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فرصت پنجم
مردادماه 96 دکتر روحانــی و یارانش 
برای چهار ســال دیگر سکان امور اجرایی 
کشــور را به دســت گرفتند تــا کاروان 
تدبیر و امید بار دیگر در برابر مشــکالت 
اقتصادی و اجتماعــِی پیش رو صف آرایی 
نماید. تدبیری که مردم را چشم به راه حل 

مشکالت اقتصادی قرار داد.
 دکتر روحانــی و همکارانش در پنجمین 
سال حضور در دولت، با اتفاقات و حواشی 
مختلفی دســت و پنجه نــرم کردند. از 
نوســانات ســکه و ارز گرفته تا افزایش 
افسار گســیخته نقدینگی و طرح سؤال از 
رئیس جمهور در مجلس. سال گذشته در 
حالی سپری شــد که بعد از گذشت بیش 
از 2 سال از اجرایی شــدن برجام، امیدها 
به گشــایش های اقتصادی همچنان ادامه 
داشت. بدعهدی آمریکا و خروج این کشور 
از برجام اما یکــی از مهم ترین تحوالت در 
سال آغازین دولت دوازدهم بود. خروجی 
که موجبات تمرکــز بر برجام اروپایی را در 

بدنه دولت زنده کرد. 
در ســال اول دولت دوازدهم، روحانی و 
همکارانش با ترمیم کابینه جدید ســعی 
کردنــد تا در راســتای بهبــود وضعیت 
اقتصادی حرکتی روبه جلو داشته باشند. 
در این راســتا تدابیر مختلفی برای بهبود 
وضعیت معیشــتی و اقتصادی اتخاذ شد. 
از این حیث مرور عملکــرد کارنامه دولت 
دوازدهم ضــروری می نماید. در حقیقت 
این ســؤال پیش روی مخاطبان قرار دارد 
که دکتر روحانی و همکارانش در »فرصت 
پنجــم« حضور خــود در دولــت، تا چه 
مقدار کشــور را از ثمرات اقتصاد مقاومتی 
بهره مند ســاخته اند؟ بدون شک پاسخ  
به این پرســش، بدون اطالع از عملکرد 
دســت اندرکاران دولت دوازدهم میسر 
نخواهد بود. پرونده »فرصت پنجم« بر آن 
اســت تا عملکرد دولتمردان را با استناد 
به گزارش های رسمِی آشــکار، به تصویر 
بکشد و میزان انطباق اقدامات مسئولین و 

اسناد کالن کشور را مشخص نماید.
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بیژن نامدار زنگنه که یکی از پُرســابقه ترین وزرای کشور شناخته می شــود، یک سال گذشته را با فرازوفرودهایی 
پشت سر گذاشت. تکمیل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و حرکت در جهت خودکفایی بنزین از نقاط مثبت کارنامه این 
وزیر کرمانشــاهی بود و در عوض برخی چالش ها در اجرای قراردادهای نفتی )IPC( از نقاط منفی کارنامه زنگنه محسوب 

می شود.
این وزیر کهنه کار در دولت یازدهم نیز همراه کاروان تدبیر و امید بود و در آن چهار ســال توانست با توسعه میدان گازی پارس 
جنوبی ظرفیت تولید گاز را به خوبی افزایش دهد. لکن این وضعیت در دولت دوازدهم اســتمرار پیدا نکرد و توسعه میادین گازی و 
البته نفتی به کندی طی شــد و قراردادهای IPC نیز نتوانست گره از کار توسعه میادین بگشاید. این روند ُکند، در کنار ارتقای نه چندان 

مناسب ظرفیت پتروشیمی و پاالیش، از نقاط منفی کارنامه مهندس زنگنه محسوب می شود.
فارغ از مباحث فوق، باید درنظر داشــت که خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های نفتی، فصل جدیدی را در نبرد اقتصادی کشور 
رقم خواهد زد؛ در این نبرد بدون شــک زنگنه و همراهانش از افراد اثر گذاِر محسوب می شود. تحریم های جدید، فروش نفت ایران را هدف 
می گیرند و چه بسا که در صورت عدم اتخاذ تدابیر الزم، وضعیت فروش نفت با افت شدید مواجه شود. بنابراین باید گفت که وزارت خانه متبوع 

ژنرال زنگنه، در خط مقدم یک »نبرد میدانی« قرار دارد؛ نبردی که موفقیتش درگرو اقدامات تحولی و هوشمند زنگنه خواهد بود.

