاضر نیازی به تشکیل شورای عالی 
فضایی نیســت. زیرا در این زمینه برنامه ها در حال اجراست و برنامه ای برای تصویب 

وجود ندارد42.
خاطرنشان می ســازد که طی  3 ســال اخیرـ  به جز یک مرتبه در سال 93ـ هیچ گونه 
ماهواره ای پرتاب نشــده است؛ هرچندکه مسئولین از پرتاب ماهواره سخن گفته اند و در 
این خصوص وعده هایی داده شده است. فروردین ماه 94 وزیر وقت ارتباطات، پرتاب یک 
ماهواره در آن ســال را قطعی خواند43. اواخر بهمن ماه سال 94 نیز ستاری از پرتاب یک 
ماهواره در سال 95 خبر داد44. اوایل سال 95 هم بهرامی، رئیس سازمان فضایی، بر نهایی 
شدن پرتاب ماهواره دوستی در این سال تأکید کرد45  و در مصاحبه ای دیگر بابیان اینکه 
ماهواره »دوستی« آماده پرتاب است، از برنامه ریزی برای پرتاب این ماهواره در سال 95 
خبر داد46. قابل تأمل آنکه رئیس سازمان فضایی ایران، بهمن ماه 95 بیان نمود که پرتاب 
ماهواره نباید جزو مطالبه جامعه باشــد و هر ماهواره ای که ســاخته می شود، لزوماً نباید 
پرتاب گردد47. به هر روی، تا کنون هیچ یک از ماهواره های مذکور به فضا پرتاب نشده اند.

به طورکلی با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه فضایی طی ســال های اخیر و 
همچنین گالیه مقام معظم رهبری در مهرماه ســال 95 درباره روند ُکند صنعت فضایی 
و عدم تعطیلی طرح های مهم، به نظر می رســد که این حوزه در زمره اولویت های اصلی 

مسئولین به شمار نمی رود و از نقطه مطلوب خود نیز فاصله گرفته است. 

تحوالت مرتبط پیرامونی
تعیینوظایفمعاونتعلمیوفناوریازسوینمایندگانمجلس اواخر تیرماه 95، نمایندگان مجلس در جریان بررســی الیحه احکام دائمی 1

برنامه های توســعه کشــور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری را موظف به 
انجام اقداماتی کردند که برخی از آن ها عبارتند از: حمایت از توسعه و تجاری سازی 
فناوری های راهبردی و موردنیاز کشــور، ایجاد زیســت بوم نوآوری در بخش های 
علمی کشــور و تقویت ارتباط میان مؤسســات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با 
بخش های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی. همچنین حمایت از ایجاد، توانمندســازی و 
توسعه شــرکت های دانش بنیان، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کاالها و خدمات 
دانش بنیــان و ایجاد نظام مدیریــت یکپارچه فناوری و نوآوری در دســتگاه های 
اجرایی دیگر وظایــف محوله به این معاونت در قانون احکام دائمی برنامه توســعه 

کشور است48.
طبق مصوبه نمایندگان، وظیفه ارتباط میان دانشــگاه با بخش های مختلف صنعتی، 
اقتصادی و اجتماعی بر عهده این معاونت نهاده شــد. بی شک الزمه تحقق این وظیفه، 
داشتن اختیار جهت سیاســت گذاری برای دانشــگاه ها و نیز الزام ایشان به پیروی از 
سیاست ها خواهد بود. لکن مشخص نیست که معاونت علمی تا چه میزان از اختیارات 
قانونی در قبال دانشــگاه ها برخوردار اســت و آیا بدنه آموزش عالی از سیاست های 

وضع شده از سوی معاونت مذکور پیروی می کند؟

اهتمامناکافیدستگاههابهخریدمحصوالتشرکتهایدانشبنیان یکی از چالش های اساســی که شرکت های دانش بنیان با آن دست وپنجه نرم 2
می کنند، مسئله بازارسازی و فروش محصوالت دانش بنیان است49. تأمین بازار و ثبات 
آن می تواند عامل جذب کننده ای قوی برای توسعه این شرکت ها باشد. از طرفی بخش 
قابل مالحظه ای از محصوالت این شــرکت ها موردنیاز دستگاه های دولتی است50  که 
در صورت حضور شرکت های دانش بنیان در زنجیره تأمین این  مجموعه ها، بقا و تعالی 

بسیاری از آن ها تضمین خواهد شد.
رئیس جمهور تیرماه 93 دســتور خرید محصوالت شرکت های دانش بنیان از سوی 
تمامی دســتگاه ها و وزارتخانه های دولتی را صادر کرد51. طبق این دســتور دستگاه ها 
به صورت مســتقیم مورد خطاب واقع شــدند و ملزم به انعقاد قرارداد شــرکت های 
دانش بنیان گردیدند. با وجود این پس از گذشــت 2 سال از دستور مذکور، هیچ خبری 

درخصوص نتایج مثبت در رسانه ها منتشر نشد.
در مهرماه 95 نیز هیئت دولت با تصویب طرحی در این زمینه به کمک شرکت های 
دانش بنیــان آمــد52. مطابق طــرح مذکور برخی دســتگاه های دولتــی به منظور 
بازارســازی برای محصوالت دانش بنیان، موظف  شدند ســهم خود را از خرید این 
محصوالت تا ســقف 10هزار میلیارد تومان، به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 

اعالم نمایند.
پس از گذشت 5 ماه از مصوبه مذکور، الیاسی، معاون سیاست گذاری معاونت علمی، 
از ارائه برنامه 4 وزارت خانه بهداشت، نیرو، کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطالعات 
خبر داد. همچنین وی از تالش برای ارتباط با بقیه وزارتخانه های ذکرشــده در مصوبه 

مزبور نیز سخن گفت53.

در مهرماه 95  هیئت دولت با تصویب طرحی در زمینه خرید 
دانش بنیان  شرکت های  کمک  به  دانش بنیان  محصوالت 
آمد. مطابق طرح مذکور برخی دستگاه های دولتی به منظور 
بازارسازی برای محصوالت دانش بنیان، موظف  شدند سهم 
خود را از خرید این محصوالت تا سقف 10هزار میلیارد تومان، 

به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اعالم نمایند.
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اقدامات
اقدامات بنیاد ملی نخبگان از محیط های دانش آموزی شروع می شود55. طرح 1 اجرای طرح شهاب، پلی بین آموزش پرورش و بنیاد ملی نخبگان

شهاب56  یکی از بارزترین فعالیت ها و  همکاری هایی است که بنیاد با آموزش وپرورش 
دنبال می نماید.  این طرح در ســال تحصیلی 92-1391 به صورت آزمایشــی هفت 
درصد جمعیت دانش آموزی هفت اســتان را که بالغ بر 40 هزار نفر بودند، پوشش داد. 
در ادامه با تغییر رویکرد بنیاد این برنامه در سال تحصیلی 94-1393 به صورت رسمی 
و در سطح ملی از سوی وزارت آموزش وپرورش در 32 منطقه آموزشی )هر استان یک 
منطقه( و در مقطع چهارم ابتدایی اجرا شد. همچنین تا سال تحصیلی 96-95 نیز برنامه 
مذکور تا مقطع هفتم ادامــه پیداکرد و درمجموع این طرح تابه حال در حدود یک و نیم 

 میلیون نفر را در برگرفته است.
به نظر می رســد کمبود اعتبارات یکی از موانع اصلی پیش ِروی توسعه طرح شهاب 
باشــد. در همین رابطه معاون امور فرهنگی بنیاد ملی نخبگان در شــهریور 94، اعالم 
نمود که آموزش و پرورش نتوانسته است بودجه اجرای طرح شهاب را طبق آیین نامه 
مصوب تأمین کند57. از بررسی عملکرد مســئولین می توان نتیجه گرفت که وضعیت 
اجرای این طــرح با نقطه مطلوب فاصله دارد؛ در همیــن رابطه رهبر معظم انقالب در 
مهرماه 94 ضمن گوشــزد خطر بی توجهــی به این طرح، از وزیــر آموزش و پرورش 

خواستند که روند اجرای آن را بررسی نماید58.

بنیاد ملی نخبــگان برای اصالح رویکردهــای خود در اولیــن گام، اقدام به 2 ایجاد تحول ساختار تشکیالتی و بازبینی آیین نامه ها
تغییر ســاختار تشــکیالتی و بازنگــری در آیین نامه های خود کرد59. آذرماه ســال 
93 ســاختار جدید بر اســاس مجموعه مأموریت هــای بنیاد در »ســند  راهبردی 
کشــور در امور نخبگان«60  به تصویــب هیئت امنای بنیاد رســید. در طراحی آن نیز 
عمده فعالیت هــای  بنیاد در حوزه سیاســت گذاری، راهبری و نظارت خالصه  شــد 
 و فعالیت هــای اجرایی بــا همکارِي دســتگاه های  مربوطه و بنیادهای اســتانی پیش 

می رود.
باوجود تحوالت فوق اما ســاختار بنیاد در مهرماه 95 مورد انتقاد مقام معظم رهبری 
هم قرار گرفت. ایشــان در دیدار با اعضای بنیاد ملی نخبگان به مشکالت موجود بین 
معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان اشــاره کردند و از لزوم جداســازی آن ها یا انتصاب 

مدیری قوی برای بنیاد سخن گفتند61.

نخبگان 3 وضع دو اصطالح نخبه و استعداد برتر در آیین نامه جدید بنیاد ملی 
حذف برچسب نخبگی از روی افراد مهم ترین تغییر در روح حاکم بر تمام آئین نامه های 
بنیاد ملی نخبگان بود62. سابق بر این میان فرد نخبه و استعداد برتر تفاوتی وجود نداشت. 
لکن در تعریف جدید، نخبه به فردي اطالق مي شود که در خلق و گسترش علم، فناوري، 
هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت کشــور در چارچوب ارزش هاي اسالمي اثرگذاري بارز 
داشته باشد. همچنین استعداد برتر کسی است که با توجه ویژگي هاي ذاتي خود امکان 
رسیدن به مرحله نخبگي را دارا اســت ولي هنوز زمینه هاي الزم براي شناسایي کامل 
و بروز اســتعدادهاي ویژه او فراهم نشده اســت.لذا در رویه فعلی )برخالف گذشته( 
تداوم فعالیت های یک اســتعداد برتر نیز موردتوجه قرارگرفته اســت و فعالیت های 

وی به طور ســالیانه مورد ارزیابی قرار می گیرد.   این کار باعث شد که برخالف گذشته 
 تداوم فعالیت های یک استعداد برتر نیز موردتوجه قرار گیرد و فعالیت های وی به طور 

سالیانه  ارزیابی شود. 

طی چند ســال اخیر، بازگشــت نخبگان ایرانی مقیم کشورهای خارجی در 4 تسهیل بازگشت عده ای از نخبگان علمی به ایران
دســتور کار بنیاد ملی نخبگان63  و شورای عالی انقالب فرهنگی64  قرار دارد. به گفته 
ستاری تا تیرماه ســال 96، 800 نفر از نخبگان به کشور بازگردانده شده اند65. وزیر 
علوم نیز اواخر تیرماه 96، در این زمینه از بازگشت موقت یا دائم 1400 نفر خبر داد 
که صد نفر از آنها عضو هیئت علمی دانشــگاه ها شده اند66. همچنین حضور این افراد 
باعث تأســیس 40 شرکت فناور در حوزه های تخصصی مختلف شد و منجر به ایجاد 
اشتغال برای تعداد زیادی از دانشجویان و فارغ التحصیالن مستعد داخلی گردید67. 
معاونت علمی نیز برای حمایت از این نخبگان حداکثر به مدت یک ســال و تا زمان 
تعیین تکلیف آن ها برای ماندگاری در کشــور ماهیانه حقوق »استادیار پایه یک« را 
به آن ها پرداخت خواهد کرد. همچنین تســهیالتی برای ســربازی آن ها نیز در نظر 

گرفته شده است. 
مرور اقدامات مسئولین از عملکرد مثبت ایشــان در خصوص بازگشت نخبگان به 
کشور حکایت دارد وبه نظر می رســد قدم بعدی در این موضوع برنامه ریزی منسجم 

جهت استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان خواهد بود.

بنیــاد به منظور هدایــت هدفمند دانشــجویان صاحب اســتعداد برتر در 5 اصالح روند اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان 
دانشــگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز فناوری کشور، در ســال 93 آیین نامه اعطای جایزه 
تحصیلی به دانشــجویان صاحب اســتعداد برتر را تغییــر داد68. در آیین نامه جدید 
شناسایی دانشجویان برتر بر اساس مجموع امتیازهای حاصل از فعالیت های نخبگانی 
آنان صورت می پذیرد.   به عقیده ســتاری، مهم ترین نقطه قوت این تغییر، توسعه دایره 
نخبگانی69  است که تعداد افراد و دانشــگاه های مختلف را شامل می شود؛ درحالی که 

نخبگان پیش ازاین منحصر  به چند دانشگاه برتر کشور بودند. 
جوایز بنیاد به صورت زیر دسته بندی می شوند:

gg جایزه آموزش: باهدف تسهیل مســیر آموزشی و هدایت دانشجویان برای ورود
به عرصه آموزش

gg جایزه پژوهش: باهدف تسهیل مســیر پژوهشی و هدایت دانشجویان برای ورود
به عرصه پژوهش

gg جایزه فناوری: باهدف تســهیل مســیر فّناورانه و نوآورانه و هدایت دانشجویان
برای ورود به عرصه کارآفرینی

gg جایزه فرهنگ: باهدف ارتقای فرهنگ اســالمیـ  ایرانی،  تقویت هویت ملّی و رفع
نیازهای ماّدی و اجتماعی دانشجویان

بر طبق آیین نامه جدید انواع جایزه های تحصیلی شــامل موارد زیر می شود: اعتبار 
توانمندی آموزشــی، اعتبار ارتباطــات علمی، اعتبار آموزشــیاری، پژوهش یاری و 
فن یاری، اعتبار اجرای پایان نامه و رساله، اعتبار توانمندی، اعتبار رتبه دانشجویی، هدیه 

ازدواج، ودیعه اجاره مسکن و اعتبار برنامه ها و سفرهای زیارتی گردشگری70.

ارائه تسهیالت نظام وظیفه تخصصی در ســال 94 تغییر کرد71. در آئین نامه 6 تغییر تسهیالت نظام وظیفه تخصصی نخبگان

وجود افراد شاخص و نخبه در هر جامعه ای می تواند باعث پیشرفت و اتکا به شعار »ما می توانیم« 
شــود. در دیدار مهرماه 95 نخبگان با مقام معظم رهبری54، ایشــان وظیفه مســئوالن در قبال این 
افراد را، مراقبت از آن ها و تالش برای شناســایی و پرورش نخبگان دانستند. در همین راستا نگاهی 

گذرا به عملکرد 4 سال اخیر بنیاد ملی نخبگان خواهیم داشت.

در مدار تحول بررسی عملکرد بنیاد ملی نخبگان 
در دولت یازدهم
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 نظام وظیفه تخصصی نخبگان تســهیالت نظام وظیفه شــامل محصلین دکتری که از 
پروپوزال خود دفــاع کرده اند و  دانش آموختگان دانشــگاهی  می شــود؛ درحالی که 

پیش ازاین شامل همه دانشجویان می شد.
این تسهیالت شــامل سه دســته از افراد می شود. دســته ی اول دانش آموختگان 
دانشگاهی هســتند. دومین دسته از تسهیالت شــامل دانش آموختگان دانشگاه های 
خارج از کشور می شود که با توجه به شرایط ویژه آن ها و عدم امکان مقایسه سوابقشان 
با دانش آموختگان داخلی، به طور جداگانه موردبررسی قرار می گیرند. دسته سوم نیز 
شــامل کسانی است که حداقل شش ماه در یک شــرکت دانش بنیان مشغول فعالیت 

بوده اند72.

بازبینیسازوکارحمایتازمخترعانونوآوران بنیاد در زمینه شناســایی و حمایت از مخترعان در تیرمــاه 93 آیین نامه ای 7
جدید تصویب کرد73. این آیین نامه مســیری را برای بازارسازی اختراع های  برگزیده 
طراحی کرده است که در آن به تناسب هر ایســتگاه، خدمات و تسهیالتی به صاحبان 

اختراع های  برگزیده اعطا می شود. 
به طورکلی  آیین نامه جدید، تالش نخبگان را برای حفظ مدال نخبگی به دلیل ارزیابی 

ساالنه74  و تنوع جوایز و تسهیالت اعطایی75   بیشتر می کند..

اهتمامبهفعالیتهایفرهنگی 8
توجه به مســائل فرهنگی نخبگان، یکی از توصیه های رهبــر معظم انقالب به بنیاد 
محســوب می شــود. رهبر معظم انقالب در دیدار با نخبگان در مهرمــاه 95، با ابراز 
خرسندی از تشکیل معاونت فرهنگی )ســال 7693 ( در بنیاد نخبگان و تأکید بر ارتقاء 
فعالیت های این معاونت، برگزاری اردوهای جهادی بــرای نخبگان را نیز مهم و مفید 
دانســتند. نگاه بنیاد به فعالیت های فرهنگی در ســال های اخیر با تشکیل یک معاونت 
مســتقل77  در این امور  جدی تر شــد. فعالیت های این معاونت در 4سال اخیر شامل 
برگزاری مراسمی  مانند تکریم از سرآمدان ایرانی78، اعزام نیروی جهادی متخصص79، 
طرح دوســت علمی80، بازدیدهای علمی  و فرهنگی اســتعدادهای برتر81، اجتماعات 
نخبگانی 82 و ســایر فعالیت های آموزشــی و تربیتی 83 بوده است.  یکی از شاخص ترین 
این فعالیت ها اردوهای جهادی تخصصی بود که تا پایان ســال 95 بیش از 189 اردوی 

جهادی در 29 استان کشور برگزار گردید84. 
توجــه به حوزه فرهنگ در بنیــاد ملی نخبگان از جهاتی نقطه قوت بنیاد محســوب 
می شود زیرا ســابقًا در این نهاد، فعالیت های فرهنگی مهجور بود و عماًل کاری برجسته 

در  این زمینه انجام  نشده بود. 

توجهبهاقتصادمقاومتی یکی از نتایج اصلی تغییر رویکرد بنیاد ملی نخبگان در سال 92 که با اجرای سند 9
راهبردی کشــور در امور نخبگان رخ داد، توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی بود85. 
بنیاد  در سال 94 با انتشار فراخوان، همه نخبگان و اندیشمندان علمی کشور را برای ارائه 
طرح و ایده در زمینه اقتصاد مقاومتی دعــوت کرد و با برگزاری همایش هایی با عنوان 
تبیین نقش نخبگان فردا در اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف کشور86، سعی نمود 
به گونــه ای نقش نخبگان در اقتصاد مقاومتی را تبییــن نماید87  و طرح های نخبگان در 
این حوزه را بررســی کند.  پس ازآن نیز طرح ها و ایده های منتخب استانی، در همایش 
کشوری »تبیین نقش نخبگان فردا در اقتصاد مقاومتی« در مهرماه 95 بررسی گردید و 

از 10 ایده برتر تقدیر به عمل آمد88. به طورکلی در این زمینه می توان گفت در شرایطی 
که اکثریت دســتگاه ها از اقتصاد مقاومتی غافل شــده اند بنیاد ملی نخبگان به این مهم 

اندک توجهی داشته است.

استفادهازظرفیتواقفانوخیریندرحوزهحمایتوهدایت نخبگانی10
یکی از امور مورد تأکید در راهبرد کالن دوم از ســند راهبردی کشور در امور نخبگان، 
ساماندهی و گسترش پشتیبانی های مستقیم و غیرمستقیم مادی از اجتماعات نخبگانی 
اســت. این حمایت ها می تواند در قالب بورس، جایزه های مقطعی و پژوهانه از ســوی 

سازمان های دولتی، بخش خصوصی و نهادهای عمومی )وقف و خیریه( ارائه گردد. 
در ســال های 94 و 95 بنیاد ملی نخبگان با استفاده از ظرفیت خیران اقدام به اعطای 
جوایزی همچون جایزه های تحصیلی پروفسور مشفقیان، پروفسور نبی زاده و پروفسور 
حمیدی در بوشهر، اعطای جوایز پروفســور ترسلی و پروفسور کرم زاده در خوزستان، 
جایزه پروفســور شیخ االسالمی در کردســتان، جایزه دکتر سحاب در استان مرکزی، 
جایزه های دکتر عزیزی و دکتر صالحی در قزوین و جایزه مهندس قلی زاده)اعظم پاشا( 
در مازندران کرده اســت که می تواند نمونه های خوبی در اســتفاده از ظرفیت خیران 
باشــد. همچنین جایزه البرز از سوی بنیاد فرهنگی البرز، بورس تحصیلی از سوی جامعه 
نیکــوکاری ابرار، بورس تحصیلی بنیاد علوی و جایزه موقوفه امام صادق علیه الســالم 
که همگی در ســطح کشوری اعطا می شوند، ازجمله نمونه های همکاری و تعامل بنیاد با 

نهادهای فعال در حوزه وقف و خیریه است89.
به طورکلی می توان عملکرد بنیاد ملی نخبگان در زمینه اســتفاده از ظرفیت واقفان و 

خیرین را مثبت ارزیابی نمود. 

امور مغفول
فقدانآماردقیقازمهاجرتنخبگان خروج نخبگان باعث از دست رفتن سرمایه انسانی کشور می شود؛ سرمایه ای 1

که هزینه های فراوانی برای پرورش آن ها شده است. به نظر کارشناسان اطالع از آمار 
مهاجرت نخبگان می تواند در برنامه ریزی جهت نگهداشت آنان در کشور حائز اهمیت 

باشد90. 
در ســال های اخیر آمار دقیقی از مهاجرت نخبگان منتشر نشده است. توضیح بیشتر 
آنکه آمار اعالمی از سوی بنیاد ملی نخبگان با آمارهای جهانی مطابقت ندارد. همچنین 
باید به این نکته اشــاره کرد که عدم وجود آمارهای متقن در زمینه مهاجرت نخبگان، 
باعث عدم برنامه ریزی یا برنامه ریزی غیردقیق مســئوالن برای نگهداشــت افراد 
مستعد و نخبه از کشــور می شود؛ این مسئله )خروج نخبگان( از طرفی باعث هدر رفت 
هزینه های صرف شــده برای تربیت این افراد می شود و از طرف دیگر کشور را از وجود 

نیروی انسانی کارآمد و بااستعداد محروم می کند.

تحوالت
تغییرقائممقامبنیادملینخبگان مقام معظم رهبــری در دیدار با نخبگان در مهرماه 95 از ســاختار مدیریتی 1

بنیاد ملی نخبگان انتقاد نمودند و ضمن تذکری به ســتاری، معاون علم و فناوری رئیس 
جمهور، از لزوم حل این مشکل ســخن گفتند. البته این موضوع در گذشته نیز درمورد 
بنیاد مطرح می شــد. در همین خصوص برخی منتقدان بیــان می دارند به دلیل اینکه 
معاون علمــی رئیس جمهور هم زمان رئیــس بنیاد ملی نخبگان اســت، بنا به کثرت 

مشغله ها، امور بنیاد در حاشیه قرار می گیرد.
ستاری نیز در راســتای منویات مقام معظم رهبری، طی حکمی، »سعادت فومنی« 
را به عنوان قائم مقام رئیــس بنیاد ملی نخبگان جایگزین »ســهراب پور« منصوب 

کرد91.

معاونت علمی برای حمایت از بازگشته به وطن حداکثر به 
مدت یک سال و تا زمان تعیین تکلیف آن ها برای ماندگاری در 
کشور ماهیانه حقوق »استادیار پایه یک« را به آن ها پرداخت 
خواهد کرد. همچنین تسهیالتی برای سربازی آن ها نیز در نظر 

گرفته شده است.
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gg شناســایی و تائید صالحیت شــرکت های دانش بنیان پس از به دست
گرفتن امور معاونت علمی توسط ستاری رونق گرفت به طوری که تعداد 
شرکت های دانش بنیان از 40 شرکت در سال 92 به 3200 شرکت در 

سال 96 رسید.  
gg ،به گفته صاحب کار، رئیس امور شرکت های دانش بنیان معاونت علمی

4 دسته معافیت گمرکی درزمینه مهندسی معکوس، کاال و قطعات نمونه 
اولیه، تجهیزات آزمایشــگاهی و کاالها و خدمــات دانش بنیان در نظر 

گرفته شده است .
gg 2 ،میزان معافیت گمرکی در ســال 95 برای شــرکت های دانش بنیان

میلیارد و 650 میلیون تومان ثبت گردیده است.
gg تعداد معافیت های مالیاتی در ســال های اخیر بدین گونه بوده است که

در سال 93، 1300 شرکت، ســال 94، 2200 شرکت و سال 95، 2800 
شرکت مشمول معافیت مالیاتی شده اند .

gg معاونت علمی 50 درصد هزینه ورودی شرکت های دانش بنیان به تابلو
بورس را تأمین می نماید .

gg ستاری در طی 4 ســال اخیر در ارتباط گیری با کشورهای مختلف جهت
رایزنی علمی با مســئولین کشــورها فعالیت قابل توجهی داشته است. 
ازجمله این موارد می توان رایزنی با مقامات روسی، چینی، اتریشی، آلمانی، 

سوئدی و مجارستانی اشاره نمود.
gg ،در راستای گفتمان سازی اقتصاد دانش بنیان، ستاد توسعه فرهنگ علم

فناوری و اقتصاد دانش بنیان راه اندازی شد. 
gg یکی از اقدامــات قابل توجه معاونــت و علم و فنــاوری، اعطای جایزه

مصطفی)ص( اســت که هر دو سال یک بار به دانشمندان و پژوهشگران 
برتر جهان اسالم تقدیم می شود.

gg تنها معاونت علمی و فناوری بوده که با پیاده سازی نمایشگاه ساخت ایران و
ابتکاراتی همچون یارانه خرید و رتبه بندی محصوالت تولیدی دانش بنیان 

اندکی به بازارسازی محصوالت دانش بنیان جامه عمل پوشانده است.
gg 95 شــبکه آزمایشــگاهی فناوری های راهبردی در طی سال های 92 تا

بیش از یک میلیون و 600 هزار خدمت آزمایشگاهی به بیش از 50 هزار 
مشتری شــامل پژوهشگران، دانشجویان و صنایع کشــور ارائه کرده و 

درآمدی در حدود 752میلیارد ریال داشته  است.
gg در  سال های اخیر،  7 طرح کالن همچون طرح تونل عمودی باد، تأسیس

مراکز هوانوردی عمومی به بهره برداری رسیده است.
gg در ســال های 94 و 95 جشنواره و نمایشــگاه ملی علم تا عمل که سابقه

برگزاری آن به 5 دوره می رسد، برگزار نشد.
gg در 3 ســال اخیرـ  به جز یک مرتبهـ  هیچ گونه ماهواره ای پرتاب نشــده

است.
gg مقام معظم رهبری در مهرماه ســال 95 در دیدار با نخبگان، از روند ُکند

صنعت فضایی و تعطیلی طرح های مهم پرتاب ماهواره انتقاد نمودند.
gg رئیس جمهــور، تیرماه 93 دســتور خرید محصوالت شــرکت های

دانش بنیان توسط تمامی دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی را صادر کرد. 
باوجوداین پس از 2 ســال از تاریخ دستور مذکور، هیچ خبری پیرامون به 

نتیجه رسیدن این دستور رسانه ای نشد.
gg عمکلرد صندوق نوآوری و شــکوفایی از سال 91 تا پایان سال 95، نشان

می دهد که از 2 هزار و 159 طرح ورودی به این صندوق یک هزار و 857 
طرح به ارزش تقریبی 10 هزار و 374 میلیارد ریال مصوب شده است .

gg بنا بر آمارهای صندوق نوآوری و شــکوفایی، تا پایان اسفندماه95  از کل
مبلغ 1490.9 میلیارد تومان مصوب که مربوط به انواع خدمات اســت، 
صرفاً کمتر از 680 میلیارد تومان برای کلیه خدمات پرداخت شده است. 

gg ســخت گیری های صندوق نوآوری و شــکوفایی باعث شده است که
خریداران بخش خصوصی شــرکت های دانش بنیان به ندرت بتوانند از 

تسهیالت لیزینگ استفاده نمایند.
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عملکرد کلــی صندوق تا پایان اســفندماه 95 در برخورد با بیــش از 2 هزار و 900 
شرکت دانش بنیان ثبت شده، نشــان می دهد که از 2 هزار و 159 طرح ورودی به این 
صندوق، بــرای یک هزار و 857 طرح به ارزش تقریبی 10 هــزار و 374 میلیارد ریال 

اعتبار مصوب در نظر گرفته شده است92.
عالوه بر این ســال 95، 200 میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از 
شرکت های دانش بنیان به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص یافت که با احتساب 
تعدیه این مبلغ، سرمایه صندوق تا انتهای سال 95 به 2033 میلیارد تومان می رسد93. 
همچنین این صندوق اواخر تیرماه 95 نرخ سود تسهیالت را از 12 درصد به 11 درصد 
کاهش داد94. به طورکلی عملکرد صندوق نوآوری و شــکوفایی طی سال های 92 تا 95  

به شرح زیر است:

جدول )1(: جدول عملکرد صندوق نوآوری و شــکوفایی به تفکیک نوع خدمت 
طی سال های 92 تا 95

مبلغ مصوب تعدادخدمتردیف
)میلیارد ریال(

8511167مصوب قرض الحسنه 1
1251016مصوب قبل از تولید صنعتی2
1504348مصوب تولید صنعتی3
3132881مصوب سرمایه در گردش4
175210مصوب ضمانت نامه5
220740مصوب لیزینگ6
2312شرکت های ارائه دهنده خدمات تجاری سازی7

185710374مجموع
)منبع: گزارش عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی(

جدول )2(: ارزش تسهیالت و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی طی سال های 
92 تا 95

مبلغ خدمات و تسهیالت نوع خدمات
)میلیارد تومان(

1016.4تسهیالت
21ضمانت نامه )ریسک پذیرفته شده از منابع اهرمی(

75تسهیالت به صندوق های پژوهش و فناوری
56.5سرمایه گذاری و مشارکت

100مبلغ بلوکه شده برای پشتیبانی خدمات اهرمی
220دفاتر کاری

2توانمندسازی
1490.9مجموع

)منبع: گزارش عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی(

با توجه آمار بیان شــده از سوی صندوق در پایان ســال 95 اختالف معناداری میان 
تسهیالت مصوب و تسهیالت پرداختی مشــاهده می شود. تا پایان اسفندماه 95 کمتر 
از 45 درصــد از کل مبلــغ 1490.9 میلیارد تومان مصوب، پرداخت شــد که البته از 
این مقــدار، 33 درصد اعتبار صرف ســاخت و خرید دفاتــر کاری، 3 درصد صرف 
ضمانت نامه اهرمی و 14 درصد آن معادل 100 میلیارد تومان در بانک بلوکه گردیده 
اســت. همچنین از مجموع تســهیالت و خدمات صندوق، مبلغ تســهیالت مصوب 
1016.4 میلیــارد تومان بوده که از این میزان کمتر از 40 درصد آن به شــرکت های 
دانش بنیان اختصاص پیداکرده اســت. با توجه به پرداخت حدود 680 میلیارد تومانی 
صندوق و در نظر گرفتن ســرمایه 2033 میلیارد تومانــی آن، این نکته به ذهن متبادر 
می شود که صندوق تنها از 33 درصِد ســرمایه خود استفاده نموده و بقیه سرمایه راکد 

مانده یا در قسمت هایی غیر از امور دانش بنیان سرمایه گذاری گردیده است.
به گفته مدیران عامل شــرکت های دانش بنیان، روند اداری سخت گیرانه دریافت 
تســهیالت حمایتی و زمان بر بودن فرآیند تصویب تا پرداخت تسهیالت که بعضًا تا 7 
ماه نیز طول می کشد95، موجب می شود که گاهی شرکت ها به جای دریافت تسهیالت 
ترجیحی صندوق از نظام بانکی کشور تســهیالتی با نرخ های باالتر ولی با فرآیند ساده 
و کوتاه تــر دریافت نماید. از طرفی در زمینه دریافت تســهیالت از صندوق نوآوری و 
شکوفایی نیز ضمانت های ســنگینی در نظر گرفته است که به گفته مدیران شرکت ها 

باعث منصرف شدن از دریافت تسهیالت می شود. 
همچنیــن نکته قابل تأمل دیگر آن اســت که تا پایان اســفند 95، صندوق نوآوری 
و شــکوفایی، بیش از 30 درصد تســهیالت را بابت تأمین دفاتر کاری شــرکت های 
دانش بنیان پرداخت نموده اســت. این آمار از عدم ریســک پذیری و ریسک گریزی 

بیش ازحد این نهاد مالی و حمایتی حکایت دارد. 
الزم اســت ذکر شود که ارائه تسهیالت به شــرکت های دانش بنیان در قالب دفاتر 
کاری، آن هم در مناطق پرهزینه شهری، چندان منطبق با نیازهای واقعی این شرکت ها 
نیســت. همچنین صرف هزینه های کالن از ســوی صندوق برای خرید مجتمع های 
فناوری درحالی که مراکز رشد و پارک های فناوری در بسیاری از شهرهای کشور و در 

مجاورت دانشگاه ها و مراکز علمی وجود دارند توجیه پذیر نیست.
ناگفته نماند که تسهیالت لیزینگ نیز آن چنان که باید کارایی نداشته است. به گونه ای 
که ســخت گیری های صندوق باعث شــده تاخریداران بخش خصوصی شرکت های 
دانش بنیان به ندرت بتوانند از تســهیالت لیزینگ اســتفاده نمایند. همین امر به نوعی 
منجر به کاهش فروش شــرکت ها شده و نیاز است در این زمینه اقدامی اساسی صورت 
گیرد.  نکته دیگــر در مورد عملکرد این صندوق در زمینه ضمانت های اهرمی اســت. 
صندوق نوآوری و شــکوفایی جهت ارائه این ضمانت نامه ها اقدام به بلوکه کردن 100 
میلیارد تومان از ســرمایه خود در بانک کرده است تا از این طریق بتواند تا سقف 1000 
میلیارد تومان به شــرکت ها ضمانت نامه ارائه دهد. امــا در آمارهای اعالمی صندوق 
نوآوری و شــکوفایی میزان ضمانت اهرمی 21 میلیارد تومان بیان می شود. این مسئله 

حکایتگر سخت گیری بانک یا صندوق است که چاره جوی صندوق را می طلبد.
با توجه به موارد فوق می توان بیان داشت که در سه سال گذشته تالش های خوبی در 
راستای توسعه دسترسی شرکت های دانش بنیان از سوی صندوق انجام شده است اما 
همچنان معضالت متعددی بر ســر راه حمایت از شرکت های دانش بنیان وجود دارد. 
این معضالت عبارت اســت از: »اختالف معنادار تســهیالت تعهد شده و تسهیالت 
پرداختــی«، »زمان بر بودن فرآیند تصویب تا پرداخت تســهیالت«، »مصرف بخش 
قابل توجهــی از بودجه صندوق برای تأمین دفاتــر کاری« و »عدم توانمندی در همراه 

کردن بانک ها جهت صدور ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان«

صندوق نوآوری و شــکوفایی در ســال 89، برای حمایت از شــرکت های دانش بنیاِن و با سرمایه ای حدود ســه هزار میلیارد تومان 
ایجادشــد. هم اکنــون بســیاری از خدمــات از قبیــل تســهیالت مالــی، لیزینــگ و غیــره از طریــق این صنــدوق برای شــرکت های 

دانش بنیان فراهم می گردد.

انجماد تسهیالت بررسی عملکرد  صندوق نوآوری و 
شکوفایی در دولت یازدهم
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وزارت علــوم در دولــت یازدهــم دو وزیــر را تجربــه نمــود؛ در 
ابتــدا »رضا فرجــی دانا« ســکان وزارت خانه را به دســت گرفت؛ 

در دوران وی حاشــیه های فراوانــی بــرای آمــوزش عالی کشــور ایجاد 
شــد کــه گِل سرســبد ایــن حواشــی را می تــوان »پرونــده ی دانشــجویان 

بورســیه ای« نامیــد. فرجــی دانا ســال 93 با رأی مثبــت نمایندگان اســتیضاح 
شــد تــا »محمــد فرهــادی« متصــدی وزارت علــوم شــود. در بــازه حضــور فرهادی 

حاشــیه های وزارت خانه کاهشی محســوس یافت. ناگفته نماند که وی سابقه تصدی 
ســمت های وزارت علوم و وزارت بهداشــت در دولت های چهارم و هفتــم را نیز در کارنامه 

داشت. 
فرهــادی و یارانــش در ســال های اخیــر بــا معضــات عدیــده ای دســت و پنجــه نــرم کردنــد؛ کمبود 

بودجــه از ایــن معضات به شــمار می رود که یکی از راهکارهــای اصلی وزارت خانه بــرای حل این معضل، 
خصوصی سازی آموزش عالی یا همان دریافت شهریه از دانشجویان بود. هرچند که با اتخاذ این راهکار و نیز 

جوالن دانشــگاه آزاد )به عنوان یک دانشــگاه خصوصی( در فضای آموزش عالی کشور، نمی توان انتظار داشت که 
اتفاقات چندان خوشایندی در انتظار دانشگاه ها باشد.