گزارش عملکرد وزارت نفت 
در سال نخست دولت دوازدهم

نبرد میدانی
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اقدامات
توقف تولید نفت خام در مرز 3.9 میلیون بشکه در روز متوســط تولید روزانه نفت خام ایران در ســال 96 در مقایســه با 1

ســال های قبل، تغییر چشم گیری نداشت و در میزان 3.9 میلیون بشکه در روز 
متوقف شد1 )نمودار 1(.

متوســط میزان صادرات نفت خام در سال 96 با رشد 5 درصدی نسبت به سال 95 
به روزانه 2 میلیون و 115 هزار بشــکه رسید. این در حالی است که صادرات میعانات 
گازی در ســال 96 با کاهش 8 درصدی، 428 هزار بشکه در روز بود3. الزم است ذکر 
گردد که عامل کاهش صادرات میعانات گازی استفاده آن به عنوان خوراک فاز نخست 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به میزان روزانه 120 هزار بشکه در روز است )نمودار 2(. 
با افزایش صادرات نفت خام در دوران پســا برجام، صادرات نفت به کشورهای 
اروپایی ازجمله ایتالیا، فرانســه، اسپانیا، یونان و آلمان افزایش یافت و به تبع آن، 
ســهم صادرات نفت به بازار آســیا کاهش پیدا کرد. بررسی ها نشان می دهد که 
به طور متوســط در سال 96، ایران بیش از 62 درصد نفت خود را روانه بازار آسیا و 
نزدیک 38 درصد را به اروپا صادر نمود5. گفتنی است که ایران در سال 95 حدود 

74 درصد نفت خود را به بازار آسیا و 26 درصد نفت خود را به اروپا صادر کرده بود6.

IPC عدم استقبال شرکت های غربی از قرارداد با روی کار آمدن دولت یازدهم، مســئولین وزارت نفت اعالم کردند 2
که قراردادهای بیع متقابل7، دیگر کارایی ندارد و کشور برای افزایش تولید نفت 
به مشارکت شــرکت های بزرگ نفتی نیازمند اســت. در همین راستا، وزارت 
نفت در سال 92 و با تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، اقدام به طراحی 
الگوی جدید قراردادهای نفتــی )IPC( نمود. این الگو البته با چالش ها و نظرات 
متعددی روبرو شــد اّما درنهایت، چارچوب کلی آن در شــهریور 95 به تصویب 

مجلس شورای اسالمی رسید8.
تیرماه 96 و به منظور توســعه  فاز 11 پارس جنوبی، اولین قرارداد اســتفاده 
از مدل IPC بین شــرکت ملی نفت ایران و کنسرســیوم بین المللی به رهبری 
شــرکت توتال فرانسه امضا شد9. دومین قرارداد با شــرکت  روسی زاروبژنفت 
)Zarubezhneft( و شــرکت ایرانی دانــا انرژی، برای توســعه میدان های 
مشترک نفتی آبان و پایدار غرب در اواخر اسفندماه 96 امضا گشت10. چند روز 
بعد از آن، سومین قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گسترش انرژی 

پاسارگاد، با هدف توسعه یکپارچه میدان های نفتی جفیر و سپهر امضا شد11.