اما فارغ از اقدامات وزارت علوم در برابر معضات، شاید بتوان عام ترین و دقیق ترین کلیدواژه ای که در توصیف عملکرد 
فرهادی اســتفاده کرد، »تاش برای بین المللی ســازی آموزش عالی« باشــد. در دو ســال اخیر، هیئت های خارجی متعدد 
دانشگاهی و علمی به ایران آمدند و فعالیت های علمی گوناگونی با کشورهای خارجی تعریف شد. این اقدامات در کنار 
همســویی و همراهــی برخی اقدامــات این وزارتخانه با یونســکو، به خوبی نشــان داد که فرهــادی و یارانش بــه دنبال ایجاد 

پیوند آموزش عالی با »آن سوی مرزها« هستند؛ پیوندی که می تواند با فرصت ها و تهدیدهای قابل توجهی همراه باشد.

گزارش عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم

آن سوی مرزها



عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میراث یازدهم

 بررسی عملکرد 4 ساله دولت یازدهم 
123 شهریورماه 1396

اقدامات
تالش در راستای بین المللی سازی آموزش عالی در دولت یازدهم توســعه فعالیت های بین المللی و بین المللی سازی آموزش 1

عالی، در زمره اصلی ترین فعالیت های وزارت علوم قرار داشــت. در این رابطه، ساالر 
آملی، قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل، در چند ســال اخیر بارها1  از جهانی شدن 
و فواید آن ســخن گفت2  و آن را اجتناب ناپذیر  دانســت3. گفتنی است که ساالر آملی 
اردیبهشت ماه 95 از نماینده یونسکو درخواست کرد که برای هماهنگی بیشتر با ایران، 

زمینه تربیت ایرانیان در یونسکو و سپس بازگشت آن ها به کشور را فراهم نماید4. 
وزارت علوم به منظور موازنه بین گســترش همکاری های علمی با کشورهای غربی 
و از طرفی توســعه مناسبات علمی با کشــورهای منطقه درصدد بین المللی کردن 15 
دانشــگاه ایران در برنامه ششم توسعه است5 . طبق ماده 66 برنامه ششم توسعه تعداد 
دانشجویان بین المللی شــاغل به تحصیل در ایران باید از 25 هزار نفر فعلی به 75 هزار 
نفر افزایش پیدا کند. در این برنامه دانشــگاه های مختلف ســطح بندی شده و هرکدام 
بخشی از بار بین المللی شــدن را بر دوش می کشند. مهم ترین نقش هم به دانشگاه های 
برتــر تعلق دارد که 10درصد دانشــجویان بین المللی در این دانشــگاه ها به تحصیل 

خواهند پرداخت . 
وزارت علوم برای همکاری های دانشــگاهی در ســطح بین المللی کشورهای آلمان، 
اتریش، فرانســه، روســیه و ایتالیا به عنوان کشــورهای راهبردی به منظور توســعه 
همکاری های علمی برگزید. همچنین کشــورهای  عراق، افغانســتان، سوریه، لبنان، 
تاجیکستان، کشورهای همسایه و مسلمان به عنوان کشورهای حوزه نفوذ در نظر گرفته 

شد7.

   امضای تفاهم نامه  های علمی با دیگر کشورها
 یکی دیگــر از اقدامات وزارت علوم در زمینه همکاری هــای بین الملی، میزبانی اولین 
اجالس وزرای علوم و فناوری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در اواخر سال 93 بود 
که بزرگ ترین رخداد دیپلماتیک علمی کشــور را رقم زد. وزیر علوم در این کنفرانس 
ســه روزه با همتایان خود از کشورهای سوریه8، ســومالی9، تانزانیا10، توگو11، لبنان12، 
عمان13، گینه14، جمهوری آذربایجان15، تایلند16، مراکش17، زیمباوه18، صربســتان19، 
بالروس20، مالی21، بورکینافاسو 22 و ... دیدار و گفتگو کرد. نتیجه این دیدارها نیز منجر 
به تفاهم هایی مبنی بر توسعه و گسترش روابط دیپلماتیک ایران با این کشورها گردید23. 
ســال 94 و 95 نیز وزارت علوم و دانشگاه های تابعه آن سال پررفت  و آمدی را ازنظر 
دید و بازدیدهای علمی پشت سر گذاشتند. در این سال ها، بیش از 2500 نفر از اساتید 
دانشگاه های سراســر جهان و بیش از 200 نفر از روسای دانشگاه های خارجی به داخل 
کشور سفر کردند24 . همچنین 374 پروژه مشترک بین دانشگاه های داخل و کشورهای 
اروپایی در زمینه های مختلف تعریف شــد25 . میزبانی و امضــای تفاهم با هیئت های 
ایتالیا26، سوئیس27 ، اتریش28 ، آلمان29 ، ژاپن30 ، فرانسه31 ، روسیه32  و اتحادیه اروپا33 را 
می توان مهم ترین اتفاقات این حوزه قلمداد نمود. برگزاری نوزدهمین اجالس روسای 
دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر با حضور روسای دانشگاه های دولتی کشورهای 
روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان34  و ســفر چند تن از روسای دانشگاه های 

برتر کشور به روسیه و عراق از دیگر رخدادهای مهم این عرصه در سال 94 بود. 

   تعامل با کشورهای منطقه
طبق سیاست های کلی علم و فناوری، گسترش همکاری ها با کشورهای منطقه و جهان 
اســالم در دســتور کار قرار دارد. با وجود این تأکید اما آن طور که باید به کشورهای 
منطقه پرداخته نشــد. نمودار تعداد دانشــجویان خارجی جذب شــده از کشورهای 

همسایه، از حضور کم رنگ برخی کشورهای همسایه حکایت دارد: )نمودار 1(
 در یک نگاه کلی و با بررسی عملکرد وزارتخانه می توان گفت که فعالیت های بین المللی 
ســهم قابل توجهی در میان اقدامات چند سال اخیر داشته اســت. برگزاری دوره های 
مشترک و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های معتبر بین المللی را نیز باید در رأس این 
اقدامات پنداشت35 . البته با اینکه در 3 سال گذشته وزارت علوم و دانشگاه های مختلف 
کشور صدها تفاهم نامه با سایر کشــورها امضا کرده اند لکن به گفته ساالر آملی، تاکنون 
44 درصد این تفاهم نامه ها اجرایی شده است36 . با این اوصاف به  نظر می رسد از ظرفیت 

حضور هیئت های علمی کشورهای جهان به نحو شایسته بهره  برداری نشد.

شورای عتف در سال 93 برای ســاماندهی طرح های کالن ملی کارگروهی را 2 تعیین تکلیف طرح های کالن ملی
مسئول بررسی و ارائه گزارشی از میزان پیشرفت این طرح ها کرد. نتایج این بررسی ها 
بر اساس گفته احمدی، معاون وزیر علوم، در اردیبهشت ماه 96 به صورت زیر است37:

 
نمودار )2(: نتیجه ی تعیین تکلیف طرح های کالن ملی

25 طرح برای بررسی 
مجدد ارسال شد

22 طرح 
تأیید شد

47 طرح 

14 طرح 
مختومه شد

5 طرح 
تایید شد

6طرح 
تأیید مشروط شد

بین گسترش همکاری های  موازنه  به منظور  علوم  وزارت 
علمی با کشورهای غربی و از طرفی توسعه مناسبات علمی 
با کشورهای منطقه درصدد بین المللی کردن 15 دانشگاه 
ایران در برنامه ششم توسعه است . طبق ماده 66 برنامه ششم 
به تحصیل در  بین المللی شاغل  توسعه تعداد دانشجویان 
ایران باید از 25 هزار نفر فعلی به 75 هزار نفر افزایش پیدا کند.
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نمودار )1(: تعداد دانشجویان خارجی در ایران به تفکیک کشورها
منبع: پایگاه اطالع رسانی یونسکو
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به گفته احمدی مشــکل اصلی طرح های کالن ملی، تأمین منابع مالی است38. برای 
حل معضل کمبــود بودجه نیز دولت شــیوه متفاوت تأمین مالــی را در پیش گرفت. 
درباره این موضوع کاظمی، معاون اجرایی شــورای عتف، اواسط اردیبهشت ماه 96 از 
دسته بندی طرح ها به سه سطح »مرزهای دانش«، »کاربردی« و »تجاری« سخن گفت. 
همچنین با توجه به اینکه دســتگاه های اجرایی متقاضی این طرح ها هستند، سهم اعتبار 

پرداختی آن ها در هر سطح به ترتیب 20، 50 و 70 درصد تعیین شد39 . 

ســال 94 آئین نامه جدید ارتقای اعضای هیئت علمی به دانشــگاه ها از سوی 3 تغییر آیین نامه ارتقای استادان
وزیر علوم ابالغ شــد40 . به گفته احمدی، معاون وزیر علوم، آیین نامه جدید با رویکرد 
اتصال حوزه های آموزش، پژوهش و فناوری به یکدیگر تدوین شده است و این آیین نامه 
به سمت اتصال دانشــگاه به حوزه تقاضا حرکت می کند41 . مهم ترین تفاوت آئین نامه 
جدیــد با آئین نامه قبلی، افزایش امتیاز الزم از بند مربوط به مقاالت علمی، پژوهشــی 
اســت. در آئین نامه قبلی برای اعضاء آموزشی متقاضی دانشیاری و استادی به ترتیب 
کسب حداقل 5 و 7/5 امتیاِز الزم، ضروری بود که در آئین نامه جدید به 25 و 40 امتیاز 

افزایش یافته است. افزایشی که به رویکرد مقاله محوری دامن خواهد زد42 . 
بنابراین به نظر می رسد آیین نامه مذکور ضمن حفظ نگاه کمیت گرایانه به علم، از رفع 
شکاف میان مقاالت و مســائل کاربردی کشور ناتوان باشد. همچنین در این آیین نامه، 
سازوکار ارتقای اعضای هیئت علمی آموزشــی و پژوهشی وزارت بهداشت با همتایان 
خود در وزارت علوم یکسان شده است که همین دلیل باعث همسانی معیارهای ارتقای 

اساتید رشته های مختلف شده است.

آغاز مراحل اجرای سند آمایش آموزش عالی تدوین ســند آمایش آموزش عالی در سال 88 شروع شد اما تا مدت ها تدوین 4
این سند به سرانجام نرســید. در بهمن ماه 94 پس از 6 سال، طرح تقدیمی وزارت علوم 
در ســتاد نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید و برای بررسی و اعالم نظر نهایی در 
دستور کار شورای عالی انقالب فرهنگی قرار گرفت؛ اواخر اسفند 94 این سند در شورا 
تصویب و در مردادماه 95 از سوی رئیس جمهور ابالغ گردید. الزم است ذکر شود که 

تدوین سند آمایش آموزش عالی از سال 88 شروع شده بود.
در این ســند نظام آموزش عالی کشور ازنظر آمایش ســرزمینی به 10 کالن منطقه 
تقسیم  می شود و ساماندهی دانشــگاه های این مناطق، بر اساس ویژگی های جغرافیایی 
آنهــا صورت می گیرد. برخی تکالیف وزارت علوم طبق این ســند عبارتند از: تجمیع و 
ادغام برخی مؤسسات آموزش عالی، رتبه بندی و اعتبارسنجی مؤسسات آموزش عالی 
کشور، ایجاد تناسب میان تحصیل و نیازهای جامعه و تطبیق محتوای دروس دوره های 
آموزش عالی با نیازهای شــغلی43 . برخی کارشناسان در آن زمان معتقد بودند که سند 
مذکور بدون اینکه از ظرفیت صنایع و بازار کار مناطق مختلف کشــور اطالع داشــته 

باشد، تدوین شده و اسناد مورداستفاده در آن به 10 سال قبل بازمی گردد. 
پس از گذشت بیش از یک سال از ابالغ سند آمایش، در دی ماه 95 کلیات سیاست و 
ضوابط اجرایی آن تدوین گردید و به دانشــگاه ها ابالغ شد. بنابراین وزارت علوم برای 
اجرای سند در ابتدا باید برنامه و آیین نامه اجرایی آن را تدوین می کرد، که تاکنون این 

کار صورت نگرفته است.
روند ُکند اجرایی سازی این سند باعث اعتراض قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه 
جامع علمی کشور شد. کبگانیان بهمن ماه 95، از عدم گزارش دهی وزارت علوم به این 

ستاد گالیه نمود44  و از اجرای ناکامل  این سند انتقاد کرد45 .
خاطر نشان می سازد که اجرای ســند آمایش آموزش عالی مورد تأکید مقام معظم 

رهبری قرار دارد و اگر این ســند به طور کامل و صحیح اجرا شود می توان به ساماندهی 
آموزش عالی کشور امیدوار بود.

همچنین سند آمایش در ابتدا دانشگاه آزاد اسالمی را در برنمی گرفت و این دانشگاه 
سند جداگانه ای را به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه نمود؛ اما در ادامه بررسی سند 
آمایش دانشگاه آزاد در شــورا، مسئوالن وقت دانشــگاه مذکور به دلیل عدم تأمین 
خواسته هایشــان، از ارائه سند آمایش جداگانه منصرف شــدند46 . بنابراین هم اکنون 

دانشگاه آزاد بر طبق تنها سند آمایش مصوب فعالیت می کند47 . 

اواخر شهریورماه 95 نشریه ساینس با انتشار گزارشی به موضوع فروش مقاله 5 تدوین الیحه مقابله با تقلب در آثار علمی
و پایان نامه در ایران پرداخت. پس ازآن موضوع تقلب علمی، مورد توجه مســئولین و 
اصحاب رســانه قرار گرفت. قابل تأمل آنکه حدود یک ســال قبل از این اتفاق، )اواخر 
آذرماه ســال 94( الیحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی از سوی وزارت علوم تدوین 
و به هیئت دولت ارســال شد48. هیئت دولت نیز پس از تصویب، این الیحه را به مجلس 

شورای اسالمی فرستاد49. 
 در دی ماه سال 95 روشــن، معاون وزیر علوم، از تصویب الیحه مذکور در کمیسیون 
قضایی مجلس سخن گفت50 . در الیحه فوق دولت تنها راه برخورد با موضوع تقلب علمی 
را، راه حل قضایی عنوان نموده است. همچنین در آن بین استاد و دانشجو نیز تفکیک قائل 
نشده اســت. بااین حال پس از تصویب الیحه در کمیسیون مذکور،کمیسیون آموزش 
هم بر الیحه فوق دو تبصره اضافه نمود. در تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون های 
مذکور، دامنه جرم انگاری کاهش یافته و قضایی شــدن پرونده آثار متقلبانه نیز منتفی 
شده است و متخلف در درون دانشگاه و وزارت علوم مجازات می شود. عالوه بر این در 
تغییری دیگر، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مؤسسه های آموزش عالي، پژوهشي و فناوري 
دولتي و غیردولتي زیر نظر وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي موظف شــدند پیشنهادها، پایان نامه ها و رســاله های دانشجویان 
تحصیالت تکمیلي خود را در ســامانه اطالعاتي پژوهشــگاه علوم و فناوري اطالعات 

ایران )ایرانداک( ثبت و تأیید کنند.
پس ازاین تغییرات مجلس در اواخر تیرماه 96، کلیات ماده واحده الیحه »پیشگیری 

و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی« را با 10 تبصره به تصویب رساند51 .
تصویب و اجراي این الیحه می تواند اتفاق ناگوار تقلب در فضاي علمي جامعه را بهبود 
ببخشــد؛ لکن به تنهایی قادر به ریشه کن کردن خرید و فروش غیرقانوني آثار علمي در 
کشــور نخواهد بود که در صورت نپرداختن به عوامل ریشــه ای این موضوع، احتمال 

حرکت بازار کنوني به سمت زیرزمیني شدن و فضاي مجازي وجود خواهد داشت52 . 

آموزش عالی6 حمایت از دانشگاه های غیردولتی و پیگیری خصوصی سازی 
یکی از سیاست های وزارت علوم در دولت یازدهم پیگیری سیاست خصوصی  سازی در 
آموزش عالی بود که البته وزارت علوم برای جبران معضل کســری بودجه دانشگاه ها 
این سیاست را اتخاذ کرد. افزایش ظرفیت دوره های شهریه پرداز همچون دوره شبانه 
و پردیس های پولی جهت جبران کسری بودجه دانشگاه ها و نیز حمایت های روزافزون 

وزارت علوم از دانشگاه های غیرانتفاعی را می توان در این راستا تفسیر کرد. 
خاطرنشان می سازد که هم اکنون 85 درصد از دانشجویان برای تحصیل در دانشگاه 
شــهریه پرداخت می کنند و تنهــا 15 درصد از کل دانشــجویان به صورت رایگان به 

تحصیل اشتغال دارند53.  
از دیگر برنامه هــای وزارت علوم در زمینه حمایت از بخــش خصوصی، جذاب 
کــردن فضای آموزش عالی برای ورود ســرمایه گذاران به این حوزه اســت. برای 
ایجاد این فضا و با توجه به درخواســت مؤسسات غیرانتفاعی، در اردیبهشت ماه 94 
موضوع حذف کلمه غیرانتفاعی از نام این مؤسســات مطرح شد54 . حذف این کلمه 
ازآن جهت مهم اســت که اموال و سرمایه این مؤسســات در صورت فوت اعضای 
هیئت مؤسس و انحالل مؤسســات به این هیئت بازمی گردد؛ حال آنکه در صورت 
قید کلمه غیرانتفاعی اموال مذکور متعلق به وزارت علوم اســت55 . در همین رابطه 
آهون منش، رئیس اتحادیه دانشــگاه های غیرانتفاعــی، در خرداد 96 از نامه وزیر 
علوم برای تســریع رســیدگی به موضوع حذف واژه غیرانتفاعی در شــورای عالی 

انقالب فرهنگی خبر داد56 . 

روند ُکند اجرایی سازی سند آمایش آموزش عالی باعث 
اعتراض قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی 
کشور شد. کبگانیان بهمن ماه 95، از عدم گزارش دهی 
وزارت علوم به این ستاد گالیه نمود و از اجرای ناکامل  این 

سند انتقاد کرد.
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در 3 سال اخیر دانشگاه آزاد برای جبران کاهش نقدینگی خود سیاست توسعه 7 ایستادگی در برابر خواسته های غیرقانونی دانشگاه آزاد
کمــی تحصیالت تکمیلی را در پیش گرفت که با واکنش وزارت علوم روبه رو شــد. این 
دانشــگاه در سال 93 نسبت به ســال 92 ظرفیت پذیرش دوره های کارشناسی ارشد و 
دکتری خود را به ترتیب 138 و 271 درصد افزایش داد57 . دانشــگاه مذکور با افزایش 
ظرفیــت مقطع دکتری، 12000 دانشــجو جذب کرد58  کــه در برخی موارد موجب 
تشکیل کالس های دکتری با حضور 120 نفر شد59 . به  هر روی افزایش ظرفیت مذکور 
زمینه ای شد تا در ســال 93، 6700 کد رشته تحصیلی بدون کســب مجوز از شورای 

گسترش آموزش عالی در این دانشگاه تأسیس شود60 . 
این افزایش ظرفیت واکنــش وزارت علوم را برانگیخــت. در آن زمان معاون وزیر 
علوم، معتقد بود دانشــگاه آزاد قبل از این افزایش ظرفیت و تأسیس 6700 رشته، باید 
مجوز شورای گسترش آموزش عالی را کسب می کرد و بنابراین پذیرش در این رشته ها 
غیرقانونی است و مدرک دانش آموختگان آن مورد تائید قرار نمی گیرد61 . با این حال در 
بهمن ماه 1394 با توافق های صورت گرفته میان دو طرف، کمیسیونی مشترک با حضور 
وزارت علوم و دانشــگاه آزاد مأمور بررسی و صدور مجوز این رشته ها شد62  و در حدود 

4800 رشته مجوِز »یک بار پذیرش« گرفتند که این مجوز تا مهر 96 اعتبار داشت63 .
در تیرماه 96 و همزمان با تغییر و تحوالت مدیریتی در این دانشگاه نیز، وزارت علوم 
پذیرش 2800 رشته را دانشگاه آزاد به دلیل عدم وجود مجوز متوقف نمود. این تعداد 
شامل 2300 رشــته با مجوز یک بار پذیرش و 500 رشته جدید بود. حذف رشته های 
مذکور منجر به اعتراض دانشگاه آزاد گردید و مناقشه ای دیگر را در پی داشت؛ تا جایی 
که کمیســیون آموزش به این موضوع ورود نمود و با دخالت این کمیســیون، شروطی 
برای تأیید رشــته ها در نظر گرفته شد و همانند ســال  قبل برای بیش از 1500 رشته 

حذف شده دانشگاه آزاد، مجوز یک بار پذیرش صادر گردید64 .

  واکنــش دانشــگاه آزاد درخصوص یکپارچه ســازی پذیرش دانشــجویان 
تحصیالت تکمیلی

در سال 95 پذیرش دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد حاشیه هایی را به وجود آورده 

بود. بر طبق قانون »سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی« جذب دانشجویان تحصیالت برای همه دانشگاه های دولتی و غیردولتی 
از سوی ســازمان ســنجش صورت می گیرد که این کار منجر به واکنش دانشگاه آزاد 
شد و این دانشگاه به صورت مستقل اقدام به ثبت نام بیش از 30 هزار نفر متقاضی ورود 
به نمود. این کار باعث گردید اختالفاتی بین وزارت علوم و دانشــگاه آزاد ایجاد شــود 
و ادامه آن موجب گردید تا دیوان عدالت اداری نیــز به این موضوع ورود نماید. طبق 
رأی دیوان عدالت اداری در آذرماه 1395، دانشگاه آزاد موظف شد ذیل وزارت علوم 

پذیرش دانشجوی دکتری داشته باشد65 . 
در مجموع می توان گفت که ایستادگی وزارت علوم در برابر رفتارهای خالف قانون 
دانشگاه آزاد، قابل تقدیر است لکن به گفته معاون آموزشی وزیر علوم مصالحه هرساله 
با دانشــگاه آزاد نمی تواند آموزش عالی را به اهداف خود برساند66  و باید در این زمینه 

اقدامات اساسی صورت گیرد.

رشد علمی در 4 سال اخیر روند پر نوســانی را طی کرده است. در دو سال اول 8 روند پُرنوسان شتاب رشد علمی و افزایش کیفیت مقاالت
دولت یازدهم با کاهش شــتاب تولید مقاالت، نگرانی هایــی از بابت کم توجهی به این 
مقوله از سوی دولت احساس می شــد تا آنجا که تذکر مقام معظم رهبری را نیز در پی 

نمودار )3(: کمیت تولید علم کشور بر اساس پایگاه آی اس آی
منبع: پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
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قانون  رفتارهای خالف  برابر  در  علوم  وزارت  ایستادگی 
دانشگاه آزاد، قابل تقدیر است لکن به گفته معاون آموزشی 
وزیر علوم مصالحه هرساله با دانشگاه آزاد نمی تواند آموزش 
عالی را به اهداف خود برساند و باید در این زمینه اقدامات 

اساسی صورت گیرد.
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داشت. لکن عملکرد دو سال اخیر کشور در تولید علم جهانی نشان از عزم وزارت علوم 
برای حفظ جایگاه ایران در بین کشورهای برتر تولیدکننده علم دارد. بر طبق آمار پایگاه 
استنادی علوم جهان اسالم و بر اساس پایگاه اسکوپوس رتبه علمی ایران در سال 2016 

ثابت و بر اساس ISI رتبه ایران از 19 به 17 کاهش یافته است67 . )نمودار )4((
همچنین بنا به گفته دهقانی، رئیس پایگاه استنادی جهان اسالم، ایران در زمینه بهبود 
کیفیت مقاالت خود نیز عملکرد بســیار مناسبی در سال 2016 داشت و تعداد مقاالت 
کشور، در یک درصد مقاالت پر اســتناد دنیا با هفتاد درصد رشد از عدد 216 در سال 

2015 به عدد 368 در سال 2016 رسیده است68 .
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نمودار )5(: تعداد مقاالت یک درصد برتر کشور بر مبنای اطالعات پایگاه آس اس آی

منبع: خبرگزاری آنا/کد خبر: 218531

دانش بنیان9 موازی کاری وزارت علوم در اجرای قانون حمایت از شرکت های 
اوایل سال 95 وزارت علوم قصد داشــت با طرح اصالحیه ای بر آئین نامه شرکت های 
دانش بنیان69 ، مدیریت امور شــرکت های دانش بنیان را به شورای عالی عتف منتقل 
کند. اما در مصوبه هیئت وزیران70  این منظور عملی نشد و مسئولیت امور شرکت های 
مذکور در اختیار معاونت علمی باقی ماند؛ لکن وظیفه نظارت بر کارگروه صدور مجوز 
به شــرکت های دانش بنیان بر عهده شــورای عتف گذاشته شــد71 . در همین راستا 
اوایل اردیبهشــت ماه ســال 96 احمدی، معاون وزیر علوم، بیان داشت که بر اساس 
قانون حمایت از شــرکت های دانش بنیان، مدیریت امور مواد قانونی قانون حمایت از 
شرکت های دانش بنیان زیر نظر شورای عالی عتف است و به همین دلیل »پنجره واحد 
شورای عتف« در صندوق نوآوری و شکوفایی راه اندازی می شود. این پنجره وظیفه دارد 
تا اعتراضات شرکت های دانش بنیان نسبت به عملکرد دستگاه ها را پیگیری نماید و از 

شرکت های دانش بنیان حمایت کند 72.
از جمع بنــدی و مرور اخبار به نظر می رســد که شــورای عتف بــه دنبال حضور و 
نقش آفرینی در مدیریت شرکت های دانش بنیان است؛ حال آنکه طبق مصوبه هیئت 

وزیران مسئولیت امور این شرکت ها بر عهده معاونت علمی قرار دارد.

نمودار )4(: کمیت تولید علم کشور بر اساس پایگاه اسکوپوس
منبع: پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
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امور مغفول
طرح موضوع دانشــجویان بورسیه در سال 92 فضای دانشگاهی را ملتهب و 1 عدم پیگیری مشکالت دانشجویان بورسیه

غبارآلوده گرداند. خردادماه 93 بود که صدیقی، معاون وزیر علوم و رئیس ســازمان 
امور دانشجویان در یک نشســت خبری از تخلف وزارت علوم دولت دهم در بورس 
کــردن بیش از 3000 دانشــجو خبر داد73 . حدود یک ســال پــس از این صحبت، 
کمیسیون اصل 90 مجلس در فروردین ماه 94 به این موضوع ورود کرد و اعالم نمود 
که به جز 36 مورد که اطالعات خود را خالف واقع درج نموده اند، ســایر بورسیه های 
قانونی اســت74  که البته این مســئله موردقبول وزارت علوم واقع نشد؛ متعاقب این 
وقایع رهبر انقالب در تیرماه 94 با اشــاره به حاشیه سازی در مورد بورسیه ها و لزوم 
حل این موضوع به دور از جنجال، بیان داشــتند که در ایــن خصوص  به عده ای ظلم 

شد75 . 
شــهریورماه 94 کمیته ای متشــکل از نمایندگان وزارتین علوم و بهداشت، نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبري، شورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی 
برای حل مشکل دانشجویان بورســیه تشکیل گردید. این کمیته با برگزاری 3 جلسه 
به این نتیجه رسید که مشکل ثبت نام دانشــجویان بورسیه در نیمسال اول تحصیلی 
94-95 مرتفع شــود76.  همچنین دریافت هزینه از دانشــجویان بورسیه به صورت 
موقت متوقف گردد. اما با وجود این مصوبات، مشــکالت دانشجویان بورسیه مرتفع 

نگردید77. 
به گفته سلیمی، عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس، در آذرماه 94، پس 
 از این کش وقوس ها ظاهراً پرونده  بورســیه ها به قوه قضائیه واگذار شد78 . به رغم این 
واگذاری اما اتفــاق قابل توجهی در این باره رخ نداد تا جایــی که مقام معظم رهبری 
تیرماه 96 در دیدار مســئولین قوه قضاییه از روند پیگیری شــکایات دانشــجویان 
بورســیه گالیه کردند و فرمودند موضوع به درستی پیگیری نشد و آن کاری که باید 

انجام می شد، محقق نگردید79 .

طی چهار سال اخیر اقدامات متعددی در راستای بهبود وضعیت علوم انسانی 2 عدم ایجاد تحول در علوم انسانی
در آموزش عالی انجام شــد که از جمله ی آن ها می  توان به تأســیس »توسعه پژوهش 
و فناوری در علوم انســانی و هنــر« در تیرماه 8094  و نیز بازنگــری بیش از 60 برنامه 
درســی و ایجاد چند رشته ی جدید از سوی شــورای تحول علوم انسانی81  اشاره نمود. 
همچنین اوایل خردادماه سال 95 پارسانیا، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی از تدوین 
پیش نویس ســند تحول علوم انسانی از سوی شورای تحول علوم انسانی خبر داد82 . کار 
تدوین این پیش نویس قریب به دو سال طول کشید اما تاکنون از بررسی آن در شورای 

عالی انقالب فرهنگی خبری منعکس نشده است.
می توان گفت کــه اقدامات در خصوص بهبود وضعیت علوم انســانی، آنچنان که 
باید اثربخش نبوده اســت؛ در همین رابطه آمارهای موسسه پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش عالی از تحصیل حدود 45 درصد دانشجویان در رشته های علوم انسانی طی 
4 سال اخیر خبر می دهد83 . لکن باوجود تعداد زیاد دانشجویان در این حوزه، مقاالت 
بین المللی کشور در رشــته های علوم انســانی تنها 2 درصد از کل مقاالت کشور را 

تشکیل می دهند.

تغییــرات پی درپی نظــام پذیرش دکتــری و برخی مشــکالت در جذب 3 تغییرات مکرر نظام پذیرش دکتری
دانشجویان تحصیالت تکمیلی موجب شد تا نمایندگان مجلس در اسفندماه 94  قانون 
»سنجش و پذیرش دانشــجوی تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی« 
را تصویب نمایند. بر طبق این قانون جذب دانشــجویان مذکور برای همه دانشگاه های 

دولتی و غیردولتی از سوی سازمان سنجش صورت می گیرد84 . 
جزئیات نحوه امتیازبندی پذیرش دانشــجویان طبق مصوبه مجلس، در جدول زیر 

قابل مشاهده است:

جدول )1(: جزئیات نحوه امتیازبندی پذیرش دانشــجویان دکتری طبق مصوبه 
مجلس

دوره دکتری 
آموزشی و پژوهشی

دکتری پژوهشی 
محور

30%50%سهم آزمون متمرکز
20%20%سهم سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری

30%30%سهم مصاحبه و سنجش علمی
20%ـتهیه طرح واره

فــارغ از قضاوت درباره مصوبه فــوق، باید گفت  که طی ســال های 90 تا 95، نحوه 
پذیرش دانشــجوی دکتری شش مرتبه تغییر کرده اســت که این تغییرات پی درپی 

موجب سردرگمی دانشجویان خواهد شد.

جدول)2(: تغییرات امتیازدهی نحوه پذیرش دانشجوی دکتری

امتیاز مصاحبهامتیاز آزمونسال
908020
20 )سهم معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد(9180
925050
933070
940100
955050

»گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری 4 عدم تدوین سند دیپلماسی علم و فناوری
با ســایر کشورها« یکی از بندهای مهم در سند سیاست های علم و فناوری )ابالغی رهبر 
معظم انقالب در شهریور 93( است85  . عملکرد سلیقه ای دستگاه های مختلف در حوزه 
دیپلماســی علم و فناوری86  لزوم ایجاد قرارگاهی واحد برای دیپلماسی علم و فناوری را 

گوشزد می کند. 
در همین رابطه تدوین ســند دیپلماســی علم و فناوری به عنوان نقشــه راه توسعه 
تعامالت بین المللی در ســال 91 به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سپرده 
شد. این سند در ســال 92 تدوین گردید و بعد از دوسال )خردادماه سال 94( در جلسه 
ستاد راهبری اجرای نقشــه جامع علمی کشــور به تصویب نهایی رسید87 . پس ازآن 
نیز برای تصویب به شــورای عالی انقالب فرهنگی فرستاده شــد. اما به واسطه برخی 

مخالفت ها، تصویب آن متوقف گشت.
در فروردین ماه 96 دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی از دستور رهبر معظم انقالب 
برای تدوین سند جامع مراودات بین المللی آموزش، پژوهش و علم و فناوری کشور خبر 
داد88  . نکته قابل تأمل آنکه نســبت این سند با سند دیپلماسی علم و فناوری که سال 94  
مصوب  شده بود، مشــخص نیست. بااین حال پس از دستور مقام معظم رهبری، تدوین 
این ســند در دستور کار دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی قرار گرفت و تیرماه 96 

کلیات آن در شورا تصویب شد89 .

مقام معظم رهبری تیرماه 96 در دیدار مسئولین قوه 
قضاییه از روند پیگیری شکایات دانشجویان بورسیه 
گالیه کردند و فرمودند موضوع به درستی پیگیری 

نشد و آن کاری که باید انجام می شد، محقق نگردید.
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آئین نامه تأســیس و راه اندازی شــرکت های دانش بنیــان در تیرماه 95 از 5 توجه ناکافی به تأسیس شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها
سوی وزارت علوم به دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی ابالغ شــد90.  طبق این آیین نامه 
اعضای هیئت علمی اجازه دارند تا بخشی از ســاعت موظفی خویش را در شرکت های 
دانش بنیان فعالیت کنند. عالوه بر این، مطابق آئین نامه جدید ارتقا اعضای هیئت علمی، 
اساتیدی که شــرکت دانش بنیان داشته باشند از امتیاز برخوردار می شوند و این امتیاز 

در روند ارتقا آن ها مؤثر است91 .
به رغم ایجاد تســهیالت فوق و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های 
دانش بنیان، رئیس این صندوق در دی ماه 95 اعالم نمود که تاکنون از دانشــگاه های 

کشور درخواستی مطرح نشده است92 .

کارآفرین کردن دانشــگاه ها یکی از پرتکرارترین کلیدواژه های مسئوالن 6 تحقق نیافتن شعار دانشگاه کارآفرین
وزارت علوم اســت93 . کارآفرین کردن دانشــگاه ها یا به عبارت دیگر حرکت به 
ســمت دانشگاه نســل ســوم را می توان به عنوان یکی از برنامه های مهم فرهادی 
دانســت94 . فرهــادی در توضیح اقدامات بــرای کارآفرین کردن دانشــگاه ها 

به مــواردی همچون بازبینی و بازنگــری برنامه های درســی، توجه به دوره های 
آموزشــی، دوره های کارآموزی و کارورزی در دانشگاه ها اشــاره می کند95 . لکن 
در عمل به نظر می رســد این اقدامــات تأثیری ویژه ای نداشــت و به رغم تأکید 
فرهادی و یارانش، در راســتای کارآفرین ســازی دانشــگاه ها اقدامات مؤثری 

صورت نگرفت. 

حمایت از دانشــجویان دکتری یکی از تکالیفی است که شورای عالی انقالب 7 حمایت ناکافی از دانشجویان دکتری 
فرهنگی بر دوش وزارت علوم نهاده اســت96  . در این راستا احمدی، معاون پژوهشی 
وزارت علوم در ســال 93 اعالم کرد کــه 40 میلیارد اعتبار در آن ســال به عنوان 
تسهیالت و در قالب وام برای هدف دار کردن پایان نامه ها برای دانشجویان دکتری 
در نظر گرفته  شــد97 . اما این وام به همه دانشــجویان دکتــری تعلق نمی گرفت و 
مشــمول دانشجویان روزانه می شــد. با این حال در اردیبهشت ماه 96 وزیر علوم از 
افزایش وام ویژه دانشــجویان دکتری ســخن گفت و عنوان نمود این وام شامل همه 
دانشجویان این دوره می شــود98 . متعاقب این امر دانشــجویان دکتری خردادماه 
96 طی نامه ای به رئیس جمهور از شــرایط ســخت گیرانه اعطــای وام به این گونه 
دانشجویان اعتراض کردند. در این نامه تأکید شــده بود که وزارت علوم با در نظر 
گرفتن ضمانت های سنگین برای دریافت وام، عماًل دانشجویان دکتری را رها کرده 

است 99. 

یکی از زمینه های ارتباط صنعت و دانشــگاه کاربردی شــدن پایان نامه ها 8 کاربردی نشدن پژوهش ها و پایان نامه ها
و پژوهش ها در دانشــگاه است. در 4 ســال اخیر وزارت علوم در این زمینه اقدام به 
عقــد قراردادهایی با وزارتخانه های نفت100 ، نیرو101  و دفاع102  کرده اســت تا از این 
طریق بتوانــد با انجام پژوهش، گامی در جهت کاربــردی کردن پژوهش ها بردارد. 
با این حال به نظر می رســد تاکنون این اقدامات به نتیجه نرسیده است. تا آنجا که به 
گفته احمدی، معاون پژوهشــی وزیر علوم در اردیبهشت ماه 95،کمتر از 15 درصد 

پایان نامه های دانشجویی کاربردی هستند103 .

فرهادی در توضیح اقدامات برای کارآفرین کردن دانشگاه ها 
برنامه های درسی،  بازنگری  و  بازبینی  به مواردی همچون 
توجه به دوره های آموزشی، دوره های کارآموزی و کارورزی 
در دانشگاه ها اشاره می کند . لکن در عمل به نظر می رسد 
این اقدامات تأثیری ویژه ای نداشت و به رغم تأکید فرهادی 
اقدامات  و یارانش، در راستای کارآفرین سازی دانشگاه ها 

مؤثری صورت نگرفت.
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یکی از معیارهای اصلی برای مقایســه پیشرفت های علمی و فناورانه، شاخص 9 تخصیص بودجه پژوهشی به میزانی اندک
»شدت تحقیق و توسعه« یا »نسبت اعتبارات تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی« 
است. این شاخص را می توان معیاری از سطح توســعه یافتگی نامید. طی سالیان اخیر، 
متوســط جهانی سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی )GDP( حدود 1/5درصد 
بوده اســت 104 . جدول زیر وضعیت این شاخص در برخی کشــورهای جهان را نشان 

می دهد.

جدول )3(: ســهم پژوهش کشــورهای مختلف از تولید ناخالص داخلی تا سال 
2014

 کشورهاسهم پژوهش از GDP - درصد

چین1.98

آمریکا2.76 

ترکیه0.86

مالزی1.07

کره جنوبی4.36

ژاپن3.35

تایوان3.06

)منبع: خبرگزاری مهر/کد خبر: 2451552(

این موضوع در اســناد کالن کشــور نیز به طور ویژه موردتوجه قرارگرفته است. بر 
اساس سند چشــم انداز 1404، نقشه جامع علمی کشــور و سیاست های کالن علم و 
فناوری نســبت اعتبارات تحقیق و توســعه به تولید ناخالص داخلی )GDP( باید تا سال 
1404 به 4 درصد برسد. به رغم این تأکیدات، در سال های اخیر سهم بودجه پژوهش از 
تولید ناخالص داخلی کشور از برنامه های مذکور عقب ماند. مقدار اعتبارات پژوهشی 

در بازه زمانی سال 90 تا 96 به صورت زیر قابل مشاهده است: 

جدول )4(: مقدار اعتبارات پژوهشــی در بازه زمانی ســال 90 تــا 96 )ارقام به 
میلیون ریال(105 

کل اعتبارات پژوهشی سال
تولید ناخالص داخلیمصوب داخلی

نسبت اعتبارات 
پژوهشی به تولید 

ناخالص داخلی

139032,472,7166,285,254,8060,52

139139,557,1427,091,389,0000,56

139245,808,4129,343,070,0000,49

139346,478,13810,807,477,0000,43

139456،369،90113,077,141,8080,43

1395126،250،43215,930,944,1710,79

 139677،215،88819,415,877,3820,39

منبع: قوانین بودجه سنواتی و بانک جهانی
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نمودار )6(: نسبت اعتبارات پژوهشی به تولید ناخالص داخلی کشور)درصد(
)منبع: قوانین بودجه سنواتی و بانک جهانی(

نباید از نظر دور داشــت که ارقام فوق تصویبی هســتند و ممکن است به طور کامل 
تخصیص پیدا نکرده باشــند؛ در مورد بودجه جدول 14 با میزان 7هزار میلیارد تومان، 
اعتبار تخصیصی در حدود صفر بود106 . در همین رابطه معاون وزیر علوم، در اسفندماه 

95 تخصیص این بودجه را زیر نیم درصد اعالم کرد107 .

تحوالت مرتبط پیرامونی
مقام معظم رهبری در بیســت و نهم شهریورماه سال 93، در اجرای بند یک 1 ابالغ سیاست های کلی علم و فناوری

اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلی »علم و فناوری« را ابالغ کردند108 . ایشان 
سیاســت های مذکور را در چهار عنوان »جهاد مستمر علمي با هدف کسب مرجعیت 
علمي و فناوري در جهان«، »بهینه ســازی عملکرد و ساختار نظام آموزشي و تحقیقاتي 
کشور به منظور دســتیابي به اهداف سند چشم انداز و شــکوفایي علمي«، »حاکمیت 
مباني، ارزش ها، اخالق و موازین اسالمي در نظام آموزش عالي، تحقیقات و فناوري« 
و »تحقق دانشگاه اسالمي، تقویت عزم ملي و افزایش درک اجتماعي نسبت به اهمیت 
توســعه علم و فناوري« تعیین نمودند و برای هر یک ســرفصل هایی نیز مشــخص 

کردند.

نخبگان هر جامعه به نوعی ســرمایه ی اجتماعی و انسانی محسوب می شوند؛ 2 روند رو به رشد مهاجرت دانشجویان به آمریکا
از این حیث تالش برای نگهداشــت و حمایت از ایشان حائز اهمیت است. در این رابطه 
اطالع از آمار دقیق مهاجرت نخبگان و عوامل خروج آن ها می تواند مسئولین کشور را 

در برنامه ریزی صحیح جهت نگهداشت نخبگان یاری دهد 109 .
بر اساس آمار پایگاه اطالع رسانی یونســکو تا تاریخ مردادماه 96، جمهوری اسالمی 
ایران بیش از 53 هزار نفر دانشــجوی مقیم کشــورهای مختلف جهان دارد. در جدول 
زیر لیست کشــورهایی که میزبان بیش از هزار دانشــجوی ایرانی هستند آورده شده 

است110 :

روند  درخصوص  آمریکایی  مؤسسات  آمارهای  مطابق 
به آمریکا، جمهوری اسالمی  ایرانی  مهاجرت دانشجویان 
ایران طی سال های 1974 تا 1983 میالدی، بیشترین سهم از 
جمعیت دانشجویان خارجِی مقیم امریکا را در اختیار داشته 

است.
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جدول )5(: کشورهایی که میزبان بیش از هزار دانشجوی ایرانی هستند111 

12269 امریکا 1

5302 ترکیه 2

4254 کانادا 3

3791 آلمان 4

3495 ایتالیا 5

3293 مالزی 6

2393 امارات متحده عربی 7

2352 استرالیا 8

2082 انگلستان 9

1653 فرانسه 10

1544 هندوستان 11

1303 سوئد 12

1147 اتریش 13

53221 تعداد کل دانشجویان ایرانی مقیم خارج

منبع: پایگاه اطالع رسانی یونسکو

ضمناً باید افزود که مطابق آمارهای مؤسســات آمریکایی درخصوص روند مهاجرت 
دانشجویان ایرانی به آمریکا، جمهوری اسالمی ایران طی سال های 1974 تا 1983 میالدی، 

بیشترین سهم از جمعیت دانشجویان خارجِی مقیم امریکا را در اختیار داشته است. 
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نمودار )7(: ســهم دانشجویان ایرانی شــاغل به تحصیل در آمریکا به نسبت کل جمعیت 
دانشجویان خارجی مقیم این کشور

)منبع: پایگاه خبری انیستیتو بین المللی آموزش آمریکا(

در ســال تحصیلی 2016 - 2015 تعداد دانشجویان ایرانی شــاغل به تحصیل در 
آمریکا به 12269 دانشجو رسیده است. که حضور این تعداد دانشجو در سال های پس 

انقالب در آمریکا یک رکورد محسوب می شود. 

زمانی 1396 تا 1400 3 تصویب سیاست ها و اولویت های علم و فناوری کشور برای بازه 
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف( کشــور در خرداد ماه 96 »سیاست ها و 
اولویت های علم و فناوری کشور برای بازه زمانی 1396 تا 1400« را به تصویب رساند. 
این سیاست ها در دو بخش سیاســت های علم و فناوری کشور و اولویت های پژوهش 
و فناوری کشــور، تدوین گردید. پس ازآن نیز در همان جلســه آیین نامه نظام پایش و 

ارزیابی پژوهش، فناوری و نوآوری کشور تصویب شد112 .
الزم اســت ذکر شود که اولویت های پژوهش و فناوری کشور تا سال 1404 در نقشه 
جامع علمی کشور، تعیین گردیده است لذا تعیین سیاست ها و اولویت های جدید تا سال 
1400 بدون همکاری با ستاد راهبری نقشــه جامع علمی کشور از سوی شورای عتف 
محل اشــکال به نظر می رسد. از طرفی بر اساس مأموریت ســتاد راهبری نقشه جامع 
علمی کشور، وظیفه پایش و ارزیابی پژوهش، فناوری و نوآوری کشور نیز بر عهده خوِد 
ستاد اســت. بنابراین به نظر می رسد مصوبات اخیر شورای عالی عطف به نوعی موازی 

کاری با ستاد نقشه جامع علمی کشور خواهد بود.

الزم است ذکر شود که اولویت های پژوهش و فناوری کشور تا 
سال 1404 در نقشه جامع علمی کشور، تعیین گردیده است 
لذا تعیین سیاست ها و اولویت های جدید تا سال 1400 بدون 
همکاری با ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور از سوی 

شورای عتف محل اشکال به نظر می رسد.
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gg یکی از مثبت ترین اقدامــات وزارت علوم، میزبانی اولین اجالس
وزرای علوم و فناوری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در اواخر 
ســال 93 بود که بزرگ ترین رخداد دیپلماتیک علمی کشــور را 

رقم زد.
gg در راســتای تحقق بخشی به دیپلماسی علم و فناوری، در سال های

94 و 95، بیش از 2500 نفر از اســاتید دانشگاه های سراسر جهان  
و بیش از 105 نفر از روسای دانشگاه های خارجی  به داخل کشور 

سفر کردند.
gg ،وزارت علوم، برای همکاری های دانشــگاهی در سطح بین المللی

کشــورهای آلمان، اتریش، فرانسه، روســیه و ایتالیا را به عنوان 
کشورهای راهبردی به منظور توسعه همکاری های علمی برگزیده 

است.
gg در 3 سال گذشته وزارت علوم و دانشگاه های مختلف کشور صدها

تفاهم نامه با سایر کشورها امضا کرده اند لکن به گفته ساالر آملی، 
تاکنون 44 درصد این تفاهم نامه ها اجرایی شده است .

gg حرکت به سمت مقاله محوری و عدم تفکیک رشته های مختلف
در ارزیابی اســاتید، از نقاط ضعف آئین نامه جدید ارتقای اعضای 

هیئت علمی است.
gg پس از گذشــت 7 سال، ســرانجام در مردادماه 95، سند آمایش

آموزش عالی از جانب رئیس جمهور به دستگاه ها ابالغ شد.
gg در تیرماه 96 و هم زمان با تغییر و تحوالت مدیریتی در دانشــگاه

آزاد،  وزارت علوم پذیرش 2800 رشــته را دانشگاه آزاد به دلیل 
عدم وجود مجوز متوقف نمود.

gg بر طبق آمار پایگاه اســتنادی علوم جهان اسالم و بر اساس پایگاه
 ISI اسکوپوس رتبه علمی ایران در ســال 2016 ثابت و بر اساس

رتبه ایران از 19 به 17 بهبود  یافته است .  
gg تعداد مقاالت کشور، در یک درصد مقاالت پر استناد دنیا با هفتاد

درصد رشــد از عدد 216 در ســال 2015 به عدد 368 در سال 
2016 رسیده است .

gg شورای تحول علوم انسانی در 4 سال اخیر بیش از 60 برنامه درسی
در برخی رشته ها را بازنگری و چندین رشته مختلف نیز در حوزه 

علوم انسانی ایجاد کرده است.
gg باوجــود تحصیل 45 درصــد از کل دانشــجویان در حوزه علوم

انسانی، مقاالت بین المللی کشور در رشته های علوم انسانی تنها 2 
درصد از کل مقاالت کشور را تشکیل می دهند.

gg به رغم ابالغ آیین نامه تأسیس شرکت های دانش بنیان از طریق
اعضای هیئت های علمی دانشگاه ها،  در تیرماه 95، اما همچنان در 

این زمینه شرکت دانش بنیانی تشکیل نشده است.
gg در ســال های اخیر ســهم بودجه پژوهش از تولید داخلی به گفته

احمدی، معاون وزیر علوم، زیر نیم درصد بوده اســت، حال آنکه 
طبق برنامه ششم توسعه نسبت مذکور تا پایان سال 1401 باید به 

1,5 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
gg شــورای عتف باوجود مصوبه هیئت وزیران مبنی بر باقی ماندن

مسئولیت امور شــرکت های دانش بنیان توسط معاونت علمی،  
هنوز هم به دنبال در دست گرفتن مدیریت شرکت ها است.

gg بر اســاس آمار پایگاه اطالع رسانی یونســکو، جمهوری اسالمی
ایران بیش از 53 هزار نفر دانشــجوی مقیم کشــورهای مختلف 

جهان دارد.
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آمارنامه جذب دانشجویــــــان خارجی از کشورهای هدف

پاکستان

تاجیکستان

هند

اردنفلسطینایران
2010960

عربستانپاکستانایران
1544159

عربستانیمنایران
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اماراتلبنانایران
2651611

عربستانسوریهایران
4258448

اردنعراقایران
11946012

63  به ایران

154  به ایران

8490  به روسیه

11697  به امارات

4159  به عربستان

58  به ایران

مقایسه تعداد دانشجویان جذب شده خارجی با سایر کشورها
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این داده نما به آمار جذب دانشجو از 
کشورهای حوزه نفوذ یا کشورهای همسایه 
می پردازد. آمارها بدین گونه است که در 
ابتدا تعداد دانشجویان کشورهای مذکور 
در ایران نمایش داده شده است. سپس 
تعداد دانشجویان آنها در کشوری که 
بیشترین دانشجو از کشورهای مذکور را 
دارند، ذکر گردیده است.



طــی چهــار ســال اخیــر بزرگتریــن دســتگاه دولتــی کشــور از 
همراهــی دو وزیــر بهره منــد شــد. در دوره نخســت »علی اصغر 

فانــی«، مــرد باســابقه ی آمــوزش و پــرورش، اداره امــور را بــه دســت 
گرفــت؛ شــعارهای فانی رنــگ و بوی مدیریتی داشــت و به نظر می رســید 

کــه وی با اصالحات تدریجی و گام به گام بــه دنبال ارتقای وضعیت آموزش و 
پرورش بود. فانی در دوران وزارتش روابط ُپرچالشــی را با اهالی بهارســتان داشت؛ 

وی چهــار نوبــت از نماینــدگان مجلس اخطــار گرفت و دو بــار نیز اســتیضاحش به تأیید 
مجلــس رســید. البته پیــش از برگــزاری اســتیضاح دوم، فانی از ِســَمت وزارت کنــار رفت و 

»فخرالدین احمدی دانش آشــتیانی« جایگزین وی شــد؛ جالب توجه آنکه دانش آشــتیانی نیز از 
تیغ تیز استیضاح مصون نماند که البته با اتمام دولت یازدهم، این استیضاح به سرانجام نرسید.

به رغــم نوســانات مدیریتــی دســتگاه تعلیــم و تربیــت، امــا بایــد گفــت که طــی چهار ســال اخیــر، برخی 
سیاســت ها در ایــن دســتگاه دچــار نوســانات جدی نشــد کــه از جملــه ی آن سیاســت ها می توان به »توســعه 

نقش آفرینی بخش خصوصی« اشــاره داشــت. افزایش تعداد مدارس غیردولتی، پیگیری ویژه برای دائمی شــدن 
قانون این مدارس و خرید خدمات آموزشــی از بخش خصوصی، شــواهدی بودند بر اینکه »ورود سرمایه گذاران بخش 

خصوصی به آموزش و پرورش« طی چهار سال اخیر جایگاهی مهم داشت.
اّمــا نمی تــوان از عملکرد وزرای تعلیم و تربیت نوشــت و از مأموریت ایشــان مبنی تحول آفرینی در آموزش و پرورش ســخن 
نگفت؛ مأموریتی که برای آن »ســند تحول بنیادین« در ســال 90 به تصویب رســید و وزارت خانه موظف به اجرای آن شــد. 
اّما پیاده ســازی ســند تحول در البــه الی کارهای روزمره  و حجــم متراکم مطالبات، جایی پیدا نکرد و نقشــه راه اجرای ســند 
بعد از گذشــت حدود 6 سال نهایی نشــد. بدین ترتیب می توان گفت که »روزگار تحول آفرینی در آموزش و پرورش« هنوز 

فرا نرسیده است.

گزارش عملکرد وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم 

روزی روزگاری تحول
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اقدامات
آماده سازی مجموعه نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و  پرورش1
ســند تحول بنیادین در آذرماه 90 به تصویب شــورای عالی انقالب فرهنگی رسید؛ بر 
اساس این ســند، وزارت آموزش و پرورش موظف شــد حداکثر تا یکسال برنامه ی 
]اجرای[ زیرنظام های شــش گانه ی سند را تدوین کند و به تصویب برساند 1و2 . اهمیت 
تدوین برنامه زیرنظام های سند از آنجا اســت که طبق گفته معاون دبیر شورای عالی 
آموزش و پرورش، دســتیابی به نقشه راه اجرای ســند منوط به تهیه برنامه اجرایی هر 

شش قطعه از پازل زیرنظام ها خواهد بود 3.
از زیرنظام های شش گانه ی فوق، یک مورد )برنامه درسی( در اسفند 491  و یک مورد 
نیز )زیرنظام فضا و تجهیزات و فناوری( در خرداد 595  به تصویب نهایی رســید و سایر 
زیرنظام ها تا کنون در شــورای عالی آموزش و پرورش به تصویب نهایی نرسیده اند6. 
این در حالی است که دبیرکل شــورای عالی آموزش و پرورش )تیرماه 93(7  و معاون 
وی )آذرماه 93(8   وعده نهایی شــدن برنامه زیرنظام ها تا پایان سال 93 را داده بودند. 
حتی آشــتیانی، وزیر جدید آموزش و پرورش، نیز در برنامه پیشــنهادی خود )پاییز 
95( وعده داد تا ]برنامه[ زیرنظام  ها تا پایان دولت یازدهم تدوین و تصویب شوند9  که 
البته این وعده عملی نشد10 . در همین راستا، اردیبهشت ماه 96، رهبر انقالب در دیدار 
با فرهنگیان ضمن گالیه از عدم اجرای ســند تحول، تصویــب و اجرای نظام نامه های 

)زیرنظام های( آن را مطالبه نمودند11 .
خاطرنشان می سازد که طی سال های اخیر، »اجرای ســند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش« یکی از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری از مســئولین وزارت آموزش 
و پرورش بوده اســت. اما مرور اقدامات وزارت آموزش و پرورش از عدم پیگیری این 
امر حکایت دارد؛ به گونه ای که رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نیز در 
خرداد 96، به آن اذعان نمود: »معتقدم که برای ســند تحول بنیادین آن چنان که باید 

کاری انجام نداده ایم و فعالیت های خود را به اسم سند تحول تمام کرده ایم12 «.

توسعه نقش بخش خصوصی در آموزش و پرورش و مدارس  غیردولتی2
وزارت آموزش و پرورش در ســال های اخیر، از توسعه نقش آفرینی بخش غیردولتی 
با جدیت حمایت نموده اســت. در همین راستا، طی ســال های اخیر اقداماتی متعددی 

صورت گرفت که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
gg13پیگیری دائمی شدن و اصالح قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی
gg افزایش تعداد مدارس غیردولتی
ggاجرای طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی
gg14 زمینه سازی برای عقد قراردادهای ده ساله  با بخش خصوصی
gg الزام وزارت آموزش و پرورش به واگــذاری 10 درصد از امور تصدی گری خود به

بخش غیردولتی در الیحه بودجه 1596 
این اقدامات و حمایت ها، واکنش های انتقادی کم سابقه ای را از سوی صاحب نظران 
و رســانه ها در پی داشت که عمدتًا »خصوصی سازی آموزش و پرورش« و تبعات ناشی 
از آن را مدنظر داشــتند16 . یکی از ایرادات شورای نگهبان به الیحه دائمی شدن قانون 
مدارس غیردولتی نیز شــائبه خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی در برابر دولتی 

بــود17 ؛ هر چند در مقابل، مســئولین آموزش و پرورش با امتنــاع از به کار بردن لفظ 
»خصوصی ســازی«، مجموعه اقدامات خود را ذیل »توســعه مشارکت های مردمی« 

مطرح می کردند18 . 
خاطرنشان می ســازد که در توسعه مشــارکت ها اصل بر ارتقای کیفیت  خدمات با 
بهره گیری از ابزار بخش غیردولتی اســت و نه تأمین خألهــای اقتصادی دولت؛ حال 
آنکه بررسی عملکرد وزارت خانه حاکی از آن است که توسعه مشارکت مردم و بخش 

خصوصی بیشتر با انگیزه مادی پیگیری می گردد. 

  توسعه مدارس غیردولتی
وزارت آموزش و پرورش طی چهار ســال گذشته، حمایت و توسعه مدارس غیردولتی 
را به عنوان یکی از سیاست های اصلی در دســتورکار خود قرار داده است19 . در نتیجه 
بر اساس آمارهای رســمی، تعداد مدارس غیردولتی در ســال تحصیلی 1394-95 
نســبت به ســال تحصیلی 92-1391 بیش از 27 درصد افزایش یافت و سهم آن ها 
از دانش آموزان از 8.2 درصد در ســال تحصیلی 91-92، به 10.67 درصد در ســال 
تحصیلی 94-95 رســید20 . قابل تأمل اینکه در راستای این حمایت، مدیرکل مدارس 
غیردولتــی در فروردین 96، ایده ی واگذاری مدارس شــاهد21  به بخش غیردولتی را 

مطرح نمود 22.
جدیت مسئولین در پیگیری این سیاست به جایی رســید که مقام معظم رهبری در 
دیدار با فرهنگیان در سال 95 سیاست تبدیل مدارس دولتی به غیردولتی را مورد انتقاد 
قرار دادند و تأکید کردند که باید با افزایش کیفیت مدارس دولتی، خانواده ها را به سوی 
آن ها ترغیب نمود. این در حالی بود که به باور رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه 
مشارکت های مردمی و خانواده کیفیت بخشی مدارس دولتی در گروی توسعه مدارس 

غیردولتی است23 .

  پیگیری دائمی شدن قانون موسوم به مدارس غیردولتی
دی ماه 94، الیحه ی دائمی شــدن قانون »تأســیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی 
و پرورشــی غیردولتی24 « به مجلس ارائه شــد. آنچنان که رئیس ســازمان مدارس 
غیردولتــی اعالم نمود، این الیحه پیش از ارســال به مجلس، در اختیار شــورای عالی 
انقالب فرهنگی قرار گرفت و بعد از اعالم نظر کمیسیون های تخصصی این شورا، برخی 
از اشــکاالت وارده در دولت اصالح گردید25 . اما ظاهراً این اصالحات نیز نتوانسته بود 
نظر مثبت شورا را تأمین کند26 . در همین رابطه رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای 
عالــی انقالب فرهنگی، دی ماه 94 از عدم توجه دولت به تذکرات و اشــکاالت مدنظر 

دانش آشتیانی، در برنامه پیشنهادی خود )پاییز 95( وعده 
داد تا ]برنامه[ زیرنظام ها تا پایان دولت یازدهم تدوین و 
تصویب شوند که البته این وعده عملی نشد. در همین 
از  انقالب ضمن گالیه  اردیبهشت ماه 96، رهبر  راستا، 
عدم اجرای سند تحول، تصویب و اجرای نظام نامه های 

)زیرنظام های( آن را مطالبه نمودند.

پی نوشت:
2 - زیرنظام های اصلی ســند تحول بنیادین، بخش های اساسی نظام آموزش و پرورش هستند که عملکرد این زیر نظام ها تمامی مولفه های این نظام را تحت تاثیر خود قرار می دهند. زیرنظام های اصلی سند تحول بنیادین عبارتند از: »مدیریت و 

راهبری تربیتی«، »برنامه درسی«، »تربیت معلم و تامین منابع انسانی«، »تامین و تخصیص منابع مالی«، »تامین فضا و تجهیزات و فناوری« و »پژوهش و ارزشیابی« است. 
6  - خاطر نشــان می ســازد که در سال 95، اخبار متعددی مبنی بر بحث و بررسی سایر زیرنظام ها در شــورای عالی آموزش و پرورش منتشر شد. به عنوان نمونه رجوع شــود به:  اظهارات دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش درباره بررسی 
زیرنظام تامین و تخصیص منابع مالی، )بهمن ماه 95(؛ خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر : 82411408// اظهارات دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش درباره بررسی زیرنظام پژوهش و ارزشیابی ، )آذر ماه 95(؛ خبرگزاری پانا؛ کد خبر : 551552

13 - طبق گفته فانی، وزیر وقت آموزش و پرورش در مرداد 95، تعداد دانش آموزان مدارس غیردولتی از 8.5 درصد به 11.37درصد ]از کل دانش آموزان[ افزایش یافته است. خبرگزاری فارس؛ کد خبر : 13950518000528
14 - در همین راستا، اواخر آبان ماه، شمسایی، معاون دفتر برنامه ریزی و بودجه آموزش و پرورش، بیان داشت که سرمایه گذاران می توانند در فعالیت های آموزش و پرورش تا مدت 10 سال قرارداد منعقد نموده و مشارکت نماید )خبرگزاری 

پانا؛ کد خبر : 538376(.
15 - بنا به بند »ب« تبصره 20 الیحه بوده 96، وزارت آموزش و پرورش موظف شــده بود تا 10درصد از امور تصدی گری خود را به بخش غیردولتی واگذار نماید. خاطر نشــان می سازد که مجلس شورای اسالمی این موضوع را از الیحه حذف 

نمود.
16 - برخی از افراد و نهادهایی که این موضوع را مورد نقد قرار داده اند، عبارتند از: دکتر علم الهدی )رئیس کمیســیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقالب فرهنگی(، حجت االسالم ذوعلم )مدیر کل پیشین دفتر برنامه ریزی و تألی کتب درسی(، 

دکتر پیغامی )عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق )علیه الّسالم(( و بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق )علیه الّسالم(
20 - توضیح بیشتر آنکه در سالنامه آماری وزارت آموزش و پرورش برای سال تحصیلی 92- 1391، تعداد مدارس غیردولتی 10124 باب و در سالنامه آماری برای سال تحصیلی 95- 1394، تعداد این مدارس 12954 باب اعالم شد.

21 - الزم است ذکر شود که مدارس شاهد، در زمره مدارس دولتی محسوب می شوند.
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کمیسیون متبوع خود گالیه کرد27 .
در ادامه و با حســاس شدن کارشناســان و رسانه ها نســبت به موضوع »مدارس 
غیردولتــی«، انتقادات متعــددی درباره گســترش این مدارس به ویــژه با رویکرد 
انتفاعی مطرح شــد. »زمینه ســازی الیحه مدارس غیردولتی برای حرکت آموزش و 
پرورش به سوی خصوصی سازی28 «، »ناتوانی وزارتخانه در نظارت صحیح بر مدارس 
غیردولتی29« و »عدم انحصار توســعه مشــارکت های مردمی در توســعه مدارس 
غیردولتی30« از جمله محورهایی بود که در آن ایام پیرامون الیحه در فضای رســانه ای 
و محافل کارشناســی عنوان گردید. با این حال وزیر وقــت آموزش و پرورش در برابر 
انتقادات مذکور، از الیحه مدارس غیردولتی دفاع نمود و آن را از مقوله خصوصی سازی 
مبرا دانســت31 . ضمن اینکه به عقیده برخی از مسئوالن، توسعه مدارس غیردولتی به 
طور توأمان باعث کاهش بار مالی دولت32  و افزایش و توسعه مشارکت مردمی خواهد 

شد33 .
به هــر ترتیب، این الیحه بعــد از رفت و آمدهای مکرر میــان آموزش و پرورش، 
مجلس و شــورای نگهبان، آذرماه 95 به تصویب و تأیید نهایی رسید و در دی ماه 95 

ابالغ شد.

  استمرار طرح »خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی«
وزارت آمــوزش و پــرورش در ســال 93، در قالب »بســته حمایتــی از مدارس 
غیردولتی« در سطحی نســبتًا گسترده  به خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی 
اقدام نمود و در ســال تحصیلی 93-94، حدود 166 هــزار دانش آموز در این طرح 
پوشــش داده شــدند34. بر اســاس یکی از راهکارهای این طرح در برخی مناطق به 
دلیل پرهزینه بودن ارائه خدمات یا کمبــود معلم در مدارس دولتی، دانش آموزان 
به بخش غیردولتی ســپرده شده اســت. البته به گفته مســئولین وزارت آموزش و 
پرورش، در این طرح به دانش آموزان منتقل شــده هیچ هزینه ای تحمیل نمی شود و 
دولت سرانه آموزشی را می پردازد35. شــایان ذکر است که طرح خرید خدمت در 
ســال تحصیلی 94-95 نیز پیگیری شد و حدود 195 هزار دانش آموز تحت پوشش 

آن قرار گرفتند36 .
به اذعان کارشناسان، بنا به شرایط کنونی، ســرانه ی پرداختی دولت جوابگوی تمام 
هزینه های آموزشی مربوطه نیســت. بنابراین به نظر می رسد برای بخش غیردولتی 
مقــرون به صرفه نخواهد بود که صرفًا با اتکا به ســرانه مذکور، آموزش باکیفیتی را به 
دانش آموزان ذیل این طرح ارائه نماید و احتماالً مجری طرح برای تنظیم هزینه ها ناچار 
است تا کیفیت خدمات آموزشــی را کاهش دهد یا از دانش آموزان هزینه اضافه اخذ 
کند. این شــائبه به ویژه آنگاه قوت می گیرد که طبق اظهــارات ُگرد در خرداد ماه 95، 
سرانه مقرر نیز به طور کامل به بخش غیردولتی پرداخته نشده و فقط حدود 35 درصد 

آن تخصیص یافته بود 37.

کاهش تعداد مدارس سمپاد تعداد مدارس و دانش آموزان ســمپاد طی سال های 1381 تا 1392 روندی 3
افزایشــی داشــت، به نحوی که در این بازه، تعداد این مدارس تقریبًا سه برابر شد38. 
به زعم مســئوالن آموزش و پرورش دولت یازدهم، روند افزایشــی مذکور بی رویه و 
نادرست بود و باید اصالح شــود. بر همین اســاس، وزارت آموزش و پرورش با ایده 
افزایش کیفیت، سیاســت کاهش تعــداد دانش آموزان مدارس ســمپاد را در پیش 
گرفت39. با اتخاذ این سیاســت، روند افزایشی تعداد دانش آموزان مدارس سمپاد طی 

سال های 92 تا 95 متوقف شد )نمودار )1( (.
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نمودار )1(: تعداد دانش آموزان مدارس سمپاد طی سال های 88  تا 1395
)منبع: فصلنامه مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، بهار 1393، 
شــماره 1 ص 53./ سالنامه های آماری وزارت  آموزش و پرورش. الزم است ذکر شود که آمار 

دانش آموزان تیزهوش مدارس ابتدایی در آمار سال های 93-94 و 95-96 لحاظ نشد.(

به ادعای معاون سابق آموزش متوســطه، اتخاذ سیاست کاهش کمی مدارس سمپاد 
در سال های اخیر، اقدامی نادرست بوده اســت40 . البته برخی، عامل اصلی ضعف سمپاد 
را نابســامانی تشکیالتی می دانند و نه کاهش کّمی این مدارس. ایشان معتقدند که به رغم 
افزایش چشــمگیر تعداد مدارس سمپاد در دهه گذشته، اقتضائات تغییرات کمی و کیفی 
سازمانی آن رعایت نشــد و حتی برخی از تصمیمات با افزایش تعداد مدارس همخوانی 
نداشــت. از جمله این تصمیمات می توان به انحالل هیئت امنای سمپاد در سال89 41 و42  و 

تنزل »سازمان« ملی پرورش استعدادهای درخشان به سطح »مرکز« اشاره کرد.
خاطرنشان می سازد که مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان و مسئوالن امر )مهرماه 95(، 
موضوع سمپاد و مدارس آن را مورد اشاره قرار دادند. ایشان با ابراز نگرانی از وضعیت سمپاد، 
تأکید کردند که توسعه کّمی مدارس تیزهوشــان باید با اداره مناسب سازمان ملی پرورش 
استعدادهای درخشان همراه باشد. ناگفته نماند که در 15 سال اخیر، موضع سیاست گذاران 
تربیتی کشور نسبت به مدارس سمپاد نامشخص بوده است و همین امر موجب شد تا وضعیت 

سمپاد و مدارس زیرمجموعه ی آن در دوره های مدیریتی مختلف نوسان داشته باشد.
الزم اســت این نکته نیز مدنظر قرار گیرد که بنا به شواهد موجود، سیاست کاهش تنوع 
مدارس و نیز مدارس ســمپاد با حمایت از مدارس غیردولتی و خصوصی سازی آموزشی 
نیز ارتباط دارد. از جمله در گزارش عملکرد صد روزه نخست دولت یازدهم )منتشر شده 
در سال 92( توســعه بی رویه ی مدارس سمپاد به عنوان عاملی مخرب بر سرمایه گذاري 
مؤسســان مدارس غیردولتی ذکر شــده بود43 . همچنین می توان به اظهارات مدیرکل 
مدارس غیردولتی در فروردین ماه 96 اشــاره نمود که اظهار داشت مدارسی نظیر نمونه 
دولتی، »سمپاد« و شــاهد با جذب استعدادهای برتر موجب بی انگیزگی سرمایه گذاران و 
مؤسسان مدارس غیردولتی می شوند44 . به عقیده وی، تنوع مدارس باید برچیده شود و فقط 
دو نوع مدرسه دولتی و غیردولتی به فعالیت بپردازند45 . به نظر می رسد طرفداران دیدگاه 
مذکور عقیده دارند که مدارس سمپاد به نوعی رقیب مدارس خصوصی هستند و لذا برای 

حمایت از مدارس غیردولتی باید رشد سمپاد را متوقف ساخت. 

اجرای طرح شهاب وزارت آموزش و پرورش دولت یازدهم با اتخاذ رویکرد کیفیت بخشــی، توسعه 4
کّمی مدارس سمپاد را کنار گذاشت. رویکرد دیگر وزارتخانه »پرورش استعدادهای برتر 
در میان دانش آموزان عادی )عدم جداســازی(« است که طرح شهاب نیز همسو با آن از 
ســال تحصیلی 91-92، با پوشش 39 هزار دانش آموز آغاز گردیده است46 . این طرح در 
ســال تحصیلی 93-94، حدود یک درصد از دانش آموزان و در سال 94-95، حدود 5.2 

درصد از دانش آموزان کشور را پوشش داد47 .
نقطه اوج توجهات به طرح شــهاب بعد از بیانات رهبر انقالب در دیدار با نخبگان جوان 

طبق اساس نامه دانشگاه فرهنگیان، مسیر اصلی جذب معلم 
از کنکور سراسری و از میان داوطلبان دیپلمه است. درصورت 
اضطرار و در شرایطی که تأمین نیرو از مسیر اصلی ممکن 
نباشد، می توان از آزمون استخدامی بهره برد؛ اما گویا پذیرش 
نیرو از این شیوه نه به عنوان یک روش اضطراری که به عنوان 

یک اصل پیگیری می شود.
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)مهر ماه 94( بود. ایشــان در این دیدار ضمن گوشزد خطر بی توجهی به این طرح، از وزیر 
آموزش و پرورش خواستند که روند اجرای آن را بررسی نماید48 . اما روند گسترش پوشش 
طرح در سال های گذشــته، گویای آن است که طرح شهاب چندان که باید مورد حمایت 
آموزش و پرورش واقع نشده است و با افت و خیز و روند کندی به پیش می رود )جدول 1(.