پی نوشت:
7-   قرارداد بیع متقابل یکی از شیوه های تجارت متقابل است. در معامالت بیع متقابل از یک سو ماشین آالت ، تجهیزات تولیدی از سوی یک عرضه کننده به کشور دیگری صادر می گردد و در مقابل 

، محصوالتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به وسیلۀ همین تجهیزات تولید شده بابت تمام یا بخشی از بهاء این تجهیزات ، در مدت زمان معینی دریافت می شود.
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امضای قرارداد توسعه ی 
میدان های نفتی جفیر و 
سپهر از جهت تأمین مالی 
و پذیرش ریسک بازگشت 
سرمایه از سوی شرکت 
ایرانی گسترش انرژی 
پاسارگارد نقطه عطفی در 
روند قراردادهای نفتی 
است که باید آن را به فال 
نیک گرفت

در ســال 96 از مجموع 9 طرح  افزایش ظرفیت تولید نفت مد نظر وزارت نفت، 
قرارداد توســعه ی 3 میدان امضا گردید و قرارداد 6 طرح دیگر محقق نشد. با وجود 
این، امضای قرارداد توسعه ی میدان های نفتی جفیر و سپهر از جهت تأمین مالی و 
پذیرش ریسک بازگشت سرمایه از سوی شرکت ایرانی گسترش انرژی پاسارگارد 
نقطه عطفی در روند قراردادهای نفتی است که باید آن را به فال نیک گرفت. با این 
اوصاف به نظر می رســد که نمی توان در توســعه میادین نفتی روی شرکت های 
خارجی حساب باز کرد. توضیح بیشتر آنکه شــرکت های خارجی همچون اِنی از 
ایتالیا، ِمرِســک از دانمارک، OMV از اتریش رغبــت چندانی به حضور در میادین 
نفتی ایران نشان ندادند. ضمناً پس از اعالم خروج ترامپ از برجام )اردیبهشت 97( 
شرکت  توتال فرانســه اعالم کرد به دلیل عدم امکان معافیت از تحریم های جدید 

دولت آمریکا، از طرح پارس جنوبی ایران خارج می شود12.

پارس جنوبی3 امتناع از همکاری با توتال در توسعه ی الیه ی نفتی 
طرح توســعه الیه نفتی پارس جنوبی اوایل ســال 96 با ظرفیت تولید 35 هزار 
بشکه نفت در روز از سوی شرکت نفت وگاز پارس به بهره برداری رسید. در ادامه 
کار، وزارت نفت در نظر داشــت که توســعه الیه ی نفتی میدان مشترک پارس 
جنوبی را جهت افزایش تولید به 120 الی 140 هزار بشــکه در روز به شــرکت 
دانمارکی »مرسک« واگذار نماید13. در مردادماه 96 شرکت توتال، بخش نفت 
شرکت »مرســک« را به ارزش 7.5 میلیارد دالر خریداری کرد14. لکن به دلیل 
فعالیت توتال در الیه ی نفتی پارس جنوبی کشــور قطر، وزارت نفت از واگذاری 
الیه ی نفتی پارس جنوبی به این شرکت 
امتناع ورزیــد و پس ازآن برنامه ا ی جهت 

توسعه این الیه ی نفتی ارائه نکرد15.

آزادگان4 توسعه ی میدان نفتی 
وزارت نفت قصد داشــت در آبان 95 میدان 
آزادگان جنوبی را بــدون برگزاری مناقصه 
و در قالــب قراردادهای جدید به شــرکت 
توتال جهت مطالعه و توســعه واگذار کند 
که این امــر به دلیل مخالفت صاحب نظران 
و کارشناسان امر صورت نگرفت. پس از آن 
وعده هایی مبنی بــر برگزاری مناقصه برای 
توســعه ی میدان نفتی آزادگان جنوبی در 
سال گذشته مطرح شد که البته آن وعده ها 

جامه عمل نپوشیدند.