جدول 1-  روند توسعه و اجرای طرح »شهاب«

تعداد افراد تحت پوشش سال تحصیلی
39 هزار دانش آموز92-91
توقف طرح93-92
130 هزار دانش آموز94-93
340 هزار دانش آموز95-94

به نظر می رســد کمبود اعتبارات یکی از موانع اصلی پیش ِروی توسعه طرح شهاب باشد. 
در همین رابطه معاون امور فرهنگی بنیاد ملی نخبگان در شهریور 94، اعالم نمود که آموزش 
و پرورش نتوانســته اســت بودجه اجرای این طرح را طبق آیین نامه مصوب تأمین کند49 . 
در قوانین بودجــه 95 و 96 نیز اعتبار مجزایی برای اجرای این طرح در نظر گرفته نشــد. با 
توجه به روند اجرای طرح، تحقق وعده وزیر وقت آموزش و پرورش مبنی بر پوشــش کلیه 
دانش آموزان در طرح شهاب تا پایان سال 501400  با دشواری های زیادی همراه خواهد بود .

توسعه آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش در سال های اخیر توسعه آموزش پیش دبستانی را در 5
دســتور کار خود قرار داده  و در همین راستا اقدامات مهمی را نیز به انجام رسانده است، از 
جمله: افزایش نرخ پوشش پیش دبستانی از 38.1 در سال تحصیلی 92-93 به حدود 67 
درصد در سال 95-5196 ، افزایش نرخ پوشش تحصیلی پیش دبستانی در مناطق محروم و 
روستایی52  و گنجاندن اعتبار 50 و 55 میلیارد تومانی در قانون بودجه 95 و 96 برای توسعه 

آموزش پیش دبستانی53 . 
اقدامات مذکور شایســته تقدیر اســت و در مجموع می تــوان کارنامه دفتر آموزش 
پیش دبستانی را طی چهار ســال اخیر مثبت ارزیابی نمود. لکن باید دقت داشت که برای 
رسیدن به وضع مطلوب مورد نظر اســناد تحولی در این بخش، این اقدامات باید به لحاظ 
کمی و کیفی جدی تر شوند. همچنین انتظار می رود که برگزاری پیش دبستانی از دوره های 

یک ماهه و یکساله کنونی به دوره دوساله مدنظر اسناد باالدستی برسد.

پیگیری سند آموزشی 2030 یونسکو »دستور کار 2030 برای توسعه پایدار« موسوم به »سند 542030 «، برنامه ای 15 6
ساله  برای توسعه پایدار کشورهای جهان )به ویژه کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه( 
است که حوزه های متنوع اجتماعی و اقتصادی )از جمله آموزش و پرورش، سالمت، زنان و 
خانواده، محیط زیست، کشاورزی و آب، انرژی( را در بر می گیرد. این سند توسط سازمان 

ملل متحد برای افق 2030 میالدی تهیه شده و به تصویب رسیده است. 
در ســال 95، چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 به عنوان هدف چهارم از دســتور 
کار توسعه پایدار )SDG4( و با شعار »به ســوی آموزش و یادگیری مادام العمر باکیفیت، 
برابر و فراگیر« مورد توجه مســئولین کشور به ویژه مسئولین آموزشی قرار گرفت. ایران 
متعهد شــد تا اهداف مندرج در ذیل هدف کلی شماره 4 سند 2030 را در سطح ملی اجرا 
نماید. در همین راســتا، هیأت دولت در مهرماه 95 مصوب نمــود »کارگروه ملّی اجرای 
آموزش2030« با ریاست وزارت آموزش و پرورش و مشارکت 18 نهاد و وزارت خانه ی 
دیگر تشکیل  شود تا برنامه ی اجرایی و نظارتی این سند بین المللی در سطوح ملّی و استانی 
تهیه گــردد55 . طبق این مصوبــه، کارگروه ملي آموزش 2030 موظف شــد تا گزارش 
پیشرفت کار و نحوه همکاري دستگاه هاي ذي ربط را ســاالنه به هیأت وزیران و گزارش 
نهایی را به کمیســیون ملی یونسکو برای ارســال به مرجع بین المللی مربوط ارائه کند56 . 

اواخر آذرماه 95، طی همایشی با حضور مقامات بلند پایه کشور، از برنامه ایران برای اجرای 
چارچوب عمل آموزش 2030 یونسکو57  رونمایی شد58 . در این همایش نصیری قیداری، 
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، برنامۀ آموزش2030 را نقشه راه 15 سال آینده جهان در 

حوزۀ آموزش دانست 59.
پیگیری سند 2030 در کشــور، البته انتقادات بســیار زیادی را از سوی کارشناسان، 
نمایندگان مجلس و اصحاب رســانه در پی داشت. هرچند که می توان تذکر رهبر انقالب 
پیرامون توقف اجرای این ســند )اردیبهشت 96( را نقطه ی عطفی در بررسی ویژه جوانب 
سند مذکور دانســت؛ نقطه ی عطفی که دامنه انتقادات را به اقشار مختلف جامعه کشاند. 
ناگفته نماند که مقام معظم رهبری مجدداً در دیدار با استادان دانشگاه ها )31 خرداد 96( 
و نیز در دیدار با دانشجویان )17 خرداد 96(  این سند را مورد نقد قرار دادند. بعد از بیانات 
معظم له، ابعاد سند مذکور و پیامدهای اجرای آن واکاوی شد و بسیاری از اعضای شورای 
انقالب فرهنگی، نمایندگان مجلس، استادان دانشگاه ها و حتی برخی از مراجع تقلید سند 

مذکور را مورد بررسی نقادانه قرار دادند.
بعد از تذکر رهبر انقالب و گالیه ی ایشــان از شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص 
سند 2030، این شورا در خرداد ماه 96، بررسی سند مذکور را در دستور کار قرار داد و مقرر 
نمود که ســند تحول بنیادین به عنوان محور کلیه فعالیت ها و اقدامات آموزش و پرورش 
قرار گیرد و هر سند و بیانیه ی مغایر سند تحول ملغی شود60. متعاقب این امر، هیئت وزیران 
در تیرماه 96، تصویب نامه پیشــین خود مبنی بر تشکیل کارگروه ملی اجرای سند 2030 

)مهرماه 95( را لغو نمود.

تصویب آیین نامه جدید هدایت تحصیلی تغییر ساختار نظام آموزشی کشــور به 6-3-3، زمینه ای برای ایجاد تغییرات 7
گوناگون در بخش های مختلف آمــوزش و پرورش به وجــود آورد. از جمله این موارد، 
زمان تعیین شــاخه و رشــته تحصیلی دانش آموزان در مقطع متوسطه بود که با رسیدن 
دانش آموزان نظام جدید به این موعد، زمان و شیوه انتخاب شاخه و رشته دانش آموزان نیز 
تغییر کرد. بر این اساس وزارت آموزش و پرورش موظف شد تا پیش از اتمام سال تحصیلی 

94- 95، شیوه هدایت تحصیلی دانش آموزان را معین نماید. 
در ســال 93، پیشــنهاد هایی راجع به طرح نهایی وزارت آمــوزش و پرورش در مورد 
هدایت تحصیلی مطرح شد، اما هیچ کدام به تصویب نهایی نرسید. اواخر پاییز 94، رئیس 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از طرح جدیدی برای شیوه هدایت تحصیلی خبر 
داد61 . مطابق این طرح برخالف روال ســال های اخیر، دانش آموزان ابتدا یکی از دو شاخه 
تحصیلی »نظری« و »فنی و مهارتی« را انتخاب نموده و در سال بعد رشته خود را از رشته های 
ذیل شــاخه انتخابی برمی گزیدند62 . محمدیان در مهرماه 94، اعــالم نمود که فرآیند 
برنامه ریزی و تولید محتوای آموزشی ذیل این ایده آغاز شده است و تا پایان اسفند ماه 94، 

ویراست نخست آن آماده خواهد شد63 . 
در بزنگاه تصویب این طرح، شورای عالی آموزش و پرورش شیوه ی دیگری را به تصویب 
رســاند که در حقیقت همان روند جاری انتخاب شاخه و رشــته  های تحصیلی بود64و65. 
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول در این خصوص توضیح داد که شیوه ی جدید هدایت 

آموزش  توسعه  اخیر  سال های  در  پرورش  و  آموزش 
پیش دبستانی را پیگیری نمود و در همین راستا اقدامات 
مهمی را نیز به انجام رساند: افزایش نرخ پوشش پیش 
دبستانی به حدود 67 درصد در سال 95-96، افزایش نرخ 
پوشش تحصیلی در مناطق محروم و روستایی و گنجاندن 
آموزش  توسعه  برای  تومانی  میلیارد   55 و   50 اعتبار 

پیش دبستانی.

پی نوشت:
54 - . زین پس برای رعایت اختصار، به جای »دستورکار 2030 برای توسعه پایدار« از عبارت »سند 2030« استفاده خواهد شد. 

57 - این برنامه در 368 صفحه تدوین شد و با عنوان »سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسالمی ایران« در پایگاه اطالع رسانی کمیسیون ملی یونسکوـ  ایران قابل دسترسی است.
65 - تنها تغییر اساسی در مصوبه جدید شورای عالی آموزش و پرورش، سه ساله شدن دوران تحصیلی در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش بود. 
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تحصیلی بازسازی شــده ی روش پیشین است و با »نظام جامع هدایت تحصیلی مورِد نظِر 
سند تحول« تفاوت دارد66 . بر این اساس دانش آموزان در پایان پایه نهم، باید شاخه و رشته 

تحصیلی خود را به صورت قطعی و تک مرحله ای انتخاب نمایند.
در تیرماه 95، با فرا رســیدن موعد انتخاب رشــته دانش آموزان پایه نهم، اجرای طرح 
جدید هدایت تحصیلی وارد مرحله اجرایی شد؛ مرحله ای که حواشی و انتقادات فراوانی نیز 
به همراه داشــت. با باال گرفتن انتقادات، مسئولین آموزش و پرورش شیوه جدید را موقتی 
دانستند67  و بر ضرورت طراحی شیوه جدید هدایت تحصیلی منطبق بر سند تحول تأکید 
کردند. در همین راستا طبق گفته ی رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در 

مرداد 95، هدایت تحصیلی باید دو مرحله ای انجام می شد 68.
پس از ورود دانش آشتیانی به آموزش و پرورش و تغییر در معاونت فرهنگی و پرورشی 
وزارتخانه به عنوان متولی ســاماندهی امور مشــاوره و هدایت تحصیلی، اظهارنظرهای 
مســئولین امر به اســتعداد و عالقه و نیز عدم اجبار دانش آموزان در انتخاب رشته سوق 
یافت69 . در همین باره فیض، معاون فرهنگی و پرورشی، بهمن 95، از تغییرات عمده در بحث 
هدایت تحصیلی و شیوه ارائه آن به دانش آموزان خبر داد. وی از تبدیل شیوه نامه هدایت 
تحصیلی به »توصیه نامه« سخن گفت که در آن، هیچ گونه الزامی برای انتخاب رشته وجود 

ندارد و صرفاً چند اولویت را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد70 . 
در خاتمه بحث می توان گفت از آنجا که برنامه ها و خرده نظام ها باید هماهنگ با ســند 
تحول و مبانی نظری آن طراحی شوند، طرح دو شیوه نامه با رویکردهای متضاد )یکی اجبار 

و دیگری توصیه(، بر اساس مبانی نظری سند محل سؤال خواهد بود.

جذب نیرو از طریق آزمون استخدامی طی سال های اخیر، وزارت آموزش و پرورش برای جبران بخشی از کمبود نیروی 8
خود، برگزاری آزمون استخدامی را در دستورکار خود قرار داد. بر اساس این شیوه، آموزش 
و پرورش موظف اســت تا برای پذیرفته شدگان آزمون، دوره ی مهارت آموزی یک ساله 
برگزار نماید71. اولین آزمون استخدامی بعد از وعده های پی در پی، شهریور ماه 94 برگزار 
شد و ده هزار نفر از این طریق پذیرش شــدند. بعد از طی مراحل گزینش، دوره آموزشی 
پذیرفته شدگان نیز به مدت 5 ماه از اسفند 94 آغاز گردید72 . بدین ترتیب تأخیر در زمان 
برگزاری آزمون و تنگناهای اجرایی، طول دوره آموزشــی پذیرفته شدگان را از یک سال، 
به 5 ماه تقلیل داد که این امر انتقاد برخی کارشناســان نســبت به ناکارآمدی این شیوه را 
برانگیخت. در همین رابطه معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان اذعان 
نمود که تحقق هویت معلمی مســتلزم زمان آموزش طوالنی تری اســت73. مقام معظم 
رهبری نیز در دیدار با معلمان )اردیبهشت ماه 95( دوره های آموزشی کوتاه مدت را برای 

تربیت معلم مطلوب کارساز ندانستند.
به رغم این انتقادات، دومین آزمون استخدامی نیز در آبان ماه 95  برای جذب 10 هزار 
نفر برگزار گردید. طبق گفته معاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان، 
دوره آموزشــی از مرداد ماه 96 آغاز خواهد شــد و در صورت اتمام موفقیت آمیز دوره، 
پذیرفته شدگان از سال تحصیلی 98-97 به عنوان معلم وارد مدارس می شوند74 . همچنین 
آموزش و پرورش در نظر دارد تا در شهریور 96 سومین آزمون استخدامی خود را برگزار 

نماید که بنا بر اعالم وزارت خانه، از این طریق بیش از 23 هزار نفر جذب خواهند شد75.
بر طبق اساس نامه دانشــگاه فرهنگیان، مسیر اصلی جذب دانشــجو از طریق کنکور 
سراسری و از میان داوطلبان دیپلمه تعریف شده است و در صورت اضطرار و در شرایطی 
که تأمین نیرو از مسیر اصلی ممکن نباشــد، وزارتخانه می تواند از آزمون استخدامی بهره 
ببرد76 ؛ لکن به نظر می رســد پذیرش نیرو از این شیوه نه به عنوان یک روش اضطراری که 

به عنوان یک اصل در دســتورکار  آموزش و پرورش قرار دارد، خصوصاً آنکه طبق برنامه 
راهبردی دانشگاه فرهنگیان، تا ســال 1404 جذب ساالنه ده هزار نیرو از شیوه ی مذکور 

پیش بینی شده است77. 

تصویب برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان در اردیبهشت 95، برنامه راهبردی این دانشگاه 9
را به تصویب رساند. بنابه گفته مهرمحمدی، در این برنامه استراتژی دانشگاه برای تربیت 

ساالنه 30 هزار نیرو تدوین شده است78 .
نکته قابل تأمل آنکه در خرداد ماه 95، معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان از طی مراحل 
پایانی تولید »نقشه جامع توسعه آموزش در دانشگاه فرهنگیان )طرح آمایش دانشگاه(« 
سخن گفت79، نقشه ای که در فروردین 96، سرپرست دانشگاه خبر تدوین نسخه نخست 
آن را اعالم کرد80. بر اساس طرح آمایش، از گستردگی اجرای رشته ها در پردیس ها کاسته 
خواهد شد و ایجاد پردیس های تخصصی در دستور کار قرار می گیرد81 . البته تا کنون خبر 

تصویب طرح آمایش منتشر نشده است.
به نظر می رسد که نسبت میان اسناد و برنامه های کالن دانشگاه با برنامه های زیرنظام  
منابع انسانی سند تحول بنیادین نامشخص است. توجه به این نسبت اهمیت مضاعفی دارد؛ 
زیرا طبق اعالم مهرمحمدی، دانشــگاه فرهنگیان به نوعی نماینده اجرای زیرنظام منابع 

انسانی سند تحول است82 . 

حمایت از بین المللی سازی تربیت معلم بین المللی ســازی تربیت معلم یکی از موارد مندرج در ســند 2030 یونســکو 10
محســوب می شود. در همین رابطه، مرور اقدامات دانشــگاه فرهنگیان طی دو سال  اخیر 
حکایت از آن دارد که بین المللی ســازی در برنامه ی این دانشــگاه قرار گرفته است. در 
همین رابطه از تابستان 95، نشریه ای در این دانشگاه تحت عنوان »پیک بین الملل« منتشر 
شد که هدف آن معرفی و انعکاس فعالیت های علمی و بین المللی دانشگاه فرهنگیان بود. 
شایان ذکر است که در سال 93 نیز دانشگاه فرهنگیان با همکاری یونسکو عهده دار کرسی 
یونسکو با عنوان »معلمان به مثابه یادگیرندگان مادام العمر« شده بود83 . »همکاری نزدیک 
با یونسکو در برنامه ها و فعالیت های مرتبط« و »ایجاد شبکه ای معلمان و مؤسسات تربیت 

معلم در کشور و منطقه« از جمله اهداف این کرسی محسوب می شوند 84.
عالوه بر این، طبــق گفته مهرمحمدی در فروردین 96، طرح جامع بین المللی ســازی 
دانشگاه فرهنگیان تدوین شده  و در مســیر تصویب در هیئت امنای دانشگاه قرار گرفته 
است85. تعامالت با کشورهایی نظیر فنالند، ژاپن، ترکیه و آلمان از دیگر اقدامات دانشگاه 

فرهنگیان در راستای بین المللی سازی به شمار می رود86 .

پیگیری اجرای فرمان مقام معظم رهبری درباره تحصیل کودکان افغانی  طبق فرمان مقام معظم رهبری در ابتدای ســال 94، وزارت آموزش و پرورش 11
موظف شــد تا تمامی دانش آموزان الزم التحصیل افغانی حاضــر در ایران را در مدارس 
نام نویسی نماید. تا پیش از این، بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 8387 ، اتباع غیرمجاز 
حق تحصیل در مدارس را نداشتند. اما هیئت وزیران در اردیبهشت 95 با اصالح مصوبه 
مذکور88، ممنوعیت تحصیل اتباع خارجی را لغو نمود. بعد از فرمان رهبر انقالب و در سال 
تحصیلی 94-95، حدود 410 هزار دانش آموز اتباع خارجی در مدارس تحصیل نمودند 

که از این تعداد حدود 360 هزار نفر از اتباع افغانستان بودند89 .

جدول )2(: وضعیت تحصیل  و سکونت اتباع افغانی در ایران

سال تحصیلی 95-96سال تحصیلی 94-95سال تحصیلی 94-93
400 هزار نفر92و36093 هزار نفر 33091 هزار نفر90 

البته باید توجه داشــت کــه موانع اجتماعــی و اقتصادی متعددی بر ســر راه حضور 
دانش آموزان افغانی در مدارس قــرار دارد که رفع تمامی آن ها لزوماً در قلمرو اختیارات 

آموزش و پرورش نیست.

بین المللی سازی تربیت معلم یکی از موارد مندرج در سند 
2030 یونسکو است. مرور اقدامات دانشگاه فرهنگیان طی 
دو سال  اخیر حکایت از آن دارد که بین المللی سازی در 

برنامه ی این دانشگاه قرار دارد.

پی نوشت:
67 - معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، مدیرکل آموزش متوسطه اول، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش بر موقتی بودن شیوه جدید هدایت تحصیلی تأکید نمودند.

92 -  الزم است ذکر شود که آمار 360 هزار نفر نیز در این خصوص اعالم شده است )رجوع شود به خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر : 96033017458 (. 
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امور مغفول
تأخیر در طراحی و اجرای نظام جامع سنجش صالحیت های معلمی »طراحی و استقرار نظام رتبه بندی معلمان« از تکالیفی است که سند تحول بنیادین 1

بر دوش وزارت آموزش و پرورش نهاده است. در ســال 94، با اجرای طرح »طبقه بندی 
شغلی« نخستین گام در جهت بهبود حقوق و دستمزد معلمان برداشته شد. بر اساس گفته 
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، این طرح منبعث از قانون مدیریت خدمات 

کشوری بود94  و با طرح رتبه بندی مدنظر سند تحول بنیادین فاصله داشت. 
گفتنی اســت که تحقق طرح رتبه بندی در گرو تدوین »نظام جامع سنجش صالحیت 
معلمان« اســت. بر اساس نظام مذکور، کلیه معلمان باید گواهینامه صالحیت حرفه ای را 

کسب و هر چند سال یک بار برای تمدید آن اقدام کنند95 . 
نخستین گام از نظام یاد شــده در دی ماه 94 به تصویب رســید و در سال 95 تدوین و 
تصویب گام های بعدی این طرح باید صورت گیرد. معاون نیروی انســانی شورای عالی 
آموزش و پرورش، وعده داد که این نظام تا پایان ســال 95 تدوین و تصویب خواهد شد96. 
این وعده اما محقق نشد تا اینکه رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطاعات 
آموزش و پرورش در خرداد مــاه 96 از »احتمال راه اندازی مراکز ســنجش صالحیت 
حرفه ای معلمان تا یکسال آینده« خبر داد97  و بدین ترتیب اجرای این تکلیف محوری سند 

تحول، به سال 97 موکول شد.

عدم تصویب اهداف دوره های تحصیلی  در شــورای عالی آموزش و  پرورش2
تهیه، تدوین و انتشار کتب درسی جدید و نیز بازتألیف کتب پایه های مختلف تحصیلی از 
اقداماتی بود که طی چهارسال گذشته، در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انجام 
گرفت. البته باید توجه داشت که وجه تحولی بودن کتب درسی وابسته به تدوین و تصویب 
اهداف جدید دوره ها و پایه های تحصیلی است؛ اهدافی که سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی مکلف شده بود که آن ها را حداکثر تا پایان شهریور 92، به شورای عالی آموزش 

و پرورش ارائه نماید. 
در فروردیــن 94، دبیرکل شــورای عالی آموزش و پرورش اعــالم نمود که »اهداف 
دوره های تحصیلی مراحل نهایی خود را سپری می نماید«98 . معاون متوسطه دفتر تألیف 
کتاب های درسی نیز 21 شهریور 94 از تعیین این اهداف تا آخر شهریور ماه 94 خبر داد99  
تا اینکه در ســال 95، پیش نویس این اهداف جهت ارزیابی و بررسی عمومی در تارنمای 
شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفت. با این حال، با گذشت نزدیک به 4 سال از مهلت 
تعیین شده در برنامه درسی ملی و با وجود وعده های مسئولین، اهداف مذکور به طور کامل 
به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش نرسیده اند و مبنای تغییرات صورت گرفته در 

برنامه و کتب درسی با ابهاماتی رو به رو است.

عدم دستیابی به راهکاری تحولی جهت حل مشکالت اقتصادی  وزارتخانه3
به گفته مسئولین، همه ساله بخش قابل توجهی از اعتبارات آموزش و پرورش صرف حقوق 
و دستمزد می شــود و تنها بخش اندکی از بودجه به ســوی مواردی نظیر امور پرورشی و 
طرح های مدیریتی می رود. به اذعان دبیر شــورای عالی آموزش و پرورش در سال های 
اخیر گاهی تا 98 درصد بودجه برای حقوق و مزایا هزینه می شــد. وی هشــدار داد که در 
صورت عدم اصالح اقتصاد وزارت آموزش و پرورش تمامی کارهای این وزارت، از جمله 

تحول آن، با مشکل روبرو خواهد شد100. 
در راستای حل مشکالت اقتصادی آموزش و پرورش و افزایش درآمدهای وزارتخانه، 
بطحایی، معاون وقت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر در مرداد 95 از شناسایی 12 ظرفیت 
درآمدی برای کمک به اقتصاد آموزش  و  پرورش نام  برد که کارگروهی برای احصا آن نیز 
فعال گردید101. بعد از بطحائی، دانش آشتیانی، وزیر جدید نیز در ابتدای فعالیت خویش 
کارگروهی را جهت حل مشکالت اقتصادی آموزش و پرورش راه اندازی نمود تا ایده های 
جدید پیرامون حل مشکالت مزمن اقتصادی وزارتخانه را گردآوری و جمع بندی نماید102. 

مشکالت اقتصادی از چالش های اساسی آموزش و پرورش طی سال های اخیر به شمار 
می رود که وزرای سابق آموزش و پرورش از آن به عنوان یک معضل جدی در برابر تحقق 
اهداف آموزش و پرورش یاد کرده اند تا جایی که برخی راه اندازی معاونت اقتصادی را به 

عنوان یک راهکار در این خصوص پیشنهاد داده بودند103. 
این مشکالت متصدیان امر را به چاره اندیشی واداشت که ماحصل آن ها ارائه روش هایی 
متعدد برای درآمدزایی یا کاهش هزینه های وزارتخانه بوده اســت. برخی از این روش ها 
عبارتند از: خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی، توسعه مدارس غیردولتی و هیئت 

امنایی، دریافت مالیات از بنگاه های اقتصادی و اخذ عوارض ساخت و ساز از شهرداری ها.
هر کدام از راه کارهای فوق نقاط ضعف و قوتی داشته اند، اما با نگاهی به عملکرد مسئولین 
در سال های اخیر می توان دریافت که راه کارهای اتخاذ شده برای حل مشکالت اقتصادی 
آموزش و پرورش چندان رنگ و بویی از تحول نداشته اند و به همین سبب، به رغم تغییرات 

مدیریتی مشکالت مذکور همچنان از پیکره دستگاه تعلیم و تربیت رخت برنبسته اند.

ناهمخوانــی تعداد بازنشســتگان آمــوزش و پرورش بــا معلمان  جدیدالورود4
رئیس مرکز برنامه ریزی و منابع انســانی آموزش و پرورش اردیبهشــت ماه 96 اعالم 
نمود که تا سال 1399، در مجموع 320 هزار نفر از مجموعه آموزش و پرورش بازنشسته 
می شوند104 . به عبارت دیگر، طی سه سال آینده حدود یک سوم از نیروی انسانی با تجربه 

آموزش و پرورش کاسته خواهد شد. 
در همین حال، تعداد دانش آموزان روند افزایشی یافته است و بنا به برخی پیش بینی ها 
این روند به صورت مالیم ادامه می یابد105  و در سال های اخیر، 500 هزار دانش آموز نیز به 

جمعیت دانش آموزی کشور اضافه شده است106 . 
بررسی آمار ورود و خروج نیروی انســانی به وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد 
که در سال های اخیر، اختالف قابل توجهی میان تعداد نیروهای استخدامی و بازنشستگان 

وجود دارد. 

سال های 91-95سال های 96-99روند 8 ساله)91-99( 

160.000

83.000 80.000

163.000

320.000

480.000

بازنشسته جذب جدید

نمودار )2( وضعیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش
)منابع: خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: 95070502666/ پایگاه خبریـ  تحلیلی قدس آنالین؛ 

کدخبر: 524275(

پی نوشت:
103 - به عنوان مثال رجوع شود به مصاحبه فرشیدی، وزیر اسبق آموزش و پرورش با خبرگزاری مهر؛ کد خبر : 2562535

105  - بنابه پیش بینی ضرغامی )1393(، جمعیت دانش آموزی ایران از سال 93 تا سال 99 حدود 5 درصد افزایش می یابد. 
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با توجه به نمودار )2(، وزارت آموزش و پرورش طی ســال های 91 تا 95 تنها 83 هزار 
نیروی جدید را جذب نمود در حالی که بر اســاس آمار مشــاور وزیر آموزش و پرورش 
در امور بازنشســتگان107 ، در این بازه زمانی حدود 160 هزار نفر از وزارتخانه بازنشسته 
شده اند. با فرض ادامه جذب نیرو با روند سال تحصیلی 95-96 )20 هزار نفر در هر سال(، 
آموزش و پرورش تا ســال 99، 80 هزار نیروی جدید جذب می کند، در حالی که بر طبق 
گفته رئیس مرکز برنامه ریزی و منابع انســانی در همین دوره 320 هزار معلم بازنشسته 

خواهد داشت.
بر اساس این رویه می توان نتیجه گرفت که در سال های آتی، وزارت آموزش و پرورش 
با کمبود جدی معلم روبرو خواهد شد. مقام معظم رهبری نیز در اردیبهشت ماه 96 ضمن 
اشاره به این موضوع، بر افزایش ظرفیت مراکز تربیت معلم به عنوان راهکار اصلی جبران 

کمبود معلم تأکید کردند108.
در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، بازنشستگی نیروهای آموزش و پرورش می تواند 
به یک بحران جدی تبدیل شــود، اما در صورت دوراندیشی مسئولین این اتفاق می تواند 
فرصتی مهم را برای ایجاد تحول در نیروی انســانی دستگاه تعلیم و تربیت کشور فراهم 

آورد. 

کم توجهی به توسعه کّمی دانشگاه فرهنگیان دانشــگاه فرهنگیان )مراکز تربیت معلم سابق( طبق اساس نامه مصوب، مرجع 5
اصلی جذب و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش به شمار می  رود. 
لزوم توسعه کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان موضوعی بود که مقام معظم رهبری در دیدار 
با معلمان کشور )اردیبهشــت ماه 95( مورد اشــاره قرار دادند. با وجود این، طبق گفته 
مهرمحمدی در آذرماه 95، این دانشگاه نسبت به آنچه باید به آن دست یابد، فاصله دارد 
109. در همین باره وی شهریور ماه 95، از ناهماهنگی سازمان امور اداریـ  استخدامی جهت 

جبران کمبود هیئت علمی دانشگاه متبوعش ابراز تأسف و تعجب کرده بود110. 
در دی ماه 95، سرپرست دانشگاه فرهنگیان از کاهش تعداد پردیس های دانشگاه خبر 
داد و اعالم نمود که در مناطق کوچک که ظرفیت الزم برای پشتیبانی تربیت  معلم وجود 
ندارد، نباید واحد دانشگاهی تأسیس شود. به نظر وی پردیس های این دانشگاه باید از 100 
به 64 واحد برســد111. وی همچنین در بهمن ماه 95، ضمن ممنوع دانستن توسعه کّمی 
دانشگاه بر اساس برنامه راهبردی اظهار داشــت: »اگر به دنبال کیفیت هستیم، توسعه 

کمی اتفاق مناسبی در تربیت معلم نیست 112«. 
به نظر می رسد اظهارات فوق، برآمده از دغدغه توسعه کیفی دانشگاه فرهنگیان باشد 
و لذا جای تقدیر دارد. با وجود این، توجه به توســعه کّمی متناظــر با نیازهای آموزش و 
پرورش هم باید در کنار دغدغه کیفی مدنظر مسئولین باشد. بر این اساس انتظار می رود 
که ظرفیت پردیس ها به نحوی در نظر گرفته شود که عالوه بر افزایش کیفیت، ظرفیت  

پردیس های حذف شده را جبران کنند.

رشد ناکافی اعتبارات دانشگاه فرهنگیان وظیفه خطیر تربیت  معلم و مشکالت کنونی دانشگاه فرهنگیان اقتضا می کند که 6
توجه به تأمین نیازهای این دانشگاه در دستور کار سیاست گذاران و البته سازمان برنامه و 

بودجه کشور قرار گیرد؛ به ویژه اینکه طبق گفته مهرمحمدی، دانشگاه فرهنگیان نیازمند 
مساعدت جدی تر وزارت آموزش و پرورش است113 . بررسی روند تغییرات بودجه این 
دانشگاه فرهنگیان طی ســال های 90 تا 96 )به قیمت سال پایه 1390( نیز مؤید این نکته 

است، چنان که در سه سال اخیر بودجه دانشگاه فرهنگیان رشدی اندک داشت114 :
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نمودار )3( نمودار نرخ رشد بودجه دانشگاه فرهنگیان )بر اساس سال پایه 1390(

)منابع: قوانین بودجه سنواتی و گزارش های رسمی بانک مرکزی(

عدم طراحی و استقرار نظام جامع مشاوره »طراحی و تدوین نظام جامع مشــاوره« یکی از تکالیف مورد اشــاره سند تحول 7
بنیادین آموزش و پرورش است115  که در این راستا اقداماتی صورت گرفته و وعده هایی 
نیز داده شده است. خرداد 95، شکوهی، مدیر کل امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش، 
خبر داد که طی سال آتی، نظام جامع مشاوره طراحی می شود116. البته پیش از وی معاون 
پرورشــی و فرهنگی آموزش و پرورش در دی ماه 94، از آماده شــدن نظام مذکور خبر 
داده بود117  و اندکی بعد نیز اتمام آن را به خرداد 95 موکول کرد118. شــهریور ماه 95 نیز 
شکوهی، استقرار نظام جامع راهنمایی و مشــاوره را از مهم ترین برنامه های شورای عالی 
آموزش و پرورش در یک ســال پیِش رو برشمرد119 که البته تاکنون این مهم به تصویب 

نرسیده است.
در کنار دشواری های نظری نباید از موانع اجرایی نیز غفلت نمود که واقعیت تلخ کمبود 

20 هزار مشاور در مدارس کشور از آن جمله است120.

توجه ناکافی به قانون شوراهای آموزش و پرورش قانون »تشــکیل شوراهای آموزش و پرورش در اســتانها، شهرستانها و مناطق 8
کشــور« )مصوب 1372( یکی از ظرفیت های درخور توجهی است که اجرای آن عالوه 
بر تحقق همکاری اقشــار مردم در اداره امور آموزش و پرورش121، منابع مالی مناســبی 
را در اختیار مدارس قرار می دهد. به گفته عباســپور، مدیر وقت امور شوراهای آموزش و 
پرورش، وزارتخانه در سال 94، حدود 1600 میلیارد تومان از محل قانون مذکور درآمد 

کسب نمود که بنا به پیش بینی وی این رقم در سال 95 افزایش خواهد یافت122.
یکی از ظرفیت های قانون شوراها، مشــارکت مردم در امور مدارس از طریق تأسیس 
مدارس هیئت امنایی است123. طبق گفته دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، هیأت 
امنایی کردن واقعی مــدارس از جمله گام های بزرگ برای ایجــاد تحول در آموزش و 

پرورش خواهد بود124.
به رغم ظرفیت های ویژه ی قانون فوق، بررســی اظهارات مســئولین حکایت از آن 
دارد که این ظرفیت ها به نحو شایســته فعال نشــده اند. به عنوان مثال بر اساس ماده 
13  قانون شــوراها، تا 5 درصد از عوارض ساخت و ساز هرمنطقه به آموزش و پرورش 
تعلق می گیرد. با وجود این، مدیرکل دفتر حقوقــی وزارت آموزش و پرورش در آبان 
93 از مغفول ماندن این امر125 و مدیر کل نوســازی مدارس استان تهران در شهریور 
94 از تحقق ناقص آن 126 ســخن گفتند. همچنین به باور مدیر امور شوراهای آموزش و 
پرورش، بسیاری از مصوبات شوراها اجرایی نمی شوند و جلسات شوراها به محلی برای 

پی نوشت:
108 - طبق این آمار آموزش و پرورش ساالنه 40 هزار بازنشسته دارد. مصاحبه با خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر : 95070502666

115 - با محاســبه بودجه بر مبنای یک سال پایه )شاخص قیمت ثابت CPI(، اثر تورم حذف می شود و قدرت خرید بودجه سال های مختلف قابل مقایسه خواهند شد. سال پایه در این محاسبات، سال 1390 لحاظ شده است. شاخص قیمت ثابت 
نیز از گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استخراج شده است. برای سال 1396، شاخص فروردین ماه مبنای محاسبه قرار گرفته است.

116 - به عنوان نمونه راهکار 21/4 سند تحول بنیادین بر »استقرار نظام راهنمایی و مشاوره تربیتی مبتنی بر مبانی اسالمی« اشاره دارد.
122 - به عنوان نمونه، ترکیب شــورای آموزش و پرورش شهرستان به صورت زیر پیش بینی شده است: امام جمعه مرکز شهرستان، فرماندار، سه نفر از رؤســای مدارس، سه تا پنج نفر از اولیاء دانش آموزان یا معتمدان شهرستان، رئیس شبکه 

بهداشت یا پزشک معتمد شهرستان.

قانون شوراها از زمان تصویب در سال 1372 تاکنون، بازنگری 
و ترمیم نشده است. تابستان 94، عباسپور وعده داد که قانون 
شوراها اصالح شود. وی همچنین در تیرماه و دی ماه سال 95، 
از بازنگری قانون مذکور با همکاری مرکز پژوهش های مجلس 

سخن گفت که این وعده ها تاکنون محقق نشده اند.
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سخنرانی صرف تبدیل شده اند127.
خاطرنشان می سازد که قانون شــوراها از زمان تصویب در سال 1372 تاکنون، مورد 
بازنگری و ترمیم قرار نگرفته  است. تابستان 94، عباسپور وعده داده بود که قانون شوراها 
اصالح شود128. وی همچنین در تیرماه129  و دی ماه130  سال 95، از بازنگری قانون مذکور 
با همکاری مرکز پژوهش های مجلس سخن گفت که این وعده ها تاکنون محقق نشده اند.

عدم همکاری شایسته با سازمان صدا و سیما طی چند ســال اخیر تعامل آموزش و پرورش با رسانه ملی مورد توجه مسئولین 9
امر قرار دارد. سند تحول بنیادین نیز به نقش »رسانه« و البته »رسانه ملی«، در اجرای سند 
اشاره می نماید. در همین رابطه اردیبهشت 94، رهبر انقالب در دیدار با فرهنگیان »تعامل 
و همراهی مســئولین آموزش و پرورش و صدا و سیما« را مورد تأکید قرار دادند. چند ماه 
پس از این تأکید، ســازمان نهضت سوادآموزی و صدا و ســیما، برای تولیدات رسانه ای 
با موضوع ســوادآموزی تفاهم نامه ی همکاری امضا نمودند131 ؛ البته تا کنون از جزئیات 

پیشرفت و تحقق این تفاهم نامه اخباری در رسانه ها منتشر نشده است132. 
چندی بعد از تفاهم نامه ی فوق، رؤسای دو دستگاه در اسفند 94 با هم دیدار داشتند. در 
دیدار مذکور مقرر شد تا تفاهم نامه همکاری دو دستگاه حداکثر ظرف یک ماه )فروردین 
95( آماده شود و به عنوان منشور همکاری های وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا 

و سیما مدنظر قرار بگیرد133. لکن از تدوین این منشور خبری در رسانه ها منعکس نشد.
پس از اتفاقات فــوق، رهبر انقالب در دیدار اردیبهشــت 95 بــا فرهنگیان مجدداً 
مسئله تعامل »رســانه ملی« و »آموزش و پرورش« را مطرح نمودند و از اینکه به صورت 
شایسته ای در این مورد کاری انجام نشده است، انتقاد کردند134. به رغم این تأکید، اما باز 
هم در روابط رســانه ی ملی و دستگاه تعلیم و تربیت رسمی تغییر خاصی صورت نگرفت. 
طبق آخرین اخبار منتشر شده در رابطه با این موضوع، رئیس سازمان صدا و سیما در آبان 
ماه 95 اعالم نمود که »برنامه ای برای تشــکیل شبکه تخصصی ویژه آموزش و پرورش 

نداریم135«. 

تحوالت مرتبط پیرامونی
تأخیر در تعیین رییس دانشگاه فرهنگیان حدود 4 ســال از سرپرســتی دکتر محمود مهرمحمدی در دانشگاه فرهنگیان 1

می گذرد و شــورای عالی انقالب فرهنگی وضعیت ریاست وی را مشخص نکرده است. 
بدون شک یکی از وظایف اصلی ریاست دانشگاه نوپای فرهنگیان، تدوین برنامه های بلند 
مدت و برنامه ریزی برای تحقق اهداف کالن دانشــگاه خواهد بود که این مهم تا وقتی که 

وضعیت رئیس دانشگاه مشخص نشود، به صورت تمام و کمال رخ نمی دهد.

تغییر وزیر آموزش و پرورش در دولت یازدهم، روابط مجلس شورای اســالمی و وزارت آموزش و پرورش 2
پرفراز و نشــیب بوده اســت. بعد از عدم اعتماد مجلس به محمدعلی نجفی درخصوص 
تصدی وزارت آموزش و پرورش، علی اصغر فانی موفق شــد تا در پاییز 92، نظر مثبت 
نمایندگان را برای همراهی با کابینه جلب نماید. اســفندماه ســال 92، اولین زمزمه های 
اســتیضاح فانی در مجلس شورای اسالمی مطرح شــد. این پیگیری ها در سال 93 ادامه 
یافــت و فانی فروردین  و بهمــن 93 دو کارت زرد و در آذر و دی 94 نیز دو کارت زرد از 
مجلس شورای اســالمی دریافت کرد. ناگفته نماند که وی در تیرماه 94 مورد استیضاح 

قرار گرفت که البته با اعتماد مجدد نمایندگان در ِسمت وزارت ابقا شد.
مهر ماه 95، مجدداً اســتیضاح فانی در دستورکار نمایندگان قرار گرفت؛ اما این بار 
پیش از برگزاری جلســه، وزیر  آموزش و پرورش تغییــر یافت و فخرالدین احمدی 

دانش آشــتیانی به عنوان گزینه پیشــنهادی وزارت آموزش و پرورش در آبان ماه 
95 از مجلس رأی اعتماد گرفت. قابل تأمل آنکه وزیر جدید نیز از گزند اســتیضاح 
مصون نمانــد و در بهمن ماه 95، خبِر تحویِل نامه ی درخواســِت اســتیضاِح وی به 
هیئت رئیسه مجلس، منتشر شــد136  که البته با اتمام دولت یازدهم این استیضاح به 

سرانجام نرسید.
مرور اخبار 4 ســال اخیر حکایت از آن دارد که َشبَح استیضاح، جز در پاره ای از اوقات، 
همواره بر سر وزرای آموزش و پرورش قرار داشته است. البته شاید بتوان این وضعیت را 
عالوه بر چند سال اخیر، به چند دهه ی اخیر نیز تسری داد. توضیح بیشتر آنکه در طول 39 
سال گذشــته، 14 وزیر و سرپرست سکانداری وزارتخانه را بر عهده داشته اند )جدول 3( 
که این تغییرات مدیران نوعی از بی ثباتی در برنامه ها و راهبردهای دستگاه تعلیم و تربیت 

را موجب شده است.

جدول )3( - طول دوره مسئولیت وزرای آموزش و پرورش بعد از انقالب اسالمی

سالوزیر
دوره تقریبی مسئولیت وزرای 
آموزش و پرورش )وزارت و 

سرپرستی( )ماه(
13577-1358شکوهی

135811-1359شهید رجایی
135912-1360شهید باهنر
136048-1364پرورش
136437-1367اکرمی
1367108-1376نجفی
137648-1380مظفر
138048-1384حاجی
13843 )سرپرستی(فانی 

138425-1386فرشیدی
138621-1388علی احمدی
138847-1392حاجی بابایی

139238 -1395فانی
13959-1396دانش آشتیانی

تعیین متولی مدیریت و نظارت بر مهدهای کودک به زعم بسیاری از کارشناسان، یکی از مشــکالت اصلی در حوزه آموزش های 3
پیش از دبســتان )بدو تولد تا 6 سال(، مســئله ضعف نظارت بر مهدهای کودک و عدم 

پی نوشت:
133 - هرچند که رئیس ســازمان نهضت سوادآموزی دی ماه 95 در دیدار با مدیرکل صدا وسیماي استان فارس بیان داشت که در دو سال اخیر همکاري مشترک خوبي بین نهضت سوادآموزي و صدا وسیما بوجود آمده است)وزارت آموزش 

و پرورش؛ کد خبر : 278278(.
135 - در بخشی از بیانات رهبر انقالب چنین آمده است: »صداوسیما خیلی نقش می تواند ایفا کند. من سال گذشته هم گفتم، عمل نشده، آن چنان که باید عمل نشده؛ صداوسیما باید یک سرفصل کاری مخصوص آموزش وپرورش داشته باشد؛ 
آدمهای با فکر، بنشینند برنامه ریزی کنند. چند روز پیش -شاید هفته ی پیش- جمعی از نوجوانها و جوانهای دانش آموز اینجا در حسینیّه بودند و برایشان بنده صحبت کردم. یکی شان یک نامه ای به من داد، دیدم حرف حسابی می زند؛ نوشته بود 
که در صداوســیما برای کودکان برنامه هست، برای بزرگ ها برنامه هست، برای ما جوان های دبیرستانی برنامه نیست. دیدم راســت می گوید، حرف درستی است. کدام برنامه را برای این جوان فراهم کردید که بتواند از آن استفاده ی روحی، 

استفاده ی فکری، استفاده ی دینی، استفاده ی علمی کند. البتّه برنامه های علمی در بعضی از شبکه ها هست، اینها برنامه نیست؛ برنامه سازی باید بشود؛ هنرمندانه کار باید بشود«.

رهبر انقالب در اردیبهشت 95 مجدداً مسئله تعامل »رسانه 
ملی« و »آموزش و پرورش« را مطرح نمودند و از اینکه 
به صورت شایسته ای در این مورد کاری انجام نشده است، 
انتقاد کردند. به رغم این تأکید، اما باز هم روابط دو دستگاه 

تغییر خاصی نیافت.
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یکپارچگی در سیاســت گذاری تعلیم و تربیت دوران کودکی است 137. در این شرایط و 
در  غفلت متصدیان، برخی نهادهای دولتی و عمومی و حتی بخش غیردولتی، بدون توجه 
به سیاست های کشور و متولیان قانونی امر به صدور مجوز تأسیس مراکز تربیت کودک 
اقــدام نموده اند. قابل تأمل آنکه مدیر دفتر آموزش پیش دبســتانی آموزش و پرورش 
در بهمن 95 اعالم نمود که 14 نهاد و موسســه در این باره فعالیت دارند و هر کدام دارای 

ضوابط و قوانین خاص خود هستند138. 
عالوه بر این، نهادهایی از قبیل یونســکو و برخی ســفارتخانه ها نیز به عرصه آموزش 
کودکان کشور وارد شدند139. در همین شــرایط رهبر انقالب سال 94 در دیدار با هیئت 
دولت ضمن اشــاره به رخنه فرهنگی و اقتصادی بعضی سازمان ها، توجهات را به نفوذ در 
مهدهای کودک جلب نمود140.گزارش های میدانی نیز حکایت از آن دارند که وضعیت 
مراکز آموزشی کودکان زیر 7 ســال با نقطه مطلوب فاصله دارد. در این باره معاون دبیر 
شورای عالی آموزش و پرورش بیان داشت که بر اساس گزارش های دریافتی، در برخی 

مهدهای کودک آموزش هایی نامطابق با ارزش ها ارائه می شود141. 
هم اکنون سازمان بهزیســتی به عنوان متولی اصلی در خصوص مدیریت و نظارت بر 
مهدهای کودک به شمار می رود؛ لکن بنا به گزارش ها و نظرات کارشناسان، این سازمان 
صالحیت و توانایی انجام تمام و کمال این مســئولیت را ندارد؛ در تأیید این گزاره، رئیس 
سازمان بهزیستی، اسفند ماه 95 از برون سپاری امر نظارت در این سازمان »به علت کمبود 

نیرو« خبر داد142.
بر اســاس سیاســت های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش )ابالغی رهبر معظم 
انقالب در ســال 92(، مســئولیت اجرای سیاســت های مصوب و نظارت بر آن ها در 
پیش دبســتانی و مهدکودک بر عهده وزارت آموزش و پرورش اســت143 . با وجود این 
تصریح، نهادهای سیاست گذار با تأخیر 3 ساله به موضوع مدیریت و نظارت بر مهدهای 
کودک وارد شده و اردیبهشت ماه 95، خبر موافقت شورای عالی انقالب فرهنگی با انتقال 
مدیریت مهدهای  کودک از ســازمان بهزیســتی به وزارت آموزش و پرورش منتشر 
گردید144. در همین حال مجلس شــورای اسالمی طی اصالح الیحه مدارس غیردولتی، 
در اقدامی موازی و البته بر خالف تصمیم اولیه شــورای عالی انقالب فرهنگی، مدیریت 
و نظارت بر مهدهای کودک را به بهزیســتی ســپرد145. با این حال پرونده تعیین تکلیف 
مدیریت و نظارت بر مهدهای کودک همچنان در شــورای عالی انقالب فرهنگی مفتوح 
اســت146  و به رغم اعالم آمادگی آموزش و پرورش برای پذیرش مدیریت بر مهدهای 
کودک147، برخی مســئولین با انتقال این امر از سازمان بهزیســتی به وزارت آموزش و 

پرورش مخالفت می ورزند.
به رغم کشــمکش های فراوان و ورود نهادهای باالدستی، به نظر می آید که مسئولین 
همچنــان در حــوزه مدیریت آموزش دوره پیش دبســتانی به اتفاق نظــر و هماهنگی 
نرســیده اند. با این اوصاف انتظار می رود تا متولیان امر، مقوله ی تعلیم و تربیت در سنین 

پیش  از دبســتان را جدی تر بگیرند و برای ســاماندهی وضعیت آن در کشور تصمیمی 
اساسی اتخاذ کنند.

رشد ناکافی اعتبارات غیرپرسنلی آموزش و پرورش بر اســاس قانون بودجه ســال 96، اعتبــارات وزارت آمــوزش و پرورش و 4
دستگاه های تابعه ی آن148  حدود 8 درصد از بودجه عمومی دولت را در برمی گیرد. رقم 
بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 96 نسبت به سال 95 حدود 10 درصد افزایش 

یافته است. 
 با این حال، برای قضاوت دقیق تر درباره بودجه آموزش و پرورش، باید افزایش بودجه 
را در مقایسه با سایر نشــانگرهای اقتصادیـ  به ویژه بودجه آموزش و پرورش به قیمت 
ثابت149 ـ  بررســی قرار داد. با مبنا قرار دادن سال 90، می توان تغییرات بودجه آموزش و 

پرورش را بدون اثر تورم مورد قضاوت داد: 
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بودجه آموزش و پرورش )به قیمت سال 1390(
بودجه  پرسنلی)به قیمت سال 1390(

بودجه غیر پرسنلی)به قیمت سال 1390(

نمودار )4( روند بودجه وزارت آموزش و پرورش )به قیمت سال 1390(
)منابع: قوانین بودجه سنواتی و گزارش های رسمی بانک مرکزی(

با توجه به نمودار فوق بودجه وزارت آموزش و پرورش، پس از روند شدیداً کاهشی طی 
سال های 90 تا 92، روندی صعودی به خود گرفته است؛ هر چند با روند رو به رشد مذکور، 
قدرت خرید بودجه آموزش و پرورش هنوز به وضعیت ســال 90 نرسیده است و با آن 
فاصله دارد. بر این اســاس، به رغم 2.5 برابر شدن بودجه آموزش و پرورش در این بازه، 

قدرت خرید آن کمتر از سال 90 است.
البته بودجه پرســنلی وضعیت بهتری دارد. با توجه به روند افزایش مالیم این بخش از 
بودجه آموزش و پرورش و افزایش 47 درصدی قدرت خرید آن، چنین انتظار می رود که 
به طور کلی معیشــت معلمان نسبت به سال 90 افزایش چشمگیری یافته باشد150. با این 

حال برخی گزارش ها از وضعیت نامناسب معیشت فرهنگیان حکایت دارد.
بر اساس نمودار فوق، بودجه ی غیرپرسنلی آموزش و پرورش نه تنها افزایش نداشته، 
که نســبت به سال 90 روندی کاهشــی را نیز طی نموده و قدرت خرید آن تقریباً به یک 
پنجم رسیده است. این در حالی است که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش صراحتاً بر 

افزایش سهم هزینه های غیرپرسنلی از بودجه آموزش و پرورش تأکید دارد151.

پی نوشت:
138 - در همین رابطه رجوع شــود به صحبت های خزعلی، رئیس وقت شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شــورای عالی انقالب فرهنگی، خبرگزاری مهر؛ کد خبر :  3743787/ الزم است ذکر شود که مهدهای کودک تا چهار سالگی و 

مراکز پیش دبستانی از چهار تا شش سالگی را پوشش می دهند. 
140 - خرداد ماه 95، روح افزا، معاون وقت شــورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شــورای عالی انقالب فرهنگی، اظهار نمود که هم اکنون 8 هزار مهدروستای کشور با دخالت و اعمال نظر سازمان های بین المللی فعالیت می کنند. خبرگزاری 

تسنیم؛ کد خبر : 1109539
141 - در بخشی از بیانات رهبر انقالب آمده است: »و هوشیار باشیم؛ من چند روز قبل از این، در صحبت گفتم که اینها در صدد نفوذند، در صدد رخنه کردنند؛ این رخنه از جاهای مختلفی ممکن است باشد؛ مواظب باشید. یک وقت آدم خبر می شود 
که فرض بفرمایید فالن سازمان آمده یک بخشی از مجموعه ی فرهنگی ما را -مثاًل فرض کنید مهدکودک ها را- به یک شکل خاّصی دارد هدایت می کند؛ این را آدم می فهمد، بعد که نزدیک می شود می بیند کار خطرناکی و کار بزرگی است ]اّما[ 

آدم توّجه نداشته؛ اینها رخنه است«.
144 - بند دوم سیاســت های ابالغی مقام معظم رهبری: ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انســانی و مولد سرمایه اجتماعی و عهده دار اجرای سیاست های مصوب و هدایت و نظارت بر آن )از مهد کودک و پیش 

دبستانی تا دانشگاه( به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه ها.
149 - نهادهای تابعه آموزش و پرورش عبارت اند از: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجایی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

150 - با محاسبه بودجه بر مبنای یک سال پایه )شاخص قیمت ثابت CPI(، اثر تورم حذف می شود و قدرت خرید بودجه سال های مختلف قابل مقایسه خواهند شد. سال پایه در این محاسبات، سال 1390 لحاظ شده است. شاخص قیمت ثابت نیز 
از گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استخراج شده است. برای سال 1396، شاخص فروردین ماه مبنای محاسبه قرار گرفته است.

151 -  با توجه به تغییرات تعداد پرسنل وزارت آموزش و پرورش در سال های اخیر و همچنین اجرای طرح رتبه بندی شغلی )و در نتیجه یکسان نبودن دریافتی فرهنگیان(، نمی توان درباره میزان بهبود معیشت این قشر قضاوت دقیقی و جزئی نمود.
152 - راهکار 20-4 از سند تحول.

در طول 39 سال گذشته، 14 وزیر و سرپرست سکانداری 
وزارتخانه را بر عهده داشته اند که این تغییرات مدیران 
نوعی از بی ثباتی در برنامه ها و راهبردهای دستگاه تعلیم و 

تربیت را موجب شده است.



عملکرد وزارت آموزش و پرورش میراث یازدهم

 بررسی عملکرد 4 ساله دولت یازدهم 
143 شهریورماه 1396

gg بر اســاس ســند تحــول بنیادیــن، وزارت آموزش وپرورش
موظف شد حداکثر تا یک ســال برنامه ی ]اجرای[ زیرنظام های 

شش گانه ی سند را تدوین کند و به تصویب برساند.
gg مقام معظم رهبری در دیدار با فرهنگیان )اردیبهشت 95( با انتقاد

از تبدیل مــدارس دولتی به غیردولتی، تأکیــد کردند که باید با 
افزایش کیفیت، خانواده ها را به مدارس دولتی ترغیب نمود.

gg بررســی عملکرد وزارت  آموزش وپرورش حاکی از آن است که
توسعه مشــارکت مردم و بخش خصوصی بیشتر با انگیزه مادی 

پیگیری می گردد.
gg بر پایه ســالنامه های آماری وزارت آموزش وپــرورش، تعداد

مدارس غیردولتی در ســال تحصیلی 95-1394 نسبت به سال 
تحصیلی 92-1391 بیش از 27درصد افزایش یافت.

gg ،با اجرای سیاســت کاهش تعداد دانش آموزان مدارس سمپاد
روند افزایشــی تعداد دانش آموزان مدارس سمپاد طی سال های 

92 تا 95 متوقف شد.
gg مقام معظم رهبری در مهرماه 95، تأکید کردند که توســعه کّمی

مدارس تیزهوشــان، باید با اداره مناسب ســازمان )مرکز( ملی 
پرورش استعدادهای درخشان همراه باشد.

gg به نظر می رسد برخی باهدف توسعه مدارس غیردولتی و هدایت
نخبگان به این مدارس به دنبال کاهش ظرفیت مدارس ســمپاد 

هستند.
gg هیئت دولت در مهرماه 95 مصوب نمــود »کارگروه ملّی اجرای

آموزش2030« با ریاست وزارت آموزش وپرورش و مشارکت 
18 نهاد و وزارتخانه ی دیگر تشــکیل  شــود تا برنامه ی اجرایی و 

نظارتی این سند بین المللی در سطوح ملّی و استانی تهیه گردد .
gg اواخر آذرماه 95، طی همایشی با حضور مقامات بلندپایه کشور، از

برنامه ایران برای اجرای چارچوب عمل آموزش 2030 یونسکو  
رونمایی شد .

gg 2030  رهبر انقالب در اردیبهشت ماه سال 96، توقف اجرای سند
را به دلیل خدشه در استقالل آموزشی کشور خواستار شدند.  

gg در قوانین بودجــه 95 و 96 ، اعتبار مجزایی بــرای اجرای طرح
شهاب، در نظر گرفته نشد.

gg ،تأخیر در زمان برگزاری آزمون اســتخدامی و تنگناهای اجرایی
طول دوره آموزشــی پذیرفته شدگان را از یک سال، به 5 ماه تقلیل 
داد که این امر انتقاد برخی کارشناسان را نسبت به ناکارآمدی این 

سبک از پذیرش نیرو برانگیخت.
gg طبق برنامه راهبردی دانشــگاه فرهنگیان، تا سال 1404 جذب

ســاالنه ده هزار نیرو از شیوه ی آزمون اســتخدامی به عنوان یک 
روش اصلی در تأمین نیرو پیش بینی شــده است . حال آنکه طبق 
اساس نامه دانشــگاه فرهنگیان، در صورت اضطرار، باید از شیوه 

پذیرش از طریق آزمون استخدامی بهره برد.
gg آموزش وپرورش در 4 ســال آتی، 80 هزار نیروی جدید جذب

می کند؛ اما طبق گفته رئیس مرکز برنامه ریزی و منابع انســانی، 
320 هزار معلم بازنشسته خواهد داشت.

gg اردیبهشــت ماه 95، خبر موافقت شورای عالی انقالب فرهنگی با 
انتقال مدیریت مهدهای  کودک از ســازمان بهزیستی به وزارت 
آموزش وپرورش منتشــر گردید . در همین حال مجلس شورای 
اســالمی در اقدامی، مدیریت و نظارت بر مهدهای کودک را به 

بهزیستی سپرد .
gg ًســازمان بودجه وزارت آموزش وپرورش، پس از روند شــدیدا

کاهشی طی ســال های 90-92، از سال 93 به بعد، روند صعودی 
به خود گرفته اســت. درمجموع بودجه آموزش وپرورش از سال 

90الی 95، 2.5 برابر شده است.
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بــا آغاز به کار دولت یازدهــم، وزارت خارجه مأموریتی ویژه را 
عهده دار شــد: »آغاز مذاکرات هســته ای برای رفــع تحریم ها«؛ 

مذاکراتــی کــه بی تردیــد بایــد بازیگــر نقــش اول آن را »محمــد جواد 
ظریــف« دانســت.  ظریــف کل دوران تحصیــات آکادمیــک خــود را در 

آمریــکا گذرانــد و بــا فرهنــگ، زبــان و قواعــد حقوقــی آمریکایی هــا بــه خوبــی 
آشــنا اســت و شــاید این آشــنایی برای تیم مذاکراتی هسته ای کشــور نوعی مزیت 

محســوب می شــد. به هر روی با آغاز به کار دولت، ظریف و یارانش دست به کار شدند 
و گفتگوهــای متراکــم با کشــورهای 5+1 پیگیری گردیــد. این دیپلمات کهنه کار توانســت 

اوایل تیرماه 94 مذاکرات را به نقطه مشخص و موردتوافقی به نام »برجام« برساند. البته ورود 
برجــام به فاز اجرا و قانع کردن نمایندگان مجلس در این مســیر نیز خود تاش مضاعفی را می طلبید؛ 

تاش هایی که نتیجه بخش بود و نهایتًا از اواخر دی ماه 94 مرحله اجرای برجام آغاز شد. 
انتظــار می رفــت که بعد از اتمــام ماراتن مذاکــرات، تحریم های ظالمانه مرتفع شــود؛ در همین راســتا یکی از 

مهم تریــن محدودیت هــا، )محدودیــت صادرات نفت( برطرف شــد و فروش نفــت خام ایران فزونــی یافت و بدین 
ترتیــب یکــی از مهمترین ثمرات برجام شــکفتن گرفــت. در ادامه اما اجرای برجــام با برخی بدعهدی ها نیز روبرو شــد 

و »پوچــی« وعــده ی آمریکایی ها عیان گردید: قانــون جامع تحریم های ایران )ISA( تمدید شــد و قانــون مقابله با اقدامات 
بی ثبات کننده ایران 2017 در آمریکا به تصویب رسید؛ عاوه بر آن مشکل تبادالت بین المللی مالی نیز به نحو شایسته رفع 
نشــد. کارشــکنی های طرف مقابل اما تیم مذاکراتی کشــور را از حراســِت از برجام نا امید نکرد. ظریف و یارانش همچنان 
در پی آن هســتند که این توافق نامه را حفظ کنند و منافع کشــور را از مســیر آن تعریف نمایند؛ مســیری که مشخص نیست 

سرانجام به »ُگل« منتهی می شود یا به »پوچ«.

گزارش عملکرد وزارت امور خارجه در موضوع برجام

گل یا پوچ؟
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توافق ژنو
با شروع دولت یازدهم، مذاکرات هســته ای ایران با کشورهای غربی روندی جدیدی 
بــه خود گرفت و وزیر خارجه ایران و آمریکا برای اولین بار به طور مســتقیم و رو در رو 
به مذاکره پرداختند. آذر 92 ایران با کشــورهای 5+1 به توافق موقت رسید. این توافق 

موقت به توافق ژنو معروف شد. 
براساس قرارداد ژنو در طول مدت قرارداد تا رســیدن به توافق نهایی ماهیانه مبلغ 
700 میلیون دالر از دارایی های بلوکه شــده ی ایران آزاد خواهد شــد. مهم ترین اثر 
اقتصادی قابل بررســی در مورد توافق ژنو وضعیت رفع تحریم ها در این توافق اســت. 
شایان ذکر است که در صبح روز توافق ژنو، ظریف در حساب توئیتری خود اعالم نمود 

که تحریم ها در سراشیبی قرار گرفت.

براســاس توافق ژنو، قانــون کاهش فروش نفت به ایران موقتًا متوقف شــد؛ 1 رفع تحریم ها در توافق ژنو
همچنیــن تحریم های مربوط به خدمات مورد نیاز بــرای جابه جایی نفت ایران تعلیق 
گردید. در بخش دریافت پول نفت، توافق ژنو نســبت به قبل از آن تغییری ایجاد نکرد. 
براساس توافق مذکور ایران می توانســت ماهیانه 700 میلیون دالر از پول های بلوکه 
شــده اش را دریافت کند. عالوه بر این تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا درخصوص 
صادرات پتروشــیمی ایران و نیز تحریم خدمات مرتبط، طال و فلزات گرانبها، و تحریم 
خدمــات مرتبط و تحریم های آمریکا بر صنعت خودرو و تحریم های خدمات مرتبط با 

آن تعلیق شد. 
خاطرنشان می ســازد که طی این توافق درخصوص تحریم های ثانویه بانکی آمریکا 
علیه ایران تغییری رقم نخورد و تفاوتی در وضعیت روابط بانکی و دریافت پول نسبت به 

قبل از توافق ژنو ایجاد نشد.

در فاصلــه بین توافق ژنو تا توافــق نهایی )برجام(، تحریم هــای آمریکا علیه 2 تحریم های اقتصادی در فاصله توافق ژنو تا برجام
ایران متوقف نشــد و بخش های بانکی و غیربانکی ایران مشــمول تحریم شدند. طی 
فاصله 8 ماه بعد از توافــق ژنو، 55 مورد اقدام علیه افــراد و نهادهای مختلف به علت 
تحریم های ایران انجام شــد1.  جریمه شــرکت ها و بانک ها و قراردادن افراد و نهادها 
در لیســت تحریم از مهم تریــن این اقدامات بودند. توضیح بیشــتر آنکه بســیاری 
 از بانک هــای دنیــا به دلیل نقــض تحریم های آمریکا از ســوی این کشــور جریمه 

شدند. 
الزم است ذکر شــود جرایمی که در فاصله بین توافق ژنو تا برجام از بانک ها اخذ شد، 
هم از جهت تعداد بانک های جریمه شده و هم از نظر مبلغ جریمه نسبت به قبل از توافق 

ژنو بیشتر بود.
در جداول زیر جزئیات جرائم بانک ها، در سه برهه زمانی قبل از توافق ژنو، بعد از آن 

تا برجام و بعد از برجام قابل مشاهده است.

 جدول )1(: بانک های جریمه شده قبل از توافق ژنو

تاریخ جریمهمبلغ جریمهنام بانک

آذر سال5361388 میلیون دالرکریدت بانک سوئیس

اردیبهشت 5001389 میلیون دالرای بی ان آرمو هلند

خرداد 6191391میلیون دالران جی او هلند

مرداد 6671391 میلیون دالر استاندارد چارترد انگلیس

دی 1/91391 میلیارد دالراچ اس بی سی انگلیس

3/331 میلیارد دالرمجموع مبلغ جریمه

جدول )2(: بانک های جریمه شده بعد از توافق ژنو و قبل از اجرای برجام 

تاریخ جریمهمبلغ جریمهنام بانک
آذر 1001392میلیون دالررویال بانک اسکاتلند
بهمن 1521392 میلیون دالرکلیر استریم آلمان

بهمن 9/41392 میلیون دالربانک مسکو
تیر 8/971393 میلیارد دالربانک پاریباس فرانسه

آبان 3151393 میلیون دالربانک میتسوبی شی ژاپن
آذر 6501393 میلیون دالرکامرز بانک آلمان
آبان 2581394 میلیون دالرداچ بانک آلمان

10/454 میلیارد دالرمجموع مبلغ جریمه

جدول )3(: بانک های جریمه شده بعد از اجرای برجام

تاریخ جریمهمبلغ جریمهنام بانک
آذر 2351395 میلیون دالراینستا سن پائولی ایتالیا
دی 5001395هزار دالرتورنتو دومینتون کانادا
235/5میلیون دالرمجموع مبلغ جریمه

برجام
پس از توافق ژنو، توافق لوزان در فروردین 94 حاصل شد و سرانجام پس از بیست و دو ماه 
مذاکره، تیرماه1394 در وین اتریش، ایران و کشورهای 5+1 به توافق جامع و نهایی بر سر 
آینده برنامه هسته ای ایران دست یافتند. بعد از نهایی شدن این توافق در وین )23 تیرماه 
1394(، سه ماه تا تصویب آن در مجلس شورای اسالمی، فرصت وجود داشت. در این سه 
ماه، مباحث زیادی درباره متن برجام به خصوص در کمیسیون ویژه برجام در مجلس شکل 
گرفت و تیم هسته ای تالش زیادی کردند تا نمایندگان مجلس را برای تصویب آن متقاعد 
کنند و بدین ترتیب بخش زیادی از توان و زمان وزارت امور خارجه در این سه ماه به بررسی 

ابعاد مختلف برجام در کمیسیون ویژه مجلس، رسانه ها و محافل کارشناسی گذشت.
چند مسأله پیرامون وضعیت تحریم ها پس از اجرای برجام وجود داشت که در جلسات 
کمیســیون ویژه برجام نیز به آن ها اشاره شد. یکی بازگشــت پذیری سریع تحریم ها که 
آمریکایی ها نیز به آن بســیار تکیــه می کردند. دیگری مبهم بودن ســرانجام برخی از 
تحریم های مهم همچون ســوئیفت، پول نفت و افراد باقی مانده در لیست تحریم و در آخر 
حفظ ساختار تحریم های اقتصادی ثانویه از سوی آمریکا به بهانه های غیرهسته ای، مواردی 
بود که به تناوب از سوی منتقدان مورد اشــاره قرار می گرفت. به طور مثال در جلسه 23 
شهریور 1394 کمیسیون برجام، منتقدین با اشاره به باقی ماندن تحریم های اولیه آمریکا به 
حفظ ساختار تحریم های شورای امنیت و عدم لغو تحریم های ثانویه آمریکا اشاره کردند2.  
تیم هسته ای دولت در این سه ماه، اظهارات متعددی درباره لغو تمامی تحریم ها داشتند. 
به عنوان مثال ظریف در کمیســیون ویژه برجام پیرامون آثار اقتصادی برجام گفت: »کل 
تحریم های اقتصادی، مالی و پولی اتحادیه اروپا از روز اجرا و کل تحریم های ایاالت متحده 

جرایمی که در فاصله بین توافق ژنو تا برجام از بانک ها 
بانک های جریمه شده  تعداد  از جهت  هم  اخذ شد، 
 و هم از نظر مبلغ جریمه نسبت به قبل از توافق ژنو 

بیشتر بود.
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اعمال شده بر روی شخصیت های غیر آمریکایی)ثانویه( از روز اجرا لغو می شود. ما صریح 
گفتیم کلیه تحریم های مالی، پولی و اقتصادی حذف می شود. ما نگفتیم تحریم های اشاعه ای 

حذف می شود3 «.

در برجام، در بخش رفع تحریم های بانکی و بیمــه اِی آمریکا علیه ایران، اجرای 1 رفع تحریم ها
 ،)ISA(بخش هایــی از قانون تحریم های آمریکا، شــامل قانون جامع تحریم هــای ایران
پاســخگویی و کاهش ســرمایه گذاری »)CISADA,2010(«، قانون اختیارات دفاع ملی 
 »)2013 ,IFCA( «قانون آزادی و مقابله با ایران ،»)2012,NDAA(« 2012 برای سال مالی
متوقف شــد. اما در پی نوشــت مربوط به آثار رفع تحریم ها تأکید شد که این آثار شامل 
تراکنش های مرتبط با افراد و نهادهای باقی مانده در لیســت تحریم نمی شود4. در واقع در 
برجام ساختار تحریم های ثانویه بانکی)زیرساخت های حقوقی و سازوکارهای اعمال( کاماًل 
حفظ شــد. به دیگر عبارت قوانین و سازوکارهای اجرای تحریم ثانویه بانکی لغو یا متوقف 

نشد بلکه تنها مصادیق اعمال تحریم ها کاهش یافت. 
در 27 دی ماه ســال 94 وزارت خزانه داری آمریکا 11 فرد و نهاد و در بهمن ماه ســال 
95 نیز 25 فرد و نهاد را به علت فعالیت های موشکی ایران در لیست تحریم های خود قرار 
داد5. افراد و نهادهای ایرانی حاضر در لیســت تحریم های ایران به 182 فرد و نهاد شامل 
صداوسیما، وزارت اطالعات، وزارت دفاع، ســپاه پاسداران، بانک صادرات، بانک انصار 

و....افزایش یافت.