توســعه ی میدان های 5 پیشــرفت ُکنــد در 
نفتی غرب کارون

افزایش تولید نفت از میدان های مشــترک یکی از الزامات بند 14 سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی است. در بین میدان های مشترک نفتی کشور، میدان های 
مشترک غرب کارون )شامل میدان های آزادگان جنوبی و شمالی، یاران جنوبی 
و شمالی، یادآوران و چند میدان نفتی کوچک مشترک با کشور عراق( با ظرفیت 
نفت درجــای 64 میلیارد بشــکه از اهمیت خاصی برخوردار هســتند. زنگنه 
خردادماه 96 در ابالغ پروژه های اولویت دار وزارت نفت به مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران، تولید 350 هزار بشــکه ای نفت در میدان های غرب کارون را مدنظر 
قرار داد16. خاطرنشان می ســازد که میزان تولید فعلی ایران از میدان های غرب 

کارون 320 هزار بشکه در روز است17 )شکل 1(.
میدان یاران: این میدان به نسبت میدان های غرب کارون کوچک تر است اما 
به دلیل اشتراک با عراق، اهمیت زیادی دارد. میدان مذکور به دو قسمت شمالی 
و جنوبی تقسیم شده است . در حال حاضر از میدان یاران شمالی روزانه 20 هزار 
بشکه نفت در روز برداشت می شــود18. میزان تولید نفت هدف گذاری شده در 
میدان یاران جنوبی نیز 25 هزار بشکه در روز است. این میدان در پاییز سال 96 

با برداشت روزانه 10 هزار بشکه در روز به مرحله تولید رسید19.
میدان یادآوران: میدان یادآوران که در حال حاضر با تولید روزانه 115 هزار 
بشکه20 در روز، بیشــترین تولید نفت را در میان میدان های غرب کارون دارد، 
قرار است در سه فاز به تولید 300 هزار بشکه ای برسد21. الزم است ذکر گردد که 

این میدان نسبت به سال 95 با افزایش تولید همراه نبود.

میدان آزادگان: میدان آزادگان به دو قســمت آزادگان شمالی و آزادگان 
جنوبی تقســیم می شــود. در میان میدان های غــرب کارون، میدان آزادگان 
جنوبی، با ظرفیت 33 میلیارد بشــکه به عنوان بزرگ ترین میدان نفتی کشور 
و ســومین میدان بــزرگ نفتی جهان، جایــگاه ویــژه ای دارد. در حال حاضر 
میزان تولید از میدان آزادگان جنوبی روزانه 100 هزار بشــکه در روز اســت22. 
وزارت نفت از ســال 95 به دنبال واگذاری فــاز دوم میدان آزادگان جنوبی23 به 
شــرکت های خارجی در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی)IPC( است؛ طبق 
وعده ی مســئولین وزارت نفت، مناقصه باید تا پایان سال 96 انجام می شد، که 
این امر محقق نگردید24. خاطرنشان می سازد میدان آزادگان جنوبی پتانسیل 

تولید 600 هزار بشکه در روز را درمجموع دو فاز دارد.
در حال حاضر از فاز نخست میدان آزادگان شمالی روزانه 75 هزار بشکه نفت 
برداشت می شود25. درحالی که فاز نخست این میدان توان بالقوه تولید 85 هزار 
بشکه در روز را دارد. خاطر نشــان می سازد در فاز دوم طرح توسعه میدان نفتی 

آزادگان شمالی ظرفیت تولید روزانه 150 هزار بشکه نفت وجود دارد26.