براساس گزارش پنجم وزارت خارجه، از تاریخ اجرای برجام تا پایان سال 1395، 2 برقراری روابط بانکی
شــبکه بانکی کشــور 704 رابطه کارگزاری با 249 بانک دنیا ایجاد کرده است. به رغم 
این آمار، به نظر می رســد روابط بین المللی بانکی صرفاً شامل بانک های کوچک است6  و 
بانک  های بزرگ حاضر به همکاری با بانک های ایرانی نشدند. به طور مثال در اردیبهشت 
سال 1395 چارلی اولیویر، ســخنگوی داچ بانک با اشاره به پابرجایی برخی از تحریم های 
اتحادیه اروپا و آمریکا علیــه ایران و محدودیت های غیرتحریمی بیان داشــت که داچ 

بانک همچنان به طور کلی تجارت مرتبط با ایران را محدود خواهد کرد7. بســیاری دیگر 
از بانک های بزرگ اروپایی نظیر رویال بانک اســکاتلند8 ، اچ اس بی سی انگلستان و کامرز 
آلمان نیز به دلیل ترس از نقض سایر تحریم های آمریکا حاضر به ایجاد روابط کارگزاری 
نشده اند9. در همین راستا دی ماه ســال 95 رئیس اتاق بازرگانی بین المللی چین نیزگفت 
»ارتباط بانکی ایران منحصراً با یکی دو بانک دنیا برقرار شــده است و ما هنوز منتظر خبر 

خوش لغو تحریم بانکی هستیم 10«.
باید اذعان نمود که عدم برقراری روابط عادی با بانک ها، از ســوی مسئولین کشور نیز 
مورد اشــاره قرار گرفت. در این باره روحانی دی ماه سال 95 در گزارش های خود از اجرای 
برجام، به باقی ماندن مشــکل همکاری بانک ها اذعان کرد11. این مسأله صراحتاً از سوی 
گزارش های وزارت خارجه و گزارش تیرماه ســال 1395مجلس نیز عنوان شده است12. 
برای مثال مجلس شورای اسالمی در گزارش خود با اشــاره به گذشت چندماه از اجرای 

برجام، تداوم مشکالت بانکی و مالی را موجب اعمال خسارت بر اقتصاد کشور دانست.
علت عدم همکاری بانک  های خارجی با بانک های ایرانی، به دلیل باقی ماندن ســاختار 
تحریم های ثانویه بانکی)زیرساخت های حقوقی و سازوکارهای اعمال( است. عالوه بر این 
وزارت خزانه داری آمریکا، قواعد بســیاری برای برقراری روابط بانکی وضع کرده است. 
در گزارش دوم مجلس شورای اسالمی در اجرای برجام)تیرماه 1396( نیز، اینچنین آمده 
اســت که تاکید اداره کنترل دارایی های خارجــی)OFAC( وزارت خزانه داری آمریکا بر 

رعایت تحریم های باقی ماننده از مشکالت روابط بانکی بعد از برجام است13. 
 بر اساس پرسش و پاســخ های منتشر شده از ســوی اداره کنترل دارایی های خارجی 
وزارت خزانــه داری آمریــکا در مورد رفع تحریم هــای ایران14، بانک ها مســئولیت 
دارند تا الزامات شناســایی دقیق مشــتری را به عمل آورند تا ذی نفــع واقعی، نهادهای 
تحریمی حاضر در لیســت تحریم آمریکا نباشــند15. در این راســتا آمریکا آذرماه 95، 
بانک ســن پائولی ایتالیا را به علت حضــور در فعالیت های ممنوع ایــران، 235 میلیون 
 دالر و دی مــاه ســال 95، بانک تورنتــو دومینتون کانــادا را  500 هــزار دالر جریمه 

کرد.

پس از اجرای برجام، تولید و صادرات نفت ایران افزایش یافت. براساس گزارش 3 افزایش فروش نفت
چهارم وزارت امورخارجه در اجرای برجام )دی ماه سال 95(، فروش نفت ایران از میانگین 
982 هزار بشکه در سال 2013 به میانگین1 میلیون 916 هزار بشکه در سال 2016 رسید. 
همچنین براساس گزارش پنجم منتشــر شده فروردین سال 96 وزارت خارجه در اجرای 
برجام، میانگین صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی کشــور در ســال 95، حدود 
2 میلیون و 639 هزار بشــکه در روز بود که بیش از دو برابر نســبت به زمان قبل از برجام 
افزایش داشت.در مرداد سال 96، نزدیک به 80 درصد نفت ایران در کشورهای آسیایی 
به فروش می رسد وکشورهای اروپایی مثل فرانسه در حال اضافه شدن به مشتریان ایران 

هستند16.

یکی از چالش  های موجود پس از برجام، نحوه دسترســی بــه پول فروش نفت 4 دسترسی به پول نفت 
اســت. در این خصوص گزارش پنجم وزارت خارجه به بیان این جمله که »مبالغ حاصل از 
صادرات نفت خام، از طریق بانک  های مختلف بین المللی دریافت می گردد« بسنده نمود و 

به نحوه استفاده از این درآمدها و نقل و انتقال آزادانه آن ها اشاره نشد. 
از بررسی صحبت های مســئولین پیرامون انتقال آزادانه درآمد فروش نفت می توان 
دریافت که مشکالت این حوزه همچنان پابرجا است. رئیس ستادکل نیروهای مسلح در 
آذرماه 95 مشکل دریافت پول نفت را مدنظر قرار داد و گفت »برداشت مسئوالن دولت 
این بود که پرداخت پول نفت با سرعت و سهولت بیشتری انجام می گیرد، اما متأسفانه این 
اتفاق نیفتاد17 «. همچنیــن اعالم نیاز رئیس کل بانک مرکزی به افزایش روابط بین المللی 
بانکی به عنوان پیش نیاز تک نرخی شــدن قیمت ارز18  نیز نشــان دهنده عدم دسترسی 
آزادانه به درآمدهــای ارزی حاصل از فروش نفت اســت. در جریان قطع صادرات گاز 
ترکمنستان به ایران نیز حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در بهمن ماه 

سال 95، گفت:»پولی برای پرداخت طلب این کشور نیست19 «.

در برجام ساختار تحریم های ثانویه بانکی )زیرساخت های 
حقوقی و سازوکارهای اعمال( کاماًل حفظ شد. به دیگر عبارت، 
قوانین و سازوکارهای اجرای تحریم ثانویه بانکی لغو یا متوقف 

نشد بلکه تنها مصادیق اعمال تحریم ها کاهش یافت.

پی نوشت:
۴ - قطعنامه 2231، متن انگلیسی، ص ۴۷، پی نوشت 1۴

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_faqs.pdf :1۴ - پرسش و پاسخ های متداول مربوط به رفع تحریم ها ذیل برنامه جامع اقدام مشترک
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از آنجایی که مهم ترین اثر باقی ماندن تحریم های ثانویه بانکی، برقرار نشدن روابط بین 
المللی بانکی است. به نظر می رســد. به رغم اینکه درآمدهای نفتی اکنون در اختیار ایران 
اســت، اما نمی تواند در هر فعالیتی استفاده شــود و تنها راه قطعی برای نقد شدن پول های 
نفت وارادات اســت. می توان تصمیم های ماه های اخیر دولت به منظور تسهیل واردات 
را در همین راستا دانســت. طبق مصوبه هیئت وزیران در بهمن ماه 95، تعرفه واردات 8 
کاالی کشــاورزی 5 تا 50 درصد کاهش یافت20. سازمان توسعه و تجارت نیز در دی 95، 
تعرفه واردات 23 کاالی وارداتی از ترکیه درراستای اجرای  مرحله دوم توافقنامه تجارت 
ترجیحی بیش از 10 درصد کاهش داد21. همچنین طبق دســتورالعمل معاون اول رئیس 
جمهور در دی ماه 95، ارز حاصل از صادرات باید با قیمت کمتر از قیمت ارز آزاد )3600( 

برای واردات اختصاص یابد. 

دسترسی به پول های آزاد شده
یکی از اثرات برجام دسترسی به پول  های بلوکه شده ی ایران در دوران قبل از اجرای برجام 
اســت. طبق گزارش پنجم وزارت خارجه به مجلس، از تاریخ اجرای برجام تا پایان ســال 
95، بالغ بر 25/7 میلیارد دالر از منابع ارزی کشــور آزاد شــد22 «. با توجه به اینکه روابط 
کارگزاری بانکی، به خصوص با بانک های بزرگ، برقرار نشده است، درباره نحوه دسترسی 

به این مبلغ آزاد شده اطالعات دقیقی در دسترس نیست. 

امضای تفاهم نامه های تجاری پس از برجام افزایــش رفت و آمد هیأت های تجاری خارجی، یکی از نتایج برجام محســوب 1
می شود. براســاس آمار در 9 ماه اول سال 95 در مجموع هیأت های تجاری از 103 کشور 
در ایران حضور پیدا کردند23. حاصل حضور این هیئات، امضای تفاهم نامه در زمینه های 
مختلف بود که براساس گزارش چهارم وزارت خارجه )دی ماه 95( در اجرای برجام، 263 
تفاهم نامه در حوزه آب و برق، 30 تفاهم نامه در حمل و نقل دریایی، 17 تفاهم نامه در حوزه 

نفت و گاز و تفاهم نامه های دیگری در حوزه های کشاورزی و محیط زیست امضا شد. 
متذکر می گردد که از پیشرفت بسیاری از این همکاری های فوق گزارش دقیقی منتشر 
نشده اســت. عســگراوالدی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین، اعتقاد دارد که 
»حضور بیشــتر هیأت های خارجی با قصد فروش کاالهای خودشــان در ایران بود و نه 

سرمایه گذاری مشترک و فعالیت در ایران24 «.
درباره علل باقی ماندن برخی از توافقات در ســطح تفاهم نامه می توان گفت که اوالً به علت 
برقرارنشــدن روابط کارگزاری بانکی، همکاری  های اقتصادی دچار وقفه شده است. به طور 
مثال، علیزاده، قائم مقام اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، با اشاره به حضور بیش از 30 هیأت 

تجاری از آلمان، اذعان نمود که بهبود روابط بانکی، بسیار کندتر از حد انتظار بوده است25 «. 
ثانیاً به علت بازگشت پذیری تحریم ها و عطف به ماسبق شدن تحریم های رفع شده ی 
آمریکا و اروپا بر قراردادهای تجاری، بســیاری از شــرکت ها از حضــور در ایران امتناع 
می ورزند. شــایان ذکر اســت که طبق اظهارنظر وزارت خزانه داری آمریــکا26، افراد 
غیرایرانی- غیر آمریکایی در صورت بازگشــت تحریم ها تنهــا 180 روز مهلت دارند تا 
به همکاری اقتصادی خود با ایران پایان دهنــد؛ جالب توجه آنکه در این بازه زمانی طرف 
همکاری با ایران، می تواند صرفاً به دریافت مطالبات خــود اقدام کند و نمی تواند کاال و یا 
خدمات جدیدی به ایران ارائه دهد. این سخت گیری ها باعث شده تا شرکت ها حاضر به 
انعقاد قرارداد بلندمدت با ایران نباشــند یا حضور خود را منوط به کسب اجازه از آمریکا و 
پذیرفتن شــروط خاص از طرف ایران در صورت بازگشت تحریم ها کنند، به طور مثال 
شرکت نفتی بریتیش پترولیوم )بی پی( در گزارش پایان سال 2016 خود اعالم کرد که این 
شرکت در سپتامبر 2016، برای ادامه همکاری با ایران پس از برجام، به کسب اجازه از اداره 
کنترل دارایی  های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا )اوفک( اقدام کرد27.  همچنین طبق 
گفته معاون بین الملل وزارت نفت درباره قرارداد توتال با ایران، »این شرکت برای آمدن به 
ایران با آمریکا هماهنگ کرده است«؛ قابل تأمل آنکه ابراهیمی اصل، معاون سابق وزارت 
نفت، در برنامه زنده تلویزیونی گفت که ایتالیایی ها نیز قصد آمدن به ایران را داشــتند اما 
آمریکا به آن ها مجوز نداد28.  در واقع شــرکت ها در صورت عدم دریافت مجوز از وزارت 

خزانه داری آمریکا در ایران حاضر نمی شوند به خصوص که بعد از برجام، شرکت هایی که 
تحریم های آمریکا علیه ایران را رعایت نکردند با جریمه از ســوی این کشور رو به رو شده 
اند. جریمه شرکت ZTE چین در 18 اسفندماه سال 95 و درخواست قانون گذاران آمریکا 
برای جریمه شرکت F7 در 24 فروردین ماه سال 96 از این دسته اند.خاطرنشان می سازد  
مهم ترین قرارداهای اقتصادی ایران پس از برجام، عمدتا از کانال فرانسه بوده است و به نظر 

می رسد شرکت های فرانسوی در اخذ مجوز از آمریکا موفق تر عمل نموده اند. 

مهم ترین قرارداد اقتصادی پس از برجام، در صنعت خودروسازی، خرید هواپیما 2 قراردادهای مهم اقتصادی
و نفت بوده است. در ادامه این قراردادها به اجمال بررسی می شوند.

  خرید هواپیما
بعد از گذشت حدود 9 ماه از اجرای برجام، مهر ماه 95 اوفک مجوز فروش هواپیما به ایران 
را به شــرکت های ایرباس و بویینگ داد29. از مهر ماه 95 تا کنون 4 قرارداد با 3 شــرکت 
خارجی نهایی شده است. این قراردادها شامل قرارداد خرید 100 فروند ایرباس، 80 فروند 
بوئینگ و 20 فروند هواپیما ATR توسط هواپیمایی جمهوری اسالمی)هما( و قرارداد خرید 
30 فروند هواپیمای بوئینگ از ســوی شرکت آسمان بوده اســت. که پایان تیرماه 96، 3 

فروند ایرباس و 4 فروند هواپیمای ATR تحویل هواپیمایی هما شده است30. 
جزئیات این قراردادها به دلیل محرمانگی، مشخص نشد؛ هرچند که کلیاتی درخصوص 
تعداد هواپیما، قیمت کل و غیره از ســوی دولت مطرح گشته است. اما ابهاماتی در رابطه با 
مسائل مالی، وضعیت قرارداد در حالت بازگشت تحریم ها، چگونگی بازپرداخت اقساط 
خرید و متن برجام درباره عدم انتقال و فروش هواپیما به نهادهای فهرست SDN و استفاده 

صرفا غیر نظامی از این هواپیماها وجود دارد.
سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در زمینه قرارداد هما و ایرباس گفت: نوع این 
قرارداد اجاره به شــرط تملیک و به نوعی فاینانس است که بر این اساس ایران ایر در طول 
بهره برداری از این هواپیماها اقســاط آن را به صورت ماهیانه به شرکت فاینانس کننده که 
یک شرکت خارجی است پرداخت می کند. یعنی ایران در ازای پرداخت اقساط تعهداتی به 
شرکت ایرباس می دهد که در صورت انجام این تعهدات و بعد از پایان آخرین قسط، هواپیما 
به نام شرکت ایرانی می شود31 با توجه به بازگشت پذیری تحریم ها و عطف به ما سبق شدن 
تحریم های آمریکا، در صورت بازگشت تحریم ها، مالکیت این هواپیما می تواند دچار مشکل 
شــود. به گفته هما، تأمین مالی خرید این هواپیماها به صورت فاینانس و در قالب سهم های 
20-80 و یا 15-85 خواهد بود که در واقع حدود 85 درصد فاینانس اســت و 15 درصد 
هم سهم ایران ایر است که پرداخت می شود. قرار است سهم ایران ایر )15 الی 20 درصد( از 
محل تسهیالت صندوق توسعه ملی تامین شود32  و اقساط این هواپیماها )ایرباس، بوئینگ و 

ATR(، از محل انجام پروازهای داخلی و خارجی )فروش بلیط( تامین شود33.

  قرارداد خودروسازی با شرکت های فرانسوی پژو و رنو
پس از رفت و آمدهای مکرر مســئولین فرانسوی، بهمن 94، ایران خودرو با پژو سیتروئن 
در زمینه تولید خودرو به تفاهم رســیدند؛ در این قرارداد، طرفین متعهد شدند با تأسیس 
کارخانه سومی با نام ایکاپ سه خودروی 303، 2008 و 208 را تولید نمایند. سهم طرفین 
مطابق با توافق یکســان خواهد بود و پژو متعهد شد 30 درصد از تولیدات خودرو را صادر 
نماید34. اما دیگر شــرکت خودروسازی ایران، ســایپا نیز با پژو سیتروئن در تیرماه 95 به 
تفاهم رسید و با سرمایه گذاری شرکت فرانســوی در کارخانه سایپا کاشان محصوالتی 
با داخلی ســازی 40 درصد را تولید خواهند کرد35. پس از توافق خودرویی ایران خودرو و 

بر اساس اعالم اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه 
داری آمریکا، بانک ها مسئولیت دارند تا الزامات شناسایی 
دقیق مشتری را به عمل آورند تا ذی نفع واقعی، نهادهای 

تحریمی حاضر در لیست تحریم آمریکا نباشد.

پی نوشت:
26 - در بخش M۴ و M5 سؤاالت متداول پرسیده شده)FAQ( پیرامون اجرای برجام
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سایپا با پژو سیتروئن، سومین قرارداد خودرویی نیز با شرکت فرانسوی با نام رنو رقم خورد. 
شرکت رنو با سهم 60 درصدی حاضر به همکاری با ایدرو و شرکت نگین خودرو شد. میزان 

سرمایه گذاری رنو در این قرارداد 550 میلیون یورو از سوی مسئولین عنوان شده است36.

  قرارداد نفتی با شرکت فرانسوی توتال
پس از کش و قوس های فراوان، توتال برای توسعه فاز یازده پارس جنوبی با ایران به توافق 
رســید. این قرارداد به بهانه هایی از جمله بررســی تمدید تعلیق تحریم های ایسا از سوی 
آمریکا به عقب افتاد، اما با هماهنگی این شرکت با آمریکا، باالخره  در تاریخ 12 تیرماه 96 
قرارداد 20 ســاله توسعه فاز 11 پارس جنوبی میان شــرکت ملی نفت ایران و دو شرکت 
»توتال« فرانسه  و »سی ان پی سی« چین به ارزش چهارمیلیارد و 800 میلیون یورو در تهران 
امضا شد. این پروژه از سوی کنسرســیومی با سهم 50،1 درصدی توتال 30درصدی سی 
ان پی سی و 19،9 درصدی شرکت پتروپارس اجرایی می شود. معاون بین الملل وزیر نفت 
در روز امضای این توافق در مورد هماهنگی توتال با آمریکا برای حضور در ایران و احتمال 
بازگشت تحریم ها گفت: »شک نکنید که )توتال( با آمریکایی ها نیز هماهنگ کرده اند و اگر 

تحریم بازگردد تمامی این قراردادها تا یک ساعت بعد منحل می شود37.« 

تحریم های آمریکا پس از برجام
برداشت از دارایی های ایران مهر ماه ســال 94 نمایندگان کنگره، طرح موســوم به »عدالــت برای قربانیان 1

تروریســم ایــران« را در مجلس نمایندگان تصویب کردند که زمینه ســاز برداشــت 
46 میلیارد دالر از دارایی های مسدود شــده ایران به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان 
آمریکایی تروریسم ایران شد38. این طرح دولت آمریکا را موظف می کرد قبل از هرگونه 
اقدام برای آزادســازی دارایی های مسدود شــده ایران و رفع تحریم ها طبق تعهداتش 
در »برجام«، ابتدا به شــهروندانی که مطابق ادعاها، »قربانیان تروریســم ایران« خوانده 
شــده اند، غرامت پرداخت کند39.  طرح مذکور در سنا راه به جایی نبرد. اما پس از آن یک 
کمیته قضایی در ســنا پیگیر یافتن راهی برای تأمین غرامت قربانیان آمریکایی شــد. در 
نهایت، نمایندگان کنگره، طرحی مشــورتی را امضا کردند که مطابــق آن از دیوان عالی 
آمریکا خواســتند فرجام خواهی بانک مرکزی ایران در پرونده برداشــت 1,75 میلیارد 
دالر از دارایی های مسدود شــده این بانک را رد کرده و به پرداخت این مبلغ به »قربانیان 
بمب گذاری ســال 1983 بیروت« و »بمب گــذاری برج های خبر، در ســال 1996 در 
عربســتان« حکم دهد40. حکم مذکور در ســال 2014 تأیید و قرار شد به بهانه پرداخت 
غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دالر از محل مبالغ بلوکه شده ی بانک مرکزی ایران برداشت 
شــود. بانک مرکزی، سپس با استناد به قراردادی بین ایران و آمریکا در سال 1955 که به 
موجب آن واشنگتن از برداشت از این حساب منع شــده بود، درخواست تجدید نظر در 
حکم صادر شده را کرد41. با این حال، دیوان عالی آمریکا نهایتاً در اول اردیبهشت سال 95، 
پرداخت حدود 2 میلیارد دالر به خانواده های قربانیان بمب گذاری ســال 1983 از محل 

دارایی های مصادره شده ایران را تایید کرد42.
در اسفندماه سال 95 با شکایت قربانیان حوادث یازده سپتامبر، دادگاهی در لوکزامبورگ 
دستور مسدود کردن یک میلیارد و 600 میلیون دالر از دارایی های متعلق به بانک مرکزی 
ایران را صادر کرد43. ایران بــه این رأی اعتراض کرد، اما قضات لوکزامبورگ در بیانیه ای 

نوشتند: »رئیس دادگاه درخواست بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را رد کرد«44. 
در مجموعه پس از برجام، تاکنون بیش از 3 میلیارد دالر از دارایی های ایران در آمریکا، 

با رای دادگاه مسدود و  مصادره شده است.

قانون محدودیت صدور ویزا در آذر ماه سال 94، اوباما قانون موسوم به ممنوعیت صدور ویزا را امضا کرد45. به 2
موجب این قانون و به منظور تامین امنیت ملی آمریکا، معافیت های صدور ویزا برای چند 
دسته از افراد برداشته شد. یک دسته از این افراد کسانی هستند که از سال 2011 تاکنون 
به ایران سفرکرده اند46.کشورهایی اروپایی با این استدالل که این قانون سفر اتباع کشورها 
را با مشکل مواجه می کند نســبت به آن واکنش نشان دادند47 ؛ این قانون از اول بهمن 94 

اجرایی شد48.  
ایران این قانون را ناقض برجام دانســت49  اما با اعتماد به نامه جان کری مبنی بر اینکه 
قانون مذکور مانع اجرای برجام نیست، از پیگیری نقض برجام صرف نظر کرد50؛ به رغم 
نامه جان کری، رئیس ســازمان انرژی اتمی اعالم نمود که دانشــمندان اروپایی به علت 
وجود قانون فوق، از ســفر به ایران واهمه دارند. وی همچنین، بیان داشت که تخفیف ها در 
صدور ویزا عالوه بر بخش علمی، برای بخش اقتصادی هم عملی نشده است51. خاطرنشان 
می سازد که آمریکا 24 اسفند 94، در راســتای قانون مذکور نسبت به سفر به ایران برای 

افراد دارای تابعیت دوگانه هشدار داد52.

)ISA(در کنگره آمریکا به 3 تمدید قانون تحریم های ایران ،)ISA(آذرماه 95 تمدید قانــون جامع تحریم های ایــران
تصویب رســید. اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا نیز در مقابل تصویب این قانون هیچ 
اقدامی انجام نداد و تمدید تحریم های ایران به مدت 10 ســال به قانون تبدیل شد. دکتر 
روحانی تمدید این قانون را نقض و اجرایی شــدن آن را نقض فاحش برجام دانســت53.
رئیس جمهور آمریکا اجرای برخی از بندهای این قانون را به صورت موقت متوقف کرد، 
اما با توجه به اینکه این کار باید هر 120 روز تکرار شود، این قانون می تواند اثرات مخرب 
روانی بر اقتصاد و روابط خارجی اقتصادی ایران داشته باشد. به عنوان مثال توتال در مسیر 

عقد قرارداد با ایران، تا تمدید توقف اجرای تحریم ها، حاضر به همکاری با ایران نشد.

 CIDA( 201۷4 قانون مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران)201۷
در تاریخ 3 مرداد 1396)25 جوالی 2017( قانون  » مقابله با مخالفان آمریکا از طریق 
تحریم ها«54 علیه ایران، روسیه و کره شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا با 419 رای 
موافق 3 رای مخالف و 5 مرداد1396 در مجلس سنای آمریکا با 98رای موافق و 2 رای 
مخالف به تصویب رسید و در تاریخ  11 مرداد 1396) 2 آگست 2017( توسط ترامپ 
امضا شــد و به قانون تبدیل گشــت.مهم ترین اثر این قانون در صورت اجرایی شدن، 
افزایش لیســت تحریمی)SDN( آمریکا علیه ایران است، که می تواند تمام افرادی که 

طبق برجام از تحریم خارج شده اند را مجددا تحریم کند.
دکتر عراقچی این تحریم ها را نقض آشــکار برجام دانســت55، الزم به ذکر اســت 
که براساس بند 3 اقدام »متناســب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای 
برجام« مصوب 21 مهرماه 1394 مجلس شورای اسالمی »دولت موظف است هرگونه 
عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو موثــر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های لغو 
شــده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در 
جهت احقاق حق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توســعه 
سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اســالمی ایران را سامان دهد به طوری که 
ظرف مدت دو ســال ظرفیت غنی سازی کشــور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد. 
شــورای عالی امنیت ملی مرجع رســیدگی به این موضوع می باشد. دولت باید ظرف 
مدت چهارماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی 

ارائه نماید.«56
در گزارش دوم شــش ماهه اجرای برجام کمیســیون امنیت ملی مجلس شــورای 
اســالمی در اجرای برجام که در تاریخ 21 تیرماه 1396 منتشر شده نیز اینچنین آمده 
اســت که »کارشــکنی های ظالمانه و خصمانه ایاالت متحده مانع اجرای کامل برجام 
و رفع تمامی تحریم های مالی و بانکی شــده اســت. از این رو مجلس شــورای اسالمی 
دولت جمهوری اســالمی ایران را ملزم می کند که در اجرای قاطع بندهای نه گانه ماده 
واحده قانونی مصوب 21/7/1394موســوم به قانون » اقدام متناسب و متقابل دولت 
جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام« صریح، شفاف و به موقع اقدام کند و به همراه 
گزارش های مرحله ای سه ماهه روند اجرای برجام، گزارش اقدامات متناسب و متقابل 

را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ارسال نماید.« 

تا  باعث شده  آمریکا  وزارت خزانه داری  سخت گیری های 
شرکت ها حاضر به انعقاد قرارداد بلندمدت با ایران نباشند یا 
حضور خود را منوط به کسب اجازه از آمریکا و وضع شروط 

خاص در صورت بازگشت تحریم ها کنند.
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gg آذر 92 ایران با کشــورهای 1+5 به توافق موقت رسید. این توافق
موقت به توافق ژنو معروف شد. بر اساس این توافق، قانون کاهش 

فروش نفت به ایران موقتاً متوقف شد.
gg طی توافق ژنو، در خصــوص تحریم های ثانویه بانکی آمریکا علیه

ایران تغییری رقم نخــورد و تفاوتی در وضعیــت روابط بانکی و 
دریافت پول نسبت به قبل از توافق ژنو ایجاد نشد.

gg طــی فاصله 8 ماه بعــد از توافق ژنو، 55 مورد اقــدام علیه افراد و
نهادهای مختلف به علت تحریم های ایران انجام شد.

gg ،جرائمی که در فاصله بین توافق ژنو تا برجام از بانک ها اخذ شــد
هم از جهت تعداد بانک های جریمه شده و هم ازنظر مبلغ جریمه 

نسبت به قبل از توافق ژنو بیشتر بود.
gg بازگشت پذیری سریع تحریم ها، یکی از نقدهای مهمی بود که در

جلسات کمیسیون ویژه برجام، مورد تأکید قرار گرفت. 
gg ظریف، وزیر امور خارجه در کمیســیون ویژه برجام پیرامون آثار

اقتصادی برجام بیان نمود: »کل تحریم های اقتصادی، مالی و پولی 
اتحادیه اروپا از روز اجرا و کل تحریم های ایاالت متحده اعمال شده 
بر روی شــخصیت های غیر آمریکایی)ثانویــه( از روز اجرا لغو 

می شود.«
gg در 27 دی ماه ســال 94 وزارت خزانه داری آمریکا 11 فرد و نهاد

و در بهمن ماه ســال 95 نیز 25 فرد و نهاد را به علت فعالیت های 
موشکی ایران در لیست تحریم های خود قرار داد.

gg بســیاری دیگر از بانک های بــزرگ اروپایی نظیــر رویال بانک
اسکاتلند، اچ اس بی سی انگلستان و کامرز آلمان نیز به دلیل ترس 
از نقض سایر تحریم های آمریکا حاضر به ایجاد روابط کارگزاری 

نشده اند .
gg مجلس شــورای اسالمی در گزارش تیرماه ســال 95، با اشاره به

گذشــت چند ماه از اجرای برجام، تداوم مشکالت بانکی و مالی را 
موجب اعمال خسارت بر اقتصاد کشور دانسته است.

gg بر اســاس گزارش چهارم وزارت امور خارجــه در اجرای برجام 
)دی ماه ســال 95(، فروش نفت ایران از میانگین 982 هزار بشکه 
در ســال 2013 به میانگین1 میلیون 916 هزار بشــکه در سال 

2016 رسید.
gg به رغم اینکــه درآمدهای نفتی اکنون در اختیار ایران اســت، اما

نمی تواند در هر فعالیتی اســتفاده شــود و تنها راه قطعی برای نقد 
شدن پول های نفت،  واردات است.

gg به علت برقرار نشــدن روابط کارگزاری بانکــی، همکاری  های
اقتصادی دچار وقفه شده است.

gg در رابطه با قراردادهای منعقدشده تا که پایان تیرماه 96، 3 فروند
ایرباس و 4 فروند هواپیمای ATR تحویل هواپیمایی هما شده است.

gg با توجه به بازگشــت پذیری تحریم ها و عطف به ماســبق شدن 
تحریم های آمریــکا، در صورت بازگشــت تحریم ها، مالکیت 

هواپیماهای مورد قرارداد می تواند دچار مشکل شود. 
gg در تاریــخ 3 مرداد 1396)25 جــوالی 2017( قانون  » مقابله با

مخالفان آمریکا از طریق تحریم ها« علیه ایران، روسیه و کره شمالی 
در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. مهم ترین اثر این 
 )SDN(قانون در صورت اجرایی شــدن، افزایش لیست تحریمی
آمریکا علیه ایران است، که می تواند تمام افرادی که طبق برجام از 

تحریم خارج شده اند را مجدداً تحریم کند.
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وزارت نفت:
1 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95031714925
2 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95031714925

3 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر: 276230
4 - خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 461705

5 - همان
6 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 262555
7 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 251032 
9 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 13950213000665

11 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 265560
12 - خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 461705

13 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 246297
14 - پایگاه اطالع رســانی کنفرانس رونمایــی از قراردادهای جدید 

نفتی ایران
15 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 13940708001044
16 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 13930303000823

17 - خبرگزاری تسنیم ، کد خبر: 961571
18 - پایگاه خبری اداره کل مجلس

19 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 13940907000934
20 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 13940914000583

21 - خبرگزاری نسیم ، کد خبر: 1042317
22 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 13940912000571
23 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 13940907000742
24 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 13940927000279
25 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950530000969
26 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 277400
27 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 258479
28 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 265769

29 - سایت شرکت ملی نفت، کد خبر: 2،2246
30 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر : 268809
31 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر: 270061
32 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر: 275811

34 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 96012510000
35 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر: 277331
36 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 259671

38 - روزنامه ی دنیای اقتصاد، کد خبر: 1219538
39 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13951109001382

40 - روزنامه ی دنیای اقتصاد، کد خبر: 1219538
41 - پایگاه تحلیلی خبری عصر نفت، کد خبر: 13000

42 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر: 276297
43 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر: 277331

44 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 96050805071
45 - خبرگزاری ایسنا، کدخر: 96030905650

46 - همان
47 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3039806

48 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 3886040
49 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 96030905650

50 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13951105000765
51 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960315000656
52 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960224000848
53 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر: 277081
54 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 13940319000876

55 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 254928 
56 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 13941227000370
57 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13951220000410

58 - دنیای اقتصاد، کد خبر: 1167575
59 - روزنامه ی ایران ، کد خبر: 193138

60 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 246307

61 - خبرگزاری ایسنا ، کد خبر: 95111913367
62 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95111913604

63 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 264793
64 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 259138
65 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 243048

67 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 96032916495
68 - گزارش عملکرد وزارت نفت در سال 94

69 - خبرگزاری صداوسیما، کد خبر: 1306532
70 - خبرگزاری صداوسیما، کد خبر: 1424474

71 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 273786
72 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 277400

73 - پایگاه اطالع رسانی صنعت برق، کد خبر: 15026
74 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95031714925

75 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 242370
76 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 264254
77 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 276085

78 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82596978
79 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 257409
80 - پایگاه تحلیلی خبری عیار آنالین ، کد خبر: 182991
82 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 238106

83 - پایگاه اطالع رسانی شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران

84 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 262829
85 - خبرگزاری ایرنا ، کد خبر: 2000095616

86 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 246203
87 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 254449
88 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 259059
89 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 257703
90 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 262624
91 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 265268
92 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 266064
93 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 260519
94 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 255554
95 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 260280
96 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 254789

97 - پایگاه اطالع رسانی شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران

98 - پایگاه اطالع رسانی شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران

99 - خبرگزاری ایسنا،کد خبر: 96020904746
100 - خبرگزاری عصر ایران، کد خبر: 549252

101 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950305001488
104 - آمارنامه مصرف فرآورده های انرژی زا 1393، شــرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی ایران
105 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960129000653
106 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960129000653

107 - مرکــز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی ، کد گزارش: 
14729

108 - مرکــز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی ، کد گزارش: 
14352

109 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 264303
110 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 245869
111 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 248073
112 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 254928

113 - خبرگزاری ایسنا ، کد خبر: 95040103604
114 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82460206
115 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82460206

116 - ترازنامه ی انرژی سال 1391

117 - شبکه ی اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 276119
118 - خبرگزاری ایسنا ، کد خبر: 94012307647

119 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 239024
120 - این مهم ابتدا به تیرماه و ســپس شهریورماه 94 موکول و نهایتًا 

از مهرماه 94 آغاز شد.
121 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 247265
122 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 277481
123 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 243202

124 - پایگاه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر: 16545
125 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر: 244991

126 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3865200
127 - پایگاه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 16545

128 - آمار سالیانه ی واردات و صادرات گمرک در سال 95
129 - مرکــز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی ، کد گزارش: 

14480
130 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 230791
131 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 13940715000624
132 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 252199
133 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 253456
134 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13951007000549

135 - خبرگزاری صداوسیما، کد خبر: 1350334
136 - خبرگزاری صداوسیما، کد خبر: 1350334

137 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 259987
138 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 242433
139 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 258241
140 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر: 277072

141 - بیانــات رهبــر معظم انقــالب در حرم مطهــر رضوی، 1 
فروردین 95

143 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 255801
144 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر : 275458

145 - خبرگزاری صداوسیما، کد خبر: 1051018
146 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1304362

147 - پایگاه خبری و تحلیلی نفت ، کد خبر: 16534
148 - خبرگزاری تسنیم ، کد خبر: 715534

149 - پایگاه خبری صبحانه باخبر ، کد خبر: 90494
150 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 262676

151 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82621479
152 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 13930529000867
153 - پایگاه تحلیلی-خبری عیار آنالین ، کد خبر: 73389
154 - پایگاه تحلیلی-خبری عیار آنالین ، کد خبر: 85321
155 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 254928

156 - همان
157 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82394423

158 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 255730
159 - گزارش مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 15280

160 - پایگاه تحلیلی-خبری عیار آنالین ، کد خبر: 135826 
161 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 261400

162 - روزنامه خراسان ، 9 خرداد 95
163 - خبرگزاری ایسنا ، کد خبر: 95040103604 

164 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 262147
166 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 238579
167 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 258414

168 - خبرگزاری مهر ، کد خبر: 4004341
169 - خبرگزاری تسنیم ، کد خبر: 1459753

170 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 241216
171 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 13941103000219
172 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 261654
173 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 13941014000354

منابع:
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174 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 13941103001259
175 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 13941020001574
176 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 255334
177 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950606001593
178 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950928000216
179 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 249838
180 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ، کد خبر: 248249

181 - پایگاه اطالع رسانی ایران پلیمر

وزارت نیرو:
1 - خبرگزاری برق نیوز، کد خبر: 10281
2 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82162760

3 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950602001455
4 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950512001167

5 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1151793
6 - گزارش مرکز پژوهش های مجلس، کدگزارش: 14981

7 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1145795
8 - گزارش مرکز پژوهش های مجلس، کدگزارش: 14981

9 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1317093
10 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 96041608391

11 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960130000516
12 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1198372
13 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1076048

14 - گزارش مرکز پژوهش های مجلس، شماره گزارش: 15427
15 - گزارش مرکز پژوهش ها مجلس، کدگزارش: 15427

16 - بند ز، تبصره »9«
17 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 2849474

18 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95020704044
19 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1333489
20 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1333489

21 - کتــاب حذف یارانــۀ انرژی مشــترکین پرمصــرف با مدل 
IBT قیمت گذاری

22 - خبرگزاری برق نیوز، کد خبر: 989
23 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1187916

24 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3684794
25 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 888120
26 - خبرگزاری برق نیوز، کد خبر: 22448

27 - خبرگزاری شانا، کد خبر: 241082
28 - خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 360268

29 - تارنمای شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا
30 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13930719001316

31 - پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، کد خبر: 3498
32 - سایت آمار صنعت برق

33 - شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، کد خبر : 276195
34 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95040117601

35 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82452649
36 - خبرگزاری خبر آنالین، کد خبر: 650205