فازهــای 17، 18، 19، 20 و 21 میدان هــای گازی پارس جنوبی و 6 پیشرفت برخی فازهای پارس جنوبی
الیه نفتی آن، فروردین ماه 1396 به بهره برداری رســیدند27. افتتاح این فازها 
موجب افزایش 150 میلیون مترمکعبی تولید گاز شیرین سبک در این میدان 
گازی شــد28 و ایران در برداشــت از عظیم ترین میدان مشــترک گازی جهان 
تقریباً با کشور قطر به برابری رســید29.  به گفته ی مدیرعامل شرکت ملی نفت 
در اردیبهشــت 97، در میدان گازی پارس جنوبی روزانه بیش از 550 میلیون 
مترمکعب گاز غنی تولید می شود30.  این در حالی است که میزان تولید میعانات 

گازی از میدان پارس جنوبی، 660 31 هزار بشکه در روز است. 
در حال حاضر فازهای 13، 14 و 22 تا 24 میدان  گازی پارس جنوبی با میزان 
پیشــرفت میانگین 85 درصدی32 در حال تکمیل است. طبق اطالعات جدول 
زیر میزان پیشــرفت فازهای در حال تکمیل پارس جنوبی در یک سال گذشته 
کمتر از 9 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. زنگنه، اردیبهشت ماه 97 اعالم 
نمود که در سال جاری، فازهای 13، 22 تا 24 پارس جنوبی به طور کامل در مدار 
بهره برداری قرار می گیرند33. ضمناً تکمیل فــاز 14 -که به اندازه 2 فاز متعارف 
پارس جنوبی است- به سال 98 موکول گردید34. خاطرنشان می سازد با افتتاح 
فازهــای 13، 14 و 22 تا 24 ظرفیت تولید گاز ســبک این میدان 150 میلیون 

مترمکعب در روز افزایش می یابد35.

به گزارش ســازمان اطالعات انرژی آمریکا )EIA( ایران بعد از کشور 7 رشد اندک میزان صادرات گاز به کشورهای همسایه
روسیه، دارنده بزرگ ترین منابع گازی جهان است و 17 درصد منابع گازی جهان 
را در اختیار دارد39. با وجود این اّما ایران در یک درصد از تجارت جهانی گاز سهیم 
است40. در ســال 95، میزان صادرات گاز به کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان و 
آذربایجان روزانه 30 میلیون مترمکعب بود و میزان صادرات این محصول در سال 

96 با رشد 16 درصدی به 35 میلیون مترمکعب در روز رسید41 )نمودار3(.

شکل 1- نمای کلی میدان های نفتی غرب کارون

مرز ایران و عراق
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صادرات گاز به کشور پاکستان؛ پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان )خط 
لوله آی پی( طبق قرارداد45 باید تا پایان ســال 2014 میالدی )دی ماه 93(، به 
بهره برداری می رسید. در این میان، ایران بخش عمده تعهدات خود را اجرا نمود، 
اما تعلل پاکســتان در عمل به تعهداتش موجب توقف پروژه شد46. بر اساس این 
قرارداد اگر پاکستان تا پایان ســال 2015میالدی احداث خط لوله را در خاک 
خود عملیاتی نکند، باید 3 درصد از ارزش کل صادرات گاز صادراتی را به عنوان 
جریمه به ایــران پرداخت کند. متذکر می گردد که از ایــن اهرم حقوقی، برای 

فشار به پاکستان استفاده نشده است.
سال 96 کشورهای ترکمنستان، افغانســتان، پاکستان و هند )TAPI( خط 
لوله ای 1800 کیلومتری را به منظور انتقال گاز ترکمنســتان به هند - از مسیر 
افغانستان و پاکســتان- افتتاح کردند47. کارشناســان بر این باورند در صورت 
تکمیــل این خط لولــه، گاز ترکمن ها به جای گاز ایران روانه پاکســتان و هند 
 )TAPI( خواهد شد. مسئولین وزارت نفت در واکنش به احداث خط لوله مذکور
از غیرممکن بودن تحقق آن ســخن می گویند. وزارت نفت اردیبهشــت 97 با 
اشــاره به ناممکن بودن تأمین امنیت در کشور افغانســتان، برای انتقال گاز از 
ترکمنستان به پاکستان، پیشنهاد سواپ گاز از ترکمنستان به پاکستان را داد48.