37 - خبرگزاری تحلیلی خبر آنالین، کد خبر: 624194
38 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82452649
39 - خبرگزاری برق نیوز، کد خبر: 12939
40 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82570339

41 - سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا(
42 - خبرگزاری برق نیوز، کد خبر: 8317

43 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 924976
44 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1135843

وزارت صنعت، معدن و تجارت:
1 - سایت خبری مشرق نیوز، کد خبر: 672736

2 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 894072 
3 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 13940725000996 

4 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 1694082716725  
5 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13940827001323 

6 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1103291 
7 - سایت خبری عیارآنالین، کد خبر: 156465 
8 - باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: 6146084 

9 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1274565 
10 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13951202000567

11 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1098247
12 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1135393

13 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13951202000567
14 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 96040702530

15 - خبرگزاری تسنیم ، کد خبر: 1470248
16 - خبرگزاری ایرنا ، کد خبر: 82593360
18 - سایت بانک مرکزی، کد خبر: 14782

19 - سایت خبری عیارآنالین، کد خبر: 216885
20 - عیارآنالین، کد خبر: 205767  

21 - سایت بانک مرکزی، کد خبر: 14782
22 - خبرگزاری مهر ، کد خبر: 3933446

23 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3933446  
24 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3913847  

25 - خبرگزاری فارس، کد خبر: ،13951214001077  
26 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3942221  

27 - خبرگزاری نسیم آنالین، کد خبر: 2100971  
28 - سایت خبری تحلیلی عیارآنالین،کد خبر: 216885  

29 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82571062  
30 - سایت خبری تحلیلی عیارآنالین، کد خبر: 37226

31 - سایت خبری تحلیلی عیارآنالین، کد خبر: 145029  
32 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950414000987

33 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82144461
34 - خبرگزاری شاتا، کد خبر: 328579

35 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 3992242
36 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 96030905220

37 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960329001053
38 - خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 455881

39 - سایت خبری تحلیلی خبرآنالین ، کد خبر: 632793
40 - خبرگزاری ایلنا ، کد خبر: 458560

41 - دلیری معاون گسترش پروژه های کالن انرژی و زیربنایی ایدرو، 
روزنامه گسترش صمت، کد خبر: 17436
42 - خبرگزاری مهر ، کد خبر: 3923996
43 - خبرگزاری مهر ، کد خبر: 4046671

44 - خبرگزاری صداوسیما ، کد خبر: 1621456
45 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 984053

46 - خبرگزاری خبرآنالین ، کد خبر: 679942
47 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13951124001329

48 - خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 463460
49 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960331000698

50 - روزنامه خراسان، کد خبر: 377910 
51 - خبرگزاری تسنیم ، کد خبر: 1311490

52 - روزنامه خراسان، کد خبر: 377910 
53 - سایت خبری مقاومتی نیوز، کد خبر: 5299

54 - خبرگزاری شاتا ، کد خبر: 401690
55 - خبرگزاری ایسنا ، کد خبر: ،95122214127

56 - سایت خبری عصر ایران، کد خبر: 529324
57 - سایت خبری عیارآنالین، کد خبر: 242324
58 - خبرگزاری صداو.سیما ، کد خبر: 1752308

59 - خبرگزاری خانه ملت ، کد خبر: 310865
60 - خبرگزاری تسنیم ، کد خبر: 1465715

61 - متن تجارت ترجیحی با ترکیه، سازمان توسعه تجارت
62 - مرکز پژوهش های مجلس، گزارش شماره: 14730

63 - خبرگزاری آنا، کد خبر: ،97999
64 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95020300971
65 - خبرگزاری نسیم آنالین، کد خبر: 2085094

66 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 139511040006597
67 - خبرگزاری شاتا، کد خبر: 401355

68 - خبرگزاری نسیم آنالین، کد خبر: 2084541
69 - خبرگزاری صداو سیما، کد خبر: 1720983

70 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 96042413418
71 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82098370
72 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 1105082

73 - بخشنامه معاون اول رئیس جمهور
74 - خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 318206
75 - خبرگزاری تسنیم ، کد خبر: 1304088

76 - خبرگزاری شاتا ، کد خبر: 416592
77 - خبرگزاری ایسنا ، کد خبر: 96031507973

78 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3667821
79 - ماده 1تا 3

80 - ماده 4
81 - ماده 5 تا 15

82 - ماده 19 تا 22
83 - خسروتاج، رئیس ســازمان توسعه تجارت، خبرگزاری ایرنا، کد 

خبر: 82144461
84 - خبرگزاری تسنیم ، کد خبر: 1386372

85 - سایت خبری دنیای اقتصاد ، کد خبر: 1106478
86 - دنیای اقتصاد، کد خبر: 1110242 

87 - سایت خبری تابناک، کد خبر: 558279
88 - مودودی، معاون کل سازمان توســعه تجارت، خبرگزاری مهر، 

کد خبر: 3556982
89 - امین مالکی، عضو هیئت علمی مؤسســه مطالعات و پژوهش های 

بازرگانی، روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 985926
90 - خبرگزاری ایسنا ، کد خبر: 95012208343

91 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 13951011000519
92 - نامه ســندیکای تولیدکننده لولــه و پروفیل بــه وزیر اقتصاد، 

خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82064311
93 - خبرگزاری مهر ، کد خبر: 3898984
94 - خبرگزاری مهر ، کد خبر: 4036261

95 - خبرگزاری ایلنا ، کد خبر: 499527
96 - خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 499527

97 - سایت خبری تحلیلی دنیای اقتصاد ، کد خبر: 1102370
98 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82270811 
99 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1082393

100 - پایگاه اطالع رسانی وزارت صنعت، کد خبر: 421843 
101 - مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 14653 

102 - اتاق بازرگانی صنایع و معادن، کد خبر: 49686
103 - خبرگزاری خانه ملت ، کد خبر: 289804 

104 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 94110502518 
105 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950406000256 

106 - خبرگزاری صداوسیما، کد خبر: 1200533
107 - سایت خبری اگزیم نیوز، کد خبر: 13367،20
108 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 94110502535

109 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3776212
110 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 1116246

111 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950525000638
112 - خبرگزاری صداو سیما، کد خبر: 1200533

113 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1145669
114 - خبرگزاری ایسنا ، کد خبر: ،96050200931

115 - بیانات در دیدار هیئت دولت 4 شهریور 94
116 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 945166

117 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر : 1103533
118 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 96041004023

119 - خبرگزاری ایرنا ، کد خبر: 82562482
120 - خبرگزاری ایرنا ، کد خبر: 82552498

121 - خبرگزرای ایسنا، کد خبر: 96031006117
122 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960416000211

123 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1103533
124 - روزنامه جهان صنعت ، کد خبر: 38310

125 - خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 337300
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126 - پایگاه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، کد خبر: 16445
127 - پایگاه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، کد خبر: 16551

128 - گزارش ســازمان توســعه و تجارت با عنوان گزارش عملکرد 
تجارت خارجی کشور

129 - گزارش ســازمان توســعه و تجارت با عنوان گزارش عملکرد 
تجارت خارجی کشور 

130 - گزارش مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی با شماره 
15432

131 - گزارش کارشناســی مرکــز پژوهش های مجلس با شــماره 
15349

132 - خبرگزاری نسیم آنالین ، کد خبر: 2103300
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بانک مرکزی:
1 - پایگاه خبری عصر بانک، کد خبر: 27339
2 - پایگاه خبری اخبار بانک، کد خبر: 51693
3 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 13420

4 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1068246
5 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1130472
6 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 14421
7 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 14870

8 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950406001108
10 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1098289

11 - پایگاه خبری فردا، کد خبر: 565692
12 - خبرگزاری اقتصاد آنالین، کد خبر: 322639

13 - همان
14 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1177437

15 - روزنامه کیهان، کد خبر: 84501
16 - خبرگزاری صداوسیما، کد خبر: 1534275

17 - خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 504463
18 - روزنامه دنیا اقتصاد، کد خبر: 1102764

19 - کتاب اقتصاد ایران در سال 95، مرکز پژوهش های مجلس
20 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1306168
21 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82586725

22 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 14993
23 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1059928

24 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1186359
25 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3780720

26 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13951217000932
27 - پایگاه خبری بانکداری ایرانی، کد خبر: 94794

28 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13951217000932
29 - باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: 6005491

31 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 15120
32 - پایگاه خبری پول نیوز، کد خبر: 174590

33 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960126000084
34 - سازمان بسیج دانشجوئی، کد خبر: 76286

35 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 12992
36 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950322001099

37 - اخبار بانک، کد خبر: 32660
38 - پایگاه خبری پول نیوز، کد خبر: 171325
39 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1297302

40 - تارنمای بانک مرکزی ، کد خبر: 12950
41 - پایگاه خبری اقتصاد نیوز، کد خبر: 169986

42 - پایگاه خبری فردا، کد خبر: 252122
43 - پایگاه خبری عیار آنالین، کد خبر: 96707

44 - همان
45 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 16008

46 - مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش، 15366
47 - بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی ارزی، ارائه قائم مقام 

بانک مرکزی، کمیجانی 
48 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 13791

49 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13940624000206
50 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 14367

51 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 94021206600
52 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 15711
53 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 15344

54 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 96030703726
55 - خبرگزاری تســنیم، کد خبــر: 1263204 و مراجعه به دنیای 

اقتصاد، کد خبر: 1171314
56 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1080090
57 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1096134

58 - پایگاه خبری اقتصاد آنالین، کد خبر: 189979
60 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 15711
61 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82494313

62 - به نشریه گزیده های آمارهای اقتصادی مراجعه شود.
63 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1107715
64 - پایگاه خبری افکار نیوز، کد خبر: 570833

65 - نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، شماره 87
66 - تارنمای بانک مرکزی، کدخبر: 14814
67 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 16492
68 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1264753
69 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 14782

70 - خبرگزاری میزان، کد خبر: 303995
71 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 16413
72 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 15733
73 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 14276
74 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82031496

75 - تارنمای بانک مرکزی، نشریه نماگرهای اقتصادی
76 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3871710

77 - پایگاه خبری اخبار بانک، کد خبر: 51527 و همچنین رجوع کنید 
به دنیای اقتصاد، کد خبر: 1079742

78 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1078227
79 - روزنامه تعادل، کدخبر: 22658

80 - پایگاه خبری اقتصاد آنالین، کد خبر: 176448
81 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3847782

82 - خبرگزاری صداوسیما، کد خبر: 1094619
83 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82510390

84 - همان
85 - پایگاه خبری عیار آنالین، کد خبر: 191359

86 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 16560
87 - بانک مرکزی، گزیده آمارهای پولی بانکی

88 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3916349
89 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1327532
90 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 15673

91 - خبرگزاری ایبنا، کد خبر: 17245
92 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 10898
93 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 10970
94 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 10980

95 - پایگاه خبری بانک مردم، کد خبر: 32950
96 - پایگاه خبری بنکر، کد خبر: 15398

97 - مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 15164
98 - تارنمای بانک مرکزی، کدخبر: 9888

99 - پایگاه خبری تابناک، کد خبر: 689862
100 - پایگاه خبری اقتصاد آنالین، کد خبر: 152841

101 - پایگاه خبری، بنکر، کد خبر: 186287
102 - پایگاه خبری عیارآن الین، کد خبر: 226629
103 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95113021143
104 - پایگاه خبری اقتصاد نیوز، کد خبر: 157104

105 - گزارش مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 14953
106 - گزارش مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 14911

107 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 16300
108 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 2201211

111 - بخشنامه بانک مرکزی، کد خبر: 3719

112 - پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت، کد خبر: 234
113 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1066951

114 - مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 14316
115 - پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت، کد خبر: 234
116 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950825000528

117 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1305266
118 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950825000528

119 - بانک مرکزی، نشریه نماگرهای اقتصادی، شماره 86
120 - سامانه سنا

121 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1081828
122 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 15021

124 - شبکه ی خبری اقتصاد و بانک ایران، کد خبر: 15879
125 - دنیای بانک، کد خبر: 8910

126 - رونوشت اقتصادی، کد خبر: 19065486
127 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1072883
128 - روزنامه دنیای اقتصاد، کدخبر: 1106831

129 - مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 15366
130 - همان

131 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1405709
132 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1107072

133 - پایگاه خبری تابناک، کد خبر: 661060
134 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1107072

135 - تارنمــای بانــک مرکزی، گزیــده آمارهای پولــی بانکی، 
اسفندماه 95

136 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960131000265
137 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960316000458

138 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 15148
139 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 16273
140 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 15687
141 - خبرگزاری تابناک، کد خبر: 696320

142 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 15042
143 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 15097
144 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 15071
145 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 15262
146 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 15946
147 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 15503

148 - روزنامه جهان صنعت، کد خبر: 401986482959
149 - باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: 5113029

150 - روزنامه کیهان، کد خبر: 40018
151 - پایگاه خبری بانکداران ، کد خبر: 104453

152 - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، کد خبر: 179784
153 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر:  15120
154 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 16377

155 - شبکه ی خبری اقتصاد و بانک ایران ، کد خبر: 49609
156 - پایگاه خبری عصر بانک، کد خبر: 88754
157 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر:  15120

158 - خبرگزاری فارس ، کد خبر: 13950203000232
159 - پایگاه اطالع رسانی دولت، کد خبر: 293710

160 - بانکداری ایرانی، کد خبر: 2541
161 - مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 15187

162 - پایگاه خبری بانکداران ، کد خبر: 187721
163 - پایگاه خبری مشرق، کد خبر 669979
164 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1352036

165 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1078720
166 - شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، کد خبر: 11042
167 - شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، کد خبر: 11375

168 - مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 15187
169 - پایگاه خبری بانک مردم، کد خبر : 46912

170 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 11311
171 - خبرگزاری ایسنا، کدخبر: 94112515962

172 - تارنمای بانک مرکزی، سیاست های پولی ساالنه
173 - خبرگزاری ایسنا، کدخبر: 94112515962
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174 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 15136
175 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 13677

176 - مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 14795
177 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 16389
178 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 16504
179 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 1531

180 - مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 14791
181 - پژوهشکده پولی بانکی،  کد خبر: 211913

182 - اقتصاد نیوز، کدخبر: 151006 
183 - روزنامه خراسان، کد خبر: 562211

184 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 13092
185 - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، کد خبر: 179784

186 - خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 412979
187 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر:1437760

188 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 15717
189 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 15717

190 - شبکه ی خبری اقتصاد و بانک ایران ، کد خبر: 13511
191 - پایگاه خبری عیار آن الین، کد خبر: 237044

192 - پژوهشکده پولی بانکی، کد خبر: 123456
193 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 16208
194 - پایگاه خبری تابناک، کد خبر: 666738

195 - پایگاه خبری نامه، کد خبر: 125554
196 - شبکه ی خبری اقتصاد و بانک ایران ، کد خبر: 12084

197 - اقتصاد آنالین، کد خبر: 88150
198 - اقتصاد آنالین، کد خبر: 142875

199 - بانک مرکزی، کد خبر: 15733
200 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950902001695

201 - خبرگزاری صدا وسیما، کد خبر: 1326952
202 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 15733

203 - پایگاه اطالع رسانی هیات دولت، کد خبر: 2081
204 - پایگاه خبری عیار آنالین، کد خبر: 216815

205 - پژوهشکده پولی بانکی، کد خبر: 181708
206 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1098196

207 - هفته نامه تجارت فردا، کد خبر: 7211144
208 - خبرگزاری اقتصاد ایران، کد خبر: 268210

209 - خبرگزاری ایکنا، کد خبر: 3496246 
210 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3734163

211 - تارنمای قوانین بانکی جمهوری اسالمی، کد خبر: 134512
212 - مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 15168

213 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82481431
214 - تارنمای بانک مرکزی، کد خبر: 12617

215 - پایگاه خبری افکار نیوز، کد خبر: 320215
216 - باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: 5623099

217 - پایگاه خبری بورس نیوز، کد خبر: 23737 
218 - شبکه ی خبری اقتصاد و بانک ایران ، کد خبر: 17995

219 - مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 14192
220 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 886085

221 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1106162
222 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1104420

223 - پایگاه خبری فردا، کد خبر: 573168
224 - شبکه خبر، کد خبر: 486164

225 - شبکه ی خبری اقتصاد و بانک ایران ، کد خبر: 14695
226 - شبکه ی خبری اقتصاد و بانک ایران ، کد خبر: 14989
227 - شبکه ی خبری اقتصاد و بانک ایران ، کد خبر: 11402

228 - مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: 1014547
229 - شبکه ی خبری اقتصاد و بانک ایران ، کد خبر: 69870
230 - شبکه ی خبری اقتصاد و بانک ایران ، کد خبر: 14639

وزارت امور اقتصاد و دارای
1 - پایگاه اطالع رسانی وزارت اقتصاد، کد خبر: 123000986

2 - خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 326699
3 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 4036210

4 - خبرگزاری میزان، کد خبر: 273464
5 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95061711351
6 - باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: 5878738

7 - روزنامه آسیا، کد خبر: 197321
8 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95071308268

9 - مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: 1027794
10 - خبرگزاری میزان، کد خبر: 274324

11 - خبرگزاری صداوسیما، کد خبر: 1523235
12 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3884705

13 - این طرح با همکاری بانک مرکزی، در حال اجرا است. در گزارش 
بانک مرکزی در قسمت انتقال حساب های دولتی این طرح، اشاره شد.

14 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82452845
15 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82178725

16 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95120805111
17 - آمارهای این بخش از نشــریه گزیــده آمارهای اقتصادی بانک 
مرکزی بخش آمارهای مالی و بودجه استخراج شــده اســت. منبع: 

بانک مرکزی
18 - مرکــز پژوهش های مجلس، کد گــزارش: 15218 و همچنین 
مراجعه به گزارش تحلیل مالیات بر درآمد مشــاغل از سازمان امور 

مالیاتی شود.
19 - تسنیم، کد خبر: 1098377
20 - تسنیم، کد خبر: 762826

21 - ریسک نیوز، کد خبر: 116772
22 - پایگاه خبری ایبنا، کد خبر: 49420

23 - پایگاه اطالع رسانی وزارت اقتصاد، کد خبر: 18105
24 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95081107623
25 - پایگاه خبری اقتصاد نیوز، کد خبر: 120106

26 - اقتصاد آنالین، کد خبر: 179915
27 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 4023480

29 - مهر، کد خبر: 3612321
30 - پایگاه خبری ایبنا، کد خبر: 28888

31 - بانک مرکزی، کد خبر: 16008
32 - دنیای اقتصاد، کد خبر: 1062957

33 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3931467
34 - پایگاه خبری آنا، کد خبر: 218911
35 - دنیای اقتصاد، کد خبر: 1102610
36 - دنیای اقتصاد، کد خبر: 1104477

37 - پایگاه خبری اقتصادنیوز، کد خبر: 171723
38 - دنیای اقتصاد، کد خبر: 1103816
39 - دنیای اقتصاد، کد خبر: 1104477

40 - بنا نیوز، کد خبر: 84595
41 - دفتر هیئت دولت، کد خبر: 291

42 - پایگاه خبری عصر ایران، کد خبر: 537873
43 - مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 15267

44 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1355170
45 - مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: 134203

46 - مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 15400
47 - تسنیم، کد خبر: 834922

48 - بنکر، کد خبر: 176800
49 - بانک مردم، کد خبر : 67578

50 - همان
51 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13951126001411

52 - مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: 133816
53 - سازمان ســرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران، کد 

خبر: 5012
54 - سازمان ســرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران، کد 

خبر: 4722
55 - سازمان ســرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران، کد 

خبر: 4713
56 - پایگاه اطالع رسانی اتاق بازرگانی ایران، کد خبر: 44173

57 - پایگاه خبری اقتصاد آنالین، کد خبر: 185402
58 - روزنامه اطالعات، کد خبر: 35783

59 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13951015001714
60 - پایگاه خبری اقتصاد نیوز، کد خبر: 168593

61 - نسیم آنالین، کد خبر: 2102883
62 - خبرگزاری بانکداری بین المللی، کد خبر: 58304

63 - پایگاه خبری عصر بانک، کد خبر: 36645
64 - عصر اقتصاد، کد خبر: 12962

65 - پایگاه خبری بورس پرس، کد خبر: 51610
66 - پایگاه خبری ایبنا، کد خبر: 13718

67 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950531000206
68 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1324111

69 - پایگاه خبری عصر ایران، کد خبر: 502299
70 - روزنامه ایران، کد خبر: 154120

71 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960127000576
72 - برای توضیح بیشــتر به متن این نوع لوایح واقع در سامانه قوانین 

مرکز پژوهش های مجلس مراجعه فرمایید.
73 - ایلنا، کد خبر: 495232

74 - مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: 1005701
75 - روزنامه رسمی، کد خبر: 12849

76 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95111006851
77 - پایگاه اطالع رسانی دولت، کد خبر: 288517

78 - روزنامه رسمی، کد خبر: 1974
79 - مرکــز پژوهش های مجلس، قانــون موافقت نامه همکاری های 
اقتصادی بیــن دولت جمهوری اســالمی ایران و دولــت جمهوری 

کرواسی
80 - مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: 1017948

81 - دنیای اقتصاد، کد خبر: 1164780
82 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95110906082

83 - دنیای اقتصاد، کد خبر: 1061973
84 - روزنامه رسمی، کد خبر: 12843

85 - مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 15437
86 - فارس، کد خبر: 13950902000389

87 - صبحانه آنالین، کد خبر: 65567
88 - برای اطالع بیشــتر از آیین نامه های این اقدام به مرکز مدیریت 
بدهیهــا و داراییهــای مالی عمومی، ذیــل معاونت نظــارت مالی و 

خزانه داری مراجعه فرمایید.
89 - دنیای اقتصاد، کد خبر: 1045424

90 - پایگاه خبری مشرق، کد خبر: 621136
91 - پایگاه خبری پارس نیوز، کد خبر: 429980

92 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950708000772
93 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 2110556

94 - پایگاه خبری مشرق، کد خبر: 565693
95 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1039974

96 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 4023480
97 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950729000457

98 - روزنامه شرق، کد خبر: 28137
99 - دنیای اقتصاد، کد خبر: 1051175

100 - پایگاه خبری فرهنگ، کد خبر: 223991
101 - پایگاه خبری ایران اکونومیست، کد خبر: 99755

102 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1429528
103 - آمار و عملکرد واگذاری ســهام و دارایی بنگاه های مشــمول 

واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی
104 - پایگاه اطالع رسانی اتاق بازرگانی ایران، کد خبر: 5613

105 - همشهری، کد خبر: 327679
106 - تسنیم، کد خبر: 588220

107 - خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 270241
108 - پایگاه خبری الف، کد خبر: 489220

110 - همشهری، کد خبر: 377591
111 - خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 392650

112 - پایگاه خبری الف، کد خبر: 1287563
113 - مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 15361
114 - مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 15443

115 - پایگاه خبری فردا، کد خبر: 602531
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116 - مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: 810363
117 - به گزارشــات راهکارهای بهبود رتبه ایــران در گزارش انجام 
کســب وکار بانک جهانی از مرکــز پژوهش های مجلــس، مراجعه 

فرمایید.
118 - مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 15182

119 - پایگاه خبری فرارو، کد خبر: 269438
120 - پایگاه خبری اقتصاد نیوز، کد خبر: 158585

121 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95102012936
122 - مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: 929088

123 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960502000668
124 - دنیای اقتصاد، کد خبر: 1064670
125 - دنیای اقتصاد،کد خبر: 1072474

126 - پایگاه خبری اقتصاد آنالین، کد خبر: 182659
127 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13930623001239

128 - خبرگزاری ایسنا، کدخبر: 94060301774
129 - روزنامه گسترش صمت، کد خبر: 12647

130 - فردا، کد خبر: 467954
131 - دنیای اقتصاد، کد خبر: 980645

132 - پایگاه خبری فردا، کد خبر: 609880
133 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3876697

134 - دنیای اقتصاد، کد خبر: 1087514
135 - همشهری، کد خبر: 349068
136 - همشهری، کد خبر: 372869

137 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13940530000334
138 - خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 354690

139 - سازمان امور مالیاتی کشور، کد خبر: 5455
140 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82607041

141 - مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 12786
142 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950221000519

144 - دنیای اقتصاد، کد خبر: 1107482
145 - دنیای اقتصاد، کد خبر: 893007

146 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95031713465
147 - مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: 1021129

148 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1360457
149 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95100401519

150 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1337115
151 - قانون برنامه ششم توسعه، مرکز پژوهش های مجلس

152 - پایگاه خبری مشرق، کد خبر: 702741

وزارت راه و شهرسازی:
1 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3968640

2 - پورتال اینترنتی بانک مسکن، کد خبر: 6056
3 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 96021710791
4 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 96021308210

5 - پرتال خبری بانک مسکن، کد خبر: 6202
6 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 81125204

7 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 824516
8 - خبرگزاری مهر، کدخبر: 3912285

9 - پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کد خبر: 21426
10 - پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کد خبر: 21426

11 - پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کد خبر: 294
12 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960211000736
13 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960211000736

14 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر:  96020502834
15 - خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 335903

16 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13940219000282
17 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1095511

18 - پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کد خبر: 174020
19 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13940219000282

20 - سایت خبری تابناک، کد خبر: 602954
21 - پایگاه خبری - تحلیلی عیارآنالین، کد خبر: 57856

22 - پایگاه خبری -تحلیلی اقتصاد آنالین، کد خبر: 134978

23 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1041049
24 - پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، کد خبر: 12191

25 - خبرگزاری معاون اول رئیس جمهور،کدخبر:875
26 - خبرگزاری جهان اقتصاد

27 - همان
28 - دنیای اقتصاد، کدخبر:1058629

29 - پایگاه خبری آفتاب، کد خبر: 451982
30 - وزارت راه و شهرسازی

31 - خبرگذاری جمهوری اسالمی ایران، کدخبر: 82525517
32 - خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 239869

33 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1212174
34 - خبرگزاری مشرق، کد خبر: 718107

35 - باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: 6089712
36 - پایگاه خبری اقتصاد نیوز، کد خبر: 169731

37 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1080043
38 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 832413
39 - خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 336596

40 - پایگاه خبری -تحلیلی مشرق، کد خبر: 643737
41 - پایگاه خبری اقتصاد آنالین، کد خبر: 178392

42 - روزنامه جام جم، کد خبر: 2350219603362308603
43 - پایگاه اطالع رسانی دولت، کد خبر: 289580

44 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1335248
45 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960401001014

46 - خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 163626
47 - هفته نامه تجارت فردا، کد خبر: 10840

48 - پایگاه اطالع رســانی شــرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی 
شهری ایران، کد خبر: 1018070

49 - پایگاه خبری -تحلیلی عیارآنالین، کد خبر: 244747
50 - پایگاه خبری - تحلیلی عیارآنالین، کد خبر: 235550
51 - پایگاه خبری -تحلیلی عیارآنالین، کد خبر: 231766
52 - پایگاه خبری -تحلیلی عیارآنالین، کد خبر: 231766

53 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1321799
54 - خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: 96043017250

55 - طبق اطالعات رسمی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
56 - طبق اطالعات رسمی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
57 - پایگاه خبری - تحلیلی مسکن نیوز، کد خبر: 3847

58 - پایگاه خبری -تحلیلی عیارآنالین، کد خبر: 241399
59 - پایگاه خبری -تحلیلی عیارآنالین، کد خبر: 241557

60 - روزنامه جام جم، کد خبر: 1156960653060696533
61 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 363236

62 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 1108091
63 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1378311

64 - روزنامه رسمی، کد خبر: 5225
65 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950213000541
66 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960214000354

67 - خبرگزارسی تسنیم، کدخبر: 134218 
69 - خبرگزاری ایسنا،کدخبر: 95112115026

70 - خبرگزاری-فارس، کد خبر: 13920527001131
71 - سایت اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران

72 - خبرگزاری تسنیم،کدخبر: 1076723
73 - پایگاه اطالع رسانی دولت،کدخبر:  84869 

74 - خبرگزاری تسنیم، کدخبر: 1310568
75 - خبرگزاری تین نیوز،کد خبر: 13183

76 - خبرگزاری تسنیم،کد خبر: 1474585 
79 - خبرگزاری مهر،کدخبر: 3835576

80 - پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کد خبر: 39699
81 - پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کد خبر: 39699

82 - پایگاه خبری تحلیلی الف، کد خبر: 487335
83 - بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، کد خبر: 16070

84 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 4044383
85 - پورتال خبری مرکز آمار ایران، کد خبر: 5538646

86 - پایگاه خبری تحلیلی الف، کد خبر: 487335

87 - بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، کد خبر: 14500
88 - جامعه خبری تحلیلی الف، کد خبر: 487335

89 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 4044383
90 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 4018928
91 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 4016601
92 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 4018928

93 - پرتال خبــری وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات، کد خبر: 
10823

94 - خبرگزاری میزان، کد خبر:  17984
95 - خبرگزاری میزان، کد خبر:  133557

96 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1080043
97 - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، کد خبر: 96842

98 - هفته نامه تجارت فردا، کد خبر: 20107
99 - پایگاه خبری-تحلیلی مشرق نیوز، کد خبر: 477609

100 - پایگاه خبری-تحلیلی مشرق نیوز، کد خبر: 477609
101 - روزنامه دنیای اقتصاد/ کد خبر: 886807
102 - خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 315374

103 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3911029

وزارت جهاد کشاورزی:
1 - روزنامه رسمی، 15 اردیبهشت 1392، شماره ویژه نامه: 569

3 - مــاده یک از قانــون تمرکز وظایف و اختیــارات مربوط به بخش 
کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

4 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 36031
5 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 111746

6 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95081409492
7 - پایگاه خبری عیار آنالین، کد خبر: 211059

8 - خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 427293
9 - افکار نیوز، کد خبر: 572585

10 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3940235
11 - خبرگزاری ایانا، کد خبر: 38164

12 - فردا نیوز، کد خبر: 443664
13 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13941017000379
14 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960108000675

15 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82073695
16 - حجتی، خبرگزاری مهر، کد خبر: 3943823

18 - معدن 24، کد خبر: 32949
19 - پایگاه اطالع رسانی دولت، کد خبر: 291444

20 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1395916
21 - خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 310577

22 - اقتصاد نیوز، کد خبر: 158927
23 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1364561

24 - رویداد 24، کد خبر: 13305886
25 - باشگاه خبرنگاران، کد خبر: 4694660

26 - ایران آنالین، کد خبر: 66784
27 - خبرگزاری فردا، کد خبر: 507049

28 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95081208565
29 - روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی

30 - خبرگزاری تسنیم ، کد خبر: 1228077
31 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82098897 

32 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 942104
33 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82449855

34 - حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، خبرگزاری ایانا، کد خبر: 42164
35 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1364561

36 - جامعه خبری-تحلیلی الف، کد خبر: 408394
37 - پایگاه خبری- تحلیلی عیار آنالین، کد خبر: 212337

38 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95011805976
39 - خبر آنالین، کد خبر: 2907

40 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 81446831
41 - جام جم آنالین، کد خبر: 2041055867748810953

42 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95111913569
43 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1337477
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46 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1422568
47 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950930001217

48 - روزنامه کیهان، کد مطلب: 90947
49 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960115000478

50 - خبرگزاری صدا و سیما، کد خبر: 1430871
51 - خبرگزاری ایانا، کد خبر: 34895

52 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82437918
53 - خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 500530

54 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 985856
55 - پایگاه خبری - تحلیلی عیار آنالین، کد خبر: 62701

57 - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، کد خبر: 782387
59 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد مطلب: 866821

60 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 81939215
61 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82452176

62 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 94112616492
63 - پایگاه خبری - تحلیلی عیار آنالین، کد خبر: 211712

64 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95023119386 
65 - خبرگزاری ایانا، کد خبر: 37125

66 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1249879
67 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1249721

68 - خبرگزاری ایانا، کد خبر: 30711
69 - عیار آنالین، کد خبر: 192063

70 - باشگاه خبرنگاران، کد خبر: 5916262
71 - سالمت نیوز، کد خبر: 181126

72 - خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 238601
73 - اتاق شیشه ای خبر، کد خبر: 109918

74 - تبیان، کد خبر: 219369
75 - طبق آمار معاونت توســعه روســتایی و مناطق محروم ریاست 

جمهوری و همچنین مرکز آمار ایران
76 - بیانات در دیدار با اعضای هیئت دولت )94/06/04(

77 - پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، کد خبر: 13506 
80 - اقتصاد نیوز، کد خبر: 161565

81 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 94081307404
82 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 94081307404

83 - خبرگزاری ایانا، کد خبر: 45583
84 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95050100722

85 - روزنامه کیهان، کد مطلب: 92923
86 - خبر آنالین، کد خبر: 559487

87 - الیحه بودجه 96
88 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95091307105

89 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82361744
90 - پایــگاه خبری کانون انجمن های صنایــع غذایی ایران، کد خبر: 

3297
91 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82096261
92 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1418905

93 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3840031
94 - پایگاه خبری - تحلیلی عیار آنالین، کد خبر: 218729

95 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950901000758
97 - گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان اظهارنظر کارشناسی 
درباره: »الیحه اعطای تســهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملی 
برای ایجاد اشــتغال در روســتاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، 

عشایری و مرزی« ؛ شماره مسلسل گزارش: 2-15300
98 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3996791

99 - باشگاه خبرنگاران، کد خبر: 4787068
100 - سایت خبری- تحلیلی عصر ایران، کد خبر: 536280
101 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13920522001326

102 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95021206781
103 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 2445591
104 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3997317

105 - روزنامه دنیای اقتصاد، کد مطلب: 1104270
106 - اقتصاد آنالین، کد خبر: 198062
107 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 44215

108 - خبرگزاری آفتاب، کد خبر: 294207
109 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 81766388

110 - پایگاه خبری - تحلیلی عیار آنالین، کد خبر: 228872 
112 - طبق جداول تفصیلی بودجه ساالنه کشور از سال 93تا96

113 - به طور متوســط ساالنه تنها 60 درصد از مخازن سدها آبگیری 
می شود. 

114 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 96041206066
115 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 4005401

116 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960320001215
117 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 4005401
118 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 4002681

119 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960320001215
120 - خبر آنالین، کد خبر: 686870

سازمان حفاظت محیط زیست:
2 - خبرگزاری تسنیم/ کد خبر: 1461493

4 - ماده 4 بند 2
5 - خبرگزاری ایلنا/ کد خبر: 463906

6 - خبرگزاری ایرنا/ کد خبر: 82617285
7 - پایگاه خبری - تحلیلی عیار آنالین/ کد خبر: 225662

8 - خبرگزاری صدا و سیما/ کد خبر: 1648509
9 - افکارنیوز/ کد خبر: 635529

10 - باشگاه خبرنگاران جوان/ کد خبر: 5815699
11 - اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان

12 - افکار نیوز/ کدخبر: 545335/3
13 - افکار نیوز/ کدخبر: 545335/3

14 - خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: 96010601464
16 - همشهری آنالین/ کد خبر: 349583

17 - پایگاه خبری-تحلیلی زیست بوم، کد خبر: 34657
18 - سازمان حفاظت محیط زیست/ کد خبر: 743966

19 - خبرگزاری ایانا/ کد خبر: 47393
21 - خبرگزاری ایرنا/ کد خبر: 82555766
22 - ایران اکونومیست/ کد خبر: 111504

23 - پایگاه خبری-تحلیلی کشاورزی ایران و جهان اسالم
24 - پایگاه خبری - تحلیلی عیار آنالین/ کد خبر: 240269

25 - روزنامه خراسان/ کد مطلب: 585165
26 - خبرگزاری ایرنا/ کد خبر: 82110196
27 - روزنامه خراسان/ کد مطلب: 585165
28 - روزنامه خراسان/ کد مطلب: 585165

29 - خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 4049442
30 - روزنامه شهروند/ کد مطلب: 99368

31 - روزنامه دنیای اقتصاد/ کد مطلب: 1206516
32 - پایگاه اطالع رسانی تازه های انرژی ایران/ کد خبر: 12088

33 - خبرگزاری فارس/ کد خبر: 13920907000365
34 - روزنامه جام جم/ کد مطلب: 1665552326552950077

35 - خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13930720000098
36 - پایگاه اطالع رسانی انرژی امروز/ کد خبر: 10517

37 - روزنامه جام جم/ کد مطلب: 1665552326552950077
38 - پایگاه خبری - تحلیلی عیار آنالین/ کد خبر: 236007

39 - خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: 95100905445
40 - خبرگزاری مهر/ کد خبر: 3894276

41 - خبرگزاری صدا و سیما/ کد خبر: 1628850
43 -  اســنادی که در بخش »اصول و تعهدات مشــترک ما« در سند 
2030 به آن اشاره شده است، عبارت اند از: بیانیۀ ریو پیرامون محیط 
زیست و توسعه، اجالس جهانی سران در مورد توسعۀ پایدار، اجالس 
جهانی ســران در خصوص توســعۀ اجتماعی، برنامۀ عمل کنفرانس 
بین المللی جمعیت و توسعه، برنامۀ عمل پکن و کنفرانس توسعۀ پایدار 

سازمان ملل متحد )ماده 11 سند 2030(.
44 -  ماده 18 سند 2030

48 - خبرگزاری فارس/ کد خبر: 13960224000971
49 - خبرآنالین/ کد خبر: 672378

50 - رهبــر معظــم انقالب در دیدار بــا فرنگیان و معلمان کشــور؛ 

اردیبهشت ماه 96.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
1 - خبرگزاری خانه ملت، کدخبر:1332582

2 - اقتصاد نیوز، کدخبر: 165606
3 - خبرگزاری صداوسیما، کدخبر: 53995 

4 - سایت خبری افکارنیوز، کدخبر: 569492 
5 - خبرگزاری فارس، کدخبر: 13951017000174 

6 - خبرگزاری ایسنا ، کدخبر: 93030300843 
7 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 81940978

8 - خبرگزاری صدا و سیما، کد خبر : 1313865
9 - سایت خبری خبرآنالین، کدخبر: 378183
10 - پایگاه خبری عیار آنالین، کدخبر: 84116

11 - خبرگزاری فارس، کدخبر: 13950310001254
12 - خبرگزاری ایسنا ، کدخبر: ،95031308087

13 - خبرگزاری خانه ملت ، کدخبر: 337441
14 - خبرگزاری خانه ملت، کدخبر: 298328

15 - خبرگزاری ایسنا ، کدخبر: 95022616313
16 - خبرگزاری مهر، کدخبر: 3788100

17 - خبرگزاری فارس، کدخبر: 13960215001271
18 - سایت خبری عیارآنالین، کدخبر: 220583

19 - خبرگزاری تسنیم ، کدخبر: 1403310
20 - پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت، کدخبر: 2306

21 - خبرگزاری خانه ملت، کدخبر: 341524
22 - سارمان غذا و دارو، شماره نامه: 665،6927  تاریخ:1395،01،28

23 - خبرگزاری مهر، کدخبر: 3019062
24 - سایت خبری عیار آنالین، کدخبر: 205615

25 - خبرگزاری مهر ، کدخبر: 3919085
26 - خبرگزاری مهر ، کدخبر: 3930436
27 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 358544

28 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950130001128
29 - خبرگزاری ایرنا ، کدخبر: 82311804

30 - خبرگزاری مهر ، کدخبر: 3733296
31 - خبرگزاری ایرنا ، کدخبر: 82568560

32 - بند دوازده
33 - خبرگزاری تسنیم، کدخبر: 1053190
34 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82167069

35 - خبرگزاری مهر ، کدخبر: 3691385
36 - خبرگزاری ایرنا ، کدخبر: 82458205

37 - خبرگزاری ایسنا ، کدخبر: 96041809697
38 - روزنامه همشهری، کدخبر: 326392
39 - خبرگزاری مهر ، کدخبر: 3978903

40 - باشگاه خبرنگاران جوان، کدخبر: 1057683
41 - سایت خبری سالمت نیوز، کدخبر: 208836

42 - خبرگزاری مهر، کدخبر: 95110301557
43 - مصوبه هیات وزیران، شماره: 54240،37995

44 - سایت خبری الف، کدخبر: 455207 
45 - خبرگزاری ایسنا ، کدخبر: 92071006404 

46 - بند هشتم
47 - ماده 32 بند )ج(

48 - ماده 74
49 - سایت خبری سالمت نیوز، کدخبر: 187474

50 - خبرگزاری خانه ملت، کدخبر: 310659
51 - خبرگزاری تسنیم، کدخبر: 1122896

52 - خبرگزاری فارس، کدخبر: 13950421001483
53 - سایت خبری خبرآنالین، کدخبر: 593749
54 - خبرگزاری تسنیم، شناسه خبر: 1125052

55 - خبرگزاری مهر، کدخبر: 3818000
56 - ماده 32 بند )د(

57 - ماده 74 بند )ب(
58 - روزنامه دنیای اقتصاد ، کدخبر: 1148317 

59 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3019062
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60 - سایت خبری و تحلیلی سالمت نیوز ، کدخبر: 213856 
61 - خبرگزاری آنا، کدخبر:12345

62 - خبرگزاری ایرنا ، کدخبر: 82020036 
63 - ماده 1، دسترسی در اینجا

64 - خبرگزاری ایرنا، کدخبر: 81139748
65 - خبرگزاری ایرنا ، کدخبر: ،82212217
66 - خبرگزاری تسنیم ، کدخبر: 1220298

67 - سایت خبری سالمت نیوز ، کدخبر: 204247
68 - خبرگزاری صدا و سیما، کدخبر : 1252410

69 - خبرگزاری ایرنا ، کدخبر: 82187685
70 - روزنامه جوان، کدخبر: 807906

71 - خبرگزاری فارس ، کدخبر: 13960412000661
72 - خبرگزاری خانه ملت ، کدخبر: 339811

73 - سایت خبری سالمت نیوز، کدخبر: 193113
74 - تصویب نامه هیات وزیران به شماره 37991،54048ت

75 - سایت خبری سالمت نیوز، کدخبر: 214920
76 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82209306

77 - خبرگزاری صداوسیما، کد خبر: 1367408
78 - خبرگزاری صداوسیما، کد خبر: 1373063

79 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950608000614
80 - سایت سالمت نیوز، کد خبر: 196618

81 - خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: ،312736
82 - ماده 74

83 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3808198
84 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95082618284

85 - خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 313076
86 - خبرگزاری ایسنا، کدخبر: 95101509451

87 - خبرگزاری ایرنا ، کدخبر: 123456
88 - خبرگزاری ایرنا ، کدخبر: 82571038 
89 - خبرگزاری ایرنا ، کدخبر: 82571038 

90 - سایت خبرآنالین، کدخبر: 533170 
91 - خبرگزاری ، کدخبر: 337441

92 - خبرگزاری ایرنا، کدخبر: 82560931
93 - خبرگزاری ایرنا ، کدخبر: 82403004

معاونت امور زنان و خانواده:
1 -   تارنمای معاونت امور زنان و خانواده، کدخبر: 6902

2 -   تارنمای همایش زنان، اعتدال و توسعه، بهمن 94
3 -   تارنمای معاونت امور زنان و خانواده، کدخبر: 3974
4 -   تارنمای معاونت امور زنان و خانواده، کدخبر: 4131
5 -   تارنمای معاونت امور زنان و خانواده، کدخبر: 4255
6 -   تارنمای معاونت امور زنان وخانواده، کدخبر:  5505
7 -   تارنمای معاونت امور زنان و خانواده، کدخبر: 4255

8 -   خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، کدخبر:  82066756
9 -   تارنمای خبری تحلیلی عصر ایران، کدخبر:  540909

10 -   خبرگزاری شبستان، کدخبر: 445505
11 -   همان

12 -   قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران، کد خبر: 46793
13 -   خبرگزاری دانشجویان ایران »ایسنا«، کدخبر:  95112719449

14 -   گزارش معاونت امور زنان و خانواده
17 -   گزارش معاونت زنان و خانواده

18 -   خبرگزاری تسنیم، کدخبر:  1071425
20 -   خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، کدخبر: 82405441

22 -   خبرگزاری مهر، کدخبر: 3822528
24 -   گزارش معاونت امور زنان و خانواده
26 -   گزارش معاونت امور زنان و خانواده

27 -   گزارشات طرح آمار گیری از نیروی کار
28 -   گزارش معاونت امور زنان و خانواده

29 -   پایگاه اطالع رسانی دولت، کدخبر: 286176
 the united nation iran,published by the   - 30

2011,united nation system in iran
 Final country programme document for the   - 31

2011 islamic of iran, united nation
32 -   تارنمای معاونت امور زنان و خانواده، کدخبر:  5324

33 -   خبرگزاری دانشجویان ایران، کدخبر: 94090301766
34 -   خبرگزاری دانشجویان ایران، کدخبر: 94090301766

35 -   گزارش معاونت امور زنان وخانواده در دولت تدبیر و امید،94-92
36 -   گزارش معاونت امور زنان وخانواده در دولت تدبیر و امید،94-92

37 -   خبرگزاری دانشجویان ایران، کدخبر: 94090301766
39 -   گزارش معاونت امور زنان و خانواده
41 -   درگاه ملی آمار، مشارکت اقتصادی
42 -   گزارش معاونت امور زنان و خانواده

43 -   گزارش معاونت امور زنان و خانواده 
44 -   سالمت نیوز، کدخبر: 169153

48 -   تارنمای شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
49 -   خبرگزاری مهر، کدخبر:  کد خبر: 3849888

50 -   برنامه ششم توسعه، بخش جمعیت
51 -   شبکه اطالع رسانی راه دانا، کدخبر: 741998

52 -   گزارش آمار رویدادهای حیاتی، ازدواج، قابل دسترسی از طریق 
تارنمای سازمان ثبت احوال کشور

53 -   خبرگزاری تحلیلی ایران، کدخبر: 613699
54 -   گزارش معاونت امور زنان و خانواده

55 -   همان
56 -   گزارش معاونت امور زنان و خانواده

57 -   خبرگزاری دانشجویان ایران، کدخبر:  96012007695
58 -   شبکه اطالع رسانی راه دانا، کدخبر: 741998

59 -   گزارش معاونت امور زنان و خانواده
60 -   گزارش آمار رویدادهای حیاتی، طالق، قابل دسترســی از طریق 

تارنمای سازمان ثبت احوال کشور
63 -   گزارش معاونت امور زنان و خانواده

64 -   خبرگزاری فارس، کدخبر:  13940422000630
65 -   دیوان عدالت اداری ابالغیه 70، کدخبر: 94

66 -   خبرگزاری مجلس شورای اسالمی، کدخبر: 280576
67 -   بررسی عملکرد 4 ســاله دولت در حوزه زنان و خانواده، دانشگاه 

صنعتی اصفهان
68 -   تارنمای معاونت امور زنان  وخانواده، کدخبر: 6852

69 -   پایگاه خبری تحلیلی مهرخانه، کدخبر:  14048
70 -   پایگاه اطالع رسانی دولت، کدخبر:  277868

71 -   ماده 27 برنامه ششم توسعه
72 -   پایگاه اطالع رســانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کدخبر:  

43824
73 -   وبگاه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

74 -   خبرگزاری آریا، کدخبر:  120170506180814981
75 -   خبرگزاری تحلیلی ایران، کدخبر: 433587

76 -   پایگاه اطالع رسانی دولت، کدخبر: 281959
79 -   آیین نامه تشکیل ســتاد ملی زن و خانواد« مصوب شورای عالی 

انقالب فرهنگی
80 -   پایگاه خبری تحلیلی مهر خانه، کدخبر: 33628
82 -   پایگاه خبری تحلیلی مهر خانه، کدخبر: 33628

83 -   خبرگزاری تسنیم، کدخبر:  904897
84 -   همان

85 -   خبرگزاری مجلس شورای اسالمی، کدخبر:  287490
86 -   خبرگزاری مهر، کد خبر: 3974115

87 - گزارش مرکزپژوهش ها درباره: »طــرح جامع جمعیت و تعالی 
خانواده«، کدخبر:  15418

88 -   روزنامه کیهان، کدمطلب: 43227
89 -   خبرگزاری تسنیم، کدخبر: 375962

90 -   روزنامه کیهان، کدخبر:  68227
91 -   خبرگزاری دانشجویان ایران، کدخبر:  95090704517
92 -   خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، کدخبر:  82066756

93 -    تارنمای تحلیلی خبری عصر ایران، کد خبر: 540909
94 -   خبرگزاری مهر، کدخبر:  3907648

95 -   خبرگزاری فارس، کدخبر:  13950128000488
96 -   روزنامه اطالعات، کدخبر:  180597

97 -   تارنمای تحلیلی خبری عصر ایران، کدخبر: 490641
98 -   پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین، کدخبر: 234091

99 -   پایگاه اطالع رسانی دولت، کدخبر: 281959
100 -   خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، کدخبر:  82354956

معاونت علمی و فناوری:
1 - خبرگزاری ایرنا،کد خبر: 81214742

2 - خبرگزاری ایسنا،کد خبر: 96041407167
3 - پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری
4 - پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری

5 - همان
6 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 96040401728

7 - پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه ایران، کد خبر: 36713
8 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95100603628 

9 - پایگاه اطالع رسانی کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری
10 - پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان

11 - پایگاه خبری عیار آنالین، کد خبر: 145981
12 - خبرگزاری صداوسیما، کد خبر: 1004508

13 - پایگاه خبری معاونت علمی و فناوری، کد خبر: 6356
14 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13940531000382

15 - پایگاه خبری معاونت علمی و فناوری، کد خبر: 11855
16 - پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

17 - پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، کد خبر: 11580
18 - پایگاه اطالع رسانی جایزه مصطفی )ص(

19 - خبرگزاری ایسنا،کد خبر: 94100402156
20 - پایگاه اطالع رسانی نمایشگاه ساخت ایران

21 - پایگاه خبری معاونت علمی و فناوری، کد خبر: 14263  
22 - پایگاه اطالع رسانی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

23 - همان
24 - خبرگزاری ایسنا،کد خبر: 93051909304

25 - خبرگزاری ایرنا،کد خبر: 81661349
26 - گزارش عملکرد معاونت علمی در سال 95

27 - پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی
28 - پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی

29 - پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری
30 - پایگاه اطالع رسانی وزارت علوم

31 - پایگاه خبری تحلیلی مشرق، کد خبر: 622748
32 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82087145 

33 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13950725001607
34 - همان

35 - خبرگزاری ایسنا،کد خبر: 96021710582
36 - پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان

37 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1200967 
38 - پایگاه خبری عیار آنالین، کد خبر: 117715

39 - پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی
40 - خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13951020001153

41 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95102918554 
42 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1428644

43 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13940124000883 
44 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 94103018273 
45 - خبرگزاری صداوسیما، کد خبر: 1074668 

46 - پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین، کد خبر: 542804
47 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3896766 

48 - پایگاه خبری عیار آنالین، کد خبر: 200183 
49 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95061610890

50 - پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین، کد خبر: 45669 
51 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 81221795 

52 - پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
53 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 3910102 
54 - بیانات در دیدار نخبگان، 28 مهر 95
55 - بنیاد ملی نخبگان، کد خبر: 11687

56 - شناسایی و هدایت استعدادهای برتر
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57 - خبرگزاری فارس. کد خبر: 13940618001052.
58 - بیانــات در دیدار شــرکت کنندگان در نهمیــن همایش ملی 

»نخبگان فردا«، مهر ماه 94.
59 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 2501941

60 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13910820000873
61 - بیانات در دیدار نخبگان، 28 مهر 95

62 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 94072114234
63 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13940524001327
64 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13940925001573

65 - خبرگزاری خانه ملت،کد خبر: 340839
66 - خبرگزاری ایسنا،کد خبر: 96042816591

67 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 4026687
68 - پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان
69 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 239119

70 - خبرگزاری مهر،کد خبر:3579892
71 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 94090402991

72 - این مسئله از طریق بررسی سابقه بیمه صورت می پذیرد
73 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 2358498

74 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 93041810750
75 - بنیاد ملی نخبگان، کد خبر: 17702

76 - بیانات در دیدار نخبگان، 28 مهر 95
77 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 93051707988

78 - سایت بنیاد ملی نخبگان
79 - خبرگزاری مهر، کد خبر: 2902337
80 - خبرگزاری نسل آگاه، کد خبر: 7302

81 - سایت بنیاد ملی نخبگان
82 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95031609124 

83 - همان
84 - پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان

85 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1199044
86 - پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان گیالن

87 - پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان اصفهان 
88 - خبرگزاری صداوسیما،کد خبر: 1314173

89 - پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان
90 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 94060301533 

91 - پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی
92 - گزارش عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی 

93 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1288692 
94 - خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82150671 
95 - خبرگزاری ایرنا،کد خبر:82435566

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
1 - باشگاه خبرنگاران جوان/ کد خبر: 5629940

2 - باشگاه خبرنگاران جوان/ کد خبر: 5629940 
3 - خبرگزاری ایرنا/ کد خبر: 82094561 

4 - پایگاه اطالع رســانی کمیته ملی یونسکو؛ دسترسی به متن از طریق 
http://yon.ir/Cl667 :آدرس کوتاه شده ی روبرو

5 - خبرگزاری ایرنا/ کد خبر: 81984830
6 - سازمان امور دانشجویان/ کد خبر: 371
7 - روزنامه فرهیختگان/ کد خبر: 66251

8 - پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ کد خبر: 115754 
9 - پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ کد خبر: 114982 

10 - پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ کد خبر: 114973 
11 - پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ کد خبر: 115809 
12 - پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ کد خبر: 115812 

13 - همان 
14 - پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ کد خبر: 115843 
15 - پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ کد خبر: 115841 
16 - پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ کد خبر: 115807 
17 - پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ کد خبر: 115848 
18 - پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ کد خبر: 115840 
19 - پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ کد خبر: 114972 

20 - پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ کد خبر: 115810 
21 - پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ کد خبر: 115842 
22 - پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ کد خبر: 115811 

23 - خبرنامه دانشجویان ایران/ کد خبر: 165724 
24 - خبرگزاری مهر/ کد خبر: 4034031 

25 - خبرگزاری فارس/ کد خبر: 13951125000531 
26 - خبرگزاری ایرنا/ کد خبر: 81765121 

27 - خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: 94120906131 
28 - پایگاه اطالع رسانی وزارت علوم
29 - پایگاه اطالع رسانی وزارت علوم

30 - خبرگزاری مهر/ کد خبر: 2933142
31 - خبرگزاری ایرنا/ کد خبر: 81928503

32 - پایگاه اطالع رسانی وزارت علوم
33 - خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: 96041306870 

34 - خبرگزاری آنا/ کد خبر: 140770 
35 - خبرگزاری فارس/ کد خبر: 13950130000662

36 - خبرگزاری فارس/ کد خبر: 13951217001098 
37 - خبرگزاری ایرنا/کد خبر: 1684 82431931 
38 - باشگاه خبرنگاران جوان/ کد خبر: 5885122
39 - خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: 96021710797 
40 - پایگاه خبری عیار آنالین/ کد خبر: 143795

41 - خبرگزاری مهر/کد خبر: 3887563 
42 - پایگاه تحلیل و اطالع رسانی علوم انسانی/ کد خبر: 47689

43 - سیاســت ها و ضوابــط اجرایی حاکم بر آمایــش آموزش عالی 
در جمهوری اســالمی ایران، مرکز پژوهش هــای مجلس/ کد خبر: 

980626
44 - باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران/ کد خبر: 738105 

45 - خبرگزاری مهر/کد خبر: 3894990
46 - خبرگزاری مهر/کد خبر: 3862143

47 - خبرگزاری خانه ملت/کد خبر: 338818
48 - خبرگزاری مجلس/ کد خبر: 290648

49 - پایگاه خبری عیار آنالین/ کد خبر: 160558
50 - خبرگزاری ایرنا/کد خبر: 82355416 

51 - باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران/ کد خبر: 818097
52 - خبرگزاری فارس/کد خبر: 13951028001129

53 - پایگاه خبری فرهنگ نیوز/ کد خبر: 256898 
54 - خبرگزاری ایسنا/کد خبر: 94020401780

55 - خبرگزاری ایرنا/ کد خبر: 82243042 
56 - خبرگزاری مهر/کد خبر: 3997859

57 - پایگاه خبری عیار آنالین/ کد خبر: 109843
58 - خبرگزاری فارس/ کد خبر: 13941106000582 

59 - روزنامه جوان/ کد خبر: 779004
60 - خبرگزاری فارس/ کد خبر: 13940917001371

61 - خبرگزاری فارس/ کد خبر: 13950426000697 
62 - پایگاه خبری، تحلیلی خبر آنالین/ کد خبر: 502159

63 - خبرنامه دانشجویان ایران/ کد خبر: 221355 
64 - خبرگزاری ایرنا/کد خبر: 82584521 

65 - پایگاه خبری تحلیلی خبر آنالین/ کد خبر: 611629 
66 - خبرگزاری خانه ملت/کد خبر: 338804

67 - پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
68 - خبرگزاری آنا/کد خبر: 218531

69 - دفتر هیئت دولت جمهوری اسالمی ایران 
70 - اصالح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شــرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، مرکز پژوهش های 

مجلس/ کد خبر: 966779
71 - خبرگزاری فارس/ کد خبر: 13950231000108

72 - باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران/کد خبر: 760926
73 - خبرگزاری ایرنا/کد خبر: 81177035

74 - خبرگزاری مهر/کد خبر: 2538018
75 - دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ها با رهبر انقالب؛ تیرماه 94؛

76 - پایگاه خبری عیار آنالین/ کد خبر: 141301
77 - پایگاه خبری عیار آنالین/ کد خبر: 139947

78 - پایگاه خبری عیار آنالین/ کد خبر: 163005
79 - بیانات در دیدار مسئوالن قوه قضاییه؛ تیرماه96

80 - پایگاه اطالع رسانی وزارت علوم/ کد خبر: 12655
81 - خبرگزاری مهر/کد خبر: 3928569

82 - خبرگزاری مهر/کد خبر: 3990821 
83 - پایگاه اطالع رسانی شورای عالی انقالب فرهنگی

84 - پایگاه خبری عیار آنالین/ کد خبر: 162585
85 - پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری

87 - خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: 94032715677 
88 - خبرگزاری تسنیم/کد خبر: 1370296

89 - خبرگزاری ایسنا/کد خبر: 96042011604
90 - باشگاه خبرنگاران جوان/ کد خبر: 5691861

91 - خبرگزاری مهر/ کد خبر: 3011288
92 - روزنامه فرهیختگان/ کد خبر: 101271
93 - خبرگزاری ایرنا/کد خبر:81881111

94 - پایگاه اطالع رسانی وزارت علوم/ کد خبر: 31694 
95 - خبرگزاری آنا/کد خبر: 224816

96 - خبرگزاری مهر/کد خبر: 2320685
97 - خبرگزاری فارس/کد خبر: 13930424001268

98 - خبرگزاری مهر/کد خبر: 3972996
99 - باشگاه خبرنگاران جوان/کد خبر: 6115819

100 - خبرگزاری ایسنا/کد خبر: 95120906154
101 - پایگاه اطالع رسانی وزارت علوم

102 - باشگاه خبرنگاران جوان/کد خبر: 5848149 
103 - خبرگزاری مهر/کد خبر:3617029

104 - روزنامه خراسان/ کد خبر: 0/531810/5/19265
105 - قوانین بودجه سالیانه و بانک جهانی

106 - خبرگزاری ایسنا/کد خبر: 96041407232
107 - خبرگزاری آنا/کد خبر: 206444

108 - پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری
109 - خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: 94060301533 

110 - پایگاه اطالع رسانی یونسکو
111 - همان

112 - صورت جلسه مصوبات و مســتندات بیستمین جلسه شورای 
عالی علوم، تحقیقات و فناوری/ شماره: 3/12/250

وزارت آموزش و پرورش:
1 - فصل هفتم سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش

3 - پایگاه خبری، تحلیلی عیارآنالین؛ کد خبر : 100697
4 - پایگاه اطالع رسانی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی؛ کد 

خبر: 2778
5 - خبرگزاری مهر؛ کد خبر : 3687253
7 - خبرگزاری مهر؛ کد خبر : 2334893

8 - پایگاه خبری، تحلیلی عیارآنالین؛ کد خبر : 100697
9 - برنامــه پیشــنهادی دکتر آشــتیانی جهت اخــذ رأی اعتماد از 
مجلس شــورای اســالمی، بخش چهارم- فرازهای مهــم اقدامات 
و برنامه هــا تا پایــان دولت یازدهــم. خبرگزاری فــارس؛ کد خبر : 

13950802001374
10 - گزارش عملکرد دانش آشتیانی، وزیر وقت آموزش و پرورش

11 - بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان کشور، اردیبهشت ماه 1396
12 - خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر : 1430143

17 - نظر شــورای نگهبان درباره مصوبه ی اردیبهشــت ماه مجلس. 
برای آگاهی بیشتر از نظرات شــورای نگهبان به نامه 95/102/847 
این شــورا مراجعه فرمائید. ایــن نامه از پایگاه اینترنتی پژوهشــکده 
http://www.shora-rc.ir/ شــورای نگهبــان بــه آدرس

Portal/Home/ قابل دریافت است.
18 - در این رابطه می توان به بیانات رئیس سازمان مدارس غیردولتی 
و توسعه مشــارکت های مردمی در 28 اردیبهشت 95 )خبرگزاری 
ایســنا، کد خبــر: 95022817508( و نیز صحبت هــای وزیر وقت 
آمــوزش و پــرورش در 29 دی 94 )خبرگزاری تســنیم؛ کد خبر: 

975510( رجوع نمود.
19 - پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری اســالمی ایران؛ کد خبر : 
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81045
22 - خبرآنالین؛ کد خبر : 653240

23 - خبرگزاری فارس؛ کد خبر : 13950703000354
24 - خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 81890084.

25 - عیارآنالین؛ کد خبر: 176492
26 - عبارآنالین؛ کد خبر: 167669

27 - خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13941002001595
28 - خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13941104000146

29 - رجانیوز؛ کد خبر: 230288
30 - خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: 983420

31 - خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13941104000247
32 - خبرگزاری پانا؛ کد خبر: 448591

33 - خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 81890084
34 - . گزارش عملکرد سازمان مدارس غیردولتی، شماره 539

35 - خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13940304000580.
36 - خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13950303000863

37 - پایگاه اطالع رسانی و خبری جماران؛ کد خبر: 133244
38 - رجوع شود به فصلنامه مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان 

و دانش پژوهان جوان، بهار 1393، شماره 1 ص 53.
39 - فانی، وزیــر وقت آموزش و پرورش؛ خبرگزاری فارس؛ کد خبر : 

13941212000638
40 - خبرگزاری فارس؛ کد خبر : 13950420000598

41 - البته این تصمیم در سال 1390 ابالغ شد.
42 - پایگاه اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش؛ کد خبر : 192877

43 - اقدامات صد روزه ی دولت یازدهــم درباره آموزش و پرورش، 
بند نخست ذیل بخش »مشارکت هاي مردمي و مدارس غیردولتي«

44 - خبرگزاری خبرآنالین؛ کد خبر : 653240
45 - همان

46 - معاون وقــت علمی و فناوری رئیس جمهــور، تیرماه 92، پایگاه 
خبری تحلیلی عیارآنالین. کد خبر: 29747.

47 - خبرگزاری فارس؛ کد خبر : 13940728000365
48 - بیانــات در دیدار شــرکت کنندگان در نهمیــن همایش ملی 

»نخبگان فردا«، مهر ماه 94.
49 - خبرگزاری فارس. کد خبر: 13940618001052.

50 - خبرگزاری پانا؛ کد خبر: 506101
51 - خبرگزاری قدس آنالین؛ کد خبر : 528934

52 - خبرگزاری فارس؛ کد خبر : 13951205000131
53 - معاون توسعه مدیریت و پشــتیبانی وزارت آموزش و پرورش. 

بهمن 94. خبرگزاری فارس، کد خبر: 13941118001321.
55 - پایگاه اطالع رسانی دولت؛ کد خبر : 283472

56 - بند چهارم از مصوبه هیئت دولت
58 - خبرگزاری نسیم آنالین؛ کد خبر : 2077483

59 - خبرگزاری ایلنا؛ کد خبر : 437353/5
60 - تارنمای شورای عالی انقالب فرهنگی؛ کد خبر : 1237803

61 - عیارآنالین / کد خبر: 183584
62 - عیارآنالین / کد خبر: 152720

63 - همان
64 - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی / کد خبر: 968142

66 - خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13941212000496 
68 - خبرگزاری مهر؛ کد خبر : 3740744

69 - خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر : 1278404
70 - باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر : 5950256

71 - اساس نامه دانشگاه فرهنگیان؛ ماده 28
72 - خبرگزاری پانا؛ کد خبر : 466871
73 - خبرگزاری پانا؛ کد خبر : 466871

74 - خبرگزاری ایلنا؛ کد خبر : 498513/5
75 - روزنامه اطالعات؛ کد خبر: 36920

76 - برنامه راهبردی دانشــگاه فرهنگیان در افق چشم انداز 1404؛ 
صفحه 49

77 - خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر : 82072134
78 - عیارآنالین؛ کد خبر: 190204 

79 - تارنمای دانشگاه فرهنگیان؛ کد خبر: 54292

80 - تارنمای دانشگاه فرهنگیان؛ کد خبر : 74242
81 - تارنمای دانشگاه فرهنگیان؛ کد خبر : 76720

82 - تارنمای شورای عالی انقالب فرهنگی؛ کد خبر: 860580
83 - مدیر اجرایی کرســی یونسکو در دانشگاه فرهنگیان، نشریه پیک 

بین الملل، پیش شماره، تابستان 1395
84 - همان

85 - تارنمای دانشگاه فرهنگیان، کد خبر : 75554
86 - همان

87 - سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی؛ کد: 124807
88 - سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی؛ کد:963800  

89 - خبرگزاری پانا؛ کد خبر: 484329
90 - خبرگزاری پانا؛ کد خبر: 484329

91 - خبرگزاری فارس؛ کد خبر : 13940513000826
93 - باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر : 6131058
94 - باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر : 6132215

95 - عیارآنالین؛ کد خبر: 170338 
96 - باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر: 5549151 
97 - خبرگزاری قدس آنالین؛ کد خبر : 533458

98 - عیارآنالین؛ کد خبر: 118053  
99 - عیارآنالین؛ کد خبر: 143681  

100 - روزنامه قدس؛ کد خبر : 462410
101 - خبرگزاری مهر؛ کد خبر : 3742257

102 - خبرگزاری ایلنا؛ کد خبر : 441713/5
104 - پایگاه خبری تحلیلی قدس آنالین؛ کد خبر : 524275

106 - برای کسب اطالعات بیشتر مراجعه شود به: ضرغامی، حسین 
)1393(. تحوالت جمعیــت دانش آموزی در ایران با نگاهی به آینده، 
دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشــی، دوره سوم )5(، ص ص 

.126-104
107 - خبرگزاری پانا؛ کد خبر : 538631

109 - بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان؛ اردیبهشت ماه 96
110 - خبرگزاری پانا؛ کد خبر : 560927

111 - خبرگزاری ایلنا؛ کد خبر : 410264/5
112 - خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر : 82361578

113 - باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر : 5974289
114 - خبرگزاری پانا؛ کد خبر : 415387

117 - عیارآنالین؛ کد خبر: 192161 
118 - عیارآنالین؛ کد خبر: 170199 
119 - عیارآنالین؛ کد خبر: 176488 

120 - خبرگزاری بین المللی قرآن؛ کد خبر : 3529610
121 - خبرگزاری پانا؛ کد خبر : 610836

123 - خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر : 1299162
124 - سایت مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی؛ کد خبر: 

 136294
125 - تارنمای رســمی شــورای عالی آموزش و پرورش؛ دسترسی 

http://yon.ir/l41T :به متن از طریق لینک کوتاه شده ی رویرو
126 - خبرگزاری پانا؛ کد خبر : 279959

127 - خبرگزاری فارس؛ کد خبر : 13940519000510
128 - خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر : 94110502643

129 - خبرگزاری فارس؛ کد خبر : 13940531000325
130 - باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر : 5677720

131 - خبرگزاری مهر؛ کد خبر : 3866352
132 - خبرگزاری پانا؛ کد خبر : 405924

134 - خبرگزاری صدا و سیما؛ کد خبر : 1067001
136 - خبرگزاری فارس؛ کد خبر : 13950820000992

137 - خبرگزاری مهر؛ کد خبر : 3899485
139 - خبرگزاری پانا؛ کد خبر : 589529

142 - خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر : 1117006
143 - خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر : 95120402489

145 - خبرگزاری پانا؛ کد خبر: 491652
146 - تبصره 2 ذیل ماده 2

147 - دبیــر شــورای عالی انقــالب فرهنگی، دی ماه 95، باشــگاه 
خبرنگاران جوان، کد خبر : 5928289

148 - رجوع شــود به اظهــارات دبیر کل شــورای عالی آموزش و 
پرورش در دی ماه 95، باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر : 5908748

وزارت امور خارجه:
ht tp : / / fars i .khamene i . i r /others-  -  1

27206=report?id
2 - گزارش خبری کمیسیون برجام، 23 شهریور 1394

3 - روزنامه دنیای اقتصاد ،کد خبر: 929378 
5 - خبرگزاری جمهوری اسالمی، کد خبر: 5815828

6 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1299983
7 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1073756

8 - پایگاه خبری تحلیلی الف، کد خبر: 437346
9 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13951003000227

10 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1300403
11 - خبرگزاری جمهوری اسالمی، کد خبر: 82391125

12 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1131722
13 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 96042112149

15 - پرسش M.2 وزارت خزانه داری آمریکا
16 - پایگاه خبری اخبار نفت، کد خبر: 75864
17 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1250547

18 - برنامه نگاه یک 14 مرداد 1396
19 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13951105000765

20 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1304429
21 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13951104000659

22 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 96012711971
23 - پایگاه خبری اقتصاد نیوز، کد خبر: 160322

24 - پایگاه تحلیلی رصد، کد خبر: 120710
25 - نشریه آیینه اقتصاد ایران و آلمان شماره 94

27 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13960117001048
28 - برنامه تلویزیونی جهان آرا، 17 تیر 1396
29 - پایگاه خبری انتخاب، کد خبر: 309875

30 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 96042112149
31 - روزنامه قدس، کد خبر: 492916

32 - خبرگزاری فارس، کد خبر:  13950923000697 
33 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13951107000832

34 - خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: 984053
35 - خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: 1136707

36 - خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 4052115
37 - پایگاه خبری عصر نفت، کد خبر: 18155

38 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13940709001059
39 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13940710000406
40 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13941003000030

41 - روزنامه کیهان، کد خبر: 73026 
42 - پایگاه خبری تحلیلی ایران دیپلماسی، کد خبر: 1958281

43 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 95121710884
44 - پایگاه خبری تحلیلی ایران دیپلماسی، کد خبر: 1968036

45 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13940928001690
46 - دکترصالحی، برنامه دست خط شبکه 5سیما، 9 مهر
47 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13940924000024

48 - پایگاه خبری رجا، کد خبر: 232370
49 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 948782

50 - خبرگزاری فارس، کد خبر: 13941002000904 
http://nicosia.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=& - 51

372104=newsview&20۷86=pageid&1=siteid
52 - دکترصالحی، برنامه دست خط شبکه 5سیما، 9 مهر

https://travel.state.gov/content/passports/  - 53
en/alertswarnings/iran-travel-warning.html

54 - پایگاه اطالع رسانی رئاست جمهوری، کد خبر: 96688
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Through Sanctions Act
56 - خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1477622

57 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 96042112149



گزارش های پیشین »مرکز رصد کنکاش«
w w w . k a n k a s h c e n t e r . c o m

چالش های پیش روی تجمیع بیمه های درمانی
افزایش تعداد مناطق آزاد

قراردادهای جدید نفتی 
)IPC( ایران

مروری بر فعالیت های 
DAAD موسسه

پرورش ماهی تیالپیا؛ 
فرصت یا تهدید؟

بررسی روند توسعه کمی 
دانشگاه آزاد در سه سال اخیر

رویکردها و اقدامات اتاق 
ایران در سال 95

بررسی ابعاد 
موافقت نامه پاریس

مروری بر جوانب ادغام 
دانشگاه های »فنی و حرفه ای« 

و »علمی و کاربردی«

گزارش عملکرد 
سال اول دولت یازدهم

گزارش عملکرد 
سال دوم دولت یازدهم

گزارش عملکرد 
سال سوم دولت یازدهم