صادرات گاز به کشــور عراق؛ وزارت نفت در دو قرارداد جداگانه، قرار است 
گاز ایران را به بغداد و بصره صادر کند. بر اســاس این قــرارداد، صادرات گاز ایران 
به عراق از هفت میلیون مترمکعب در روز آغاز می شــود و پس از 21 ماه به سقف 
قرارداد یعنی 25 میلیون مترمکعب در روز خواهد رســید. در حال حاضر روزانه 
به طور متوسط 10 میلیون مترمکعب گاز به شــهر بغداد صادر  می شود49. طبق 
گفته  مدیرعامل شــرکت ملی گاز، زمینه ی صادرات گاز به شهر بصره هم اکنون 
آماده است و پیش بینی می شود در نیمه نخست ســال 97، صادرات گاز به بصره 

آغاز گردد50. 
صادرات گاز به کشــور ترکیه؛ ایــران در ســال 1996 میالدی )1374 
شمســی( با ترکیه قراردادی امضاء نمود تا به مدت 25 سال، ساالنه 10 میلیارد 
مترمکعب گاز به این کشــور گاز صادر نماید. این قرارداد از سال 2001 میالدی 
)1380شمسی( عملیاتی گردید51. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، ترکیه 
بابت گران فروشِی گاز در سال های 2011 تا 2015، در مجامع بین المللی طرح 
دعوی نمود و طی آن دولت ایران در آبان ماه 1395، به پرداخت جریمه به مبلغ 
یــک میلیارد و 185 میلیون دالر و تخفیف 13.5 درصــدی گاز تا پایان قرارداد 
محکوم گردید52. ایران تصمیــم گرفت به ازای جریمه، از بهمن ماه 95 به مدت 
حداقل 14 ماه گاز رایگان به ترکیه صادر کند53. به گفته ی مدیرعامل شــرکت 
ملی گاز ایران، صادرات گاز رایگان به ترکیه و تســویه کامل بدهی به این کشور 

در بهمن 96 پایان  یافت54.
صادرات گاز به کشور ارمنستان؛ مذاکره برای افزایش صادرت گاز ایران 
به ارمنستان در مهرماه 94 کلید خورد. بر اساس وعده ی کاملی، مدیرعامل وقت 
شــرکت ملی صادرات گاز ایران در ســال 95، صادرات گاز ایران به این کشور تا 
ســال 97 باید به حدود 3 میلیون مترمکعب در روز55 می رســید که این مهم تا 
کنون محقق نگردیده است. در حال حاضر، روزانه 1 میلیون مترمکعب گاز ایران 
در قالب تهاتر با برق، به ارمنستان صادر می شود56؛ قابل تأمل اینکه خط لوله گاز 
ایران به ارمنستان ظرفیت صادرات بیش از 6 میلیون مترمکعب در روز را دارد57.

صادرات گاز به کشــور عمان؛ توافق نامه صادرات گاز از ایــران به عمان در 
اسفندماه 1383 امضا شد58. طبق این قرارداد 25 ساله، صادرات گاز به عمان باید 
تا سال 1387 با 30 میلیون مترمکعب آغاز می شد و در سال 1391 به 70 میلیون 
مترمکعب می رسید. اجرای این پروژه هرسال به سال بعد موکول شد و حتی قرار بود 

پی نوشت:
42-   در انتهای سال 95 واردات گاز از ترکمنستان به دلیل اختالف دو کشور در پرداخت پول گاز وارداتی، قطع گردید.
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نمودار3-  میزان صادرات و واردات گاز از طریق خط لوله )منبع: گزارش اداره ی اطالعات انرژی آمریکا(42و43و44
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درصد پیشرفت

اسفند 96اسفندماه 95اسفندماه 94اسفندماه 93مردادماه 92

کمتر از 5 درصد----TOTAL، CNPC، پتروپارس11

63.866.873.58189قرارگاه خاتم، مپنا، صدرا13

50.653.858.16477سازمان گسترش، ایزوایکو14

63.467.575.58691قرارگاه خاتم، تأسیسات دریایی22 تا 24

جدول 1-  روند پیشرفت فازهای پارس جنوبی در دولت دوازدهم
)منبع: خبرگزاری های ایرنا، تسنیم و شانا(36و37و38
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تا اسفندماه 1395 الگوی صادرات گاز به عمان مشخص شود که این امر جامه عمل 
نپوشید59. اضافه می شود که زنگنه در برنامه ی پیشنهادی خود در دولت دوازدهم، 
آغاز صادرات گاز به عمان از سال 1397 را وعده داد که تا کنون محقق نشده است60.

ورود به بازار LNG؛ یکی از سیاســت های وزارت نفت صادرات محموله های 
LNG   اســت61. در این راستا شرکت ملی نفت در ســال 1386 برای ورود به بازار 

صادرات LNG پروژه ایران ال ان جی با ظرفیت تولید ســاالنه 10.5 میلیون تن را 
ایجاد کرد62، مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران،   اردیبهشت 97 پیشرفت 
پروژه ی ایران ال ان جی را 50 درصد و هزینه های آن را دو میلیارد دالر ذکر کرد63.

وزارت نفت برای ورود به بازار صادرات گاز مایع، پاییز 96 نخســتین قرارداد 
فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع شــده )LNG( را امضا کرد.  در این راستا 
وزارت نفت متعهد شد به مدت 20 ســال حدود 2.3 میلیون مترمکعب در روز 
گاز طبیعی از پاالیشگاه هفتم گازی پارس جنوبی به شرکت نروژِی IFLNG – با 
توجه به فرمول ابالغی از ســوی وزیر نفت- به فروش برســاند64. این قرارداد با 

انتقاداتی روبرو شد و نهایتاً وزارت نفت، قرارداد مذکور را منتفی نمود65.

با افزایش تولیــد گاز از میدان پارس جنوبی، افزایش گازرســانی به 8 افزایش گازرسانی و اصالح سوخت نیروگاه
نیروگاه های کشور و بخش خانگی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. به گونه ای 
که طی دولت های یازدهم و دوازدهم، گازرســانی بــه نیروگاه ها و بخش خانگی 
مسیر روبه رشدی را طی کرده اســت66. توضیح بیشتر آنکه سال 95 گاز تحویلی 
به نیروگاه ها 61 میلیارد و یک صد میلیون مترمکعب بود و این میزان در ســال 96 
به 67 میلیارد و 600 میلیون مترمکعب رسید.  این حجم گاز ارسالی به نیروگاه ها 
نشان دهنده رشد 10.63 درصدی گازرسانی نیروگاهی نسبت به سال 95 است67. 

در حال حاضر 90 درصد سوخت نیروگاه ها از گاز طبیعی تأمین می شود68.

دولت یازدهم 9 افزایش سرعت توســعه ی پاالیشگاه ها نسبت به 
سال 96، به طور متوســط روزانه 4 میلیون و700 هزار بشــکه نفت و میعانات 
گازی از سوی شــرکت ملی نفت تولید شــد69. طبق گزارش اداره ی اطالعات 
انرژی آمریکا )EIA( در آوریل 2018، ظرفیت پاالیشــگاه های ایران در ســال 
96 معــادل روزانه 2 میلیون و 131 هزار بشــکه در روز بود70؛ به عبارت دیگر در 
ســال 96 میزان 45 درصد از نفت و میعانات گازی تولیدی، پاالیش و 55 درصد 

به صورت خام صادر شد.

جدول 2-  ظرفیت پاالیشگاه های ایران در سال 96 
)منبع: گزارش اداره ی اطالعات انرژی آمریکا ( 71

پاالیشگاهظرفیت پاالیشگاه  )هزار بشکه در روز(
آبادان400
اصفهان375
بندرعباس330
تهران250
اراک250
برزویه120
فاز نخست ستاره خلیج فارس120
تبریز110
شیراز60
الوان60
بوعلی سینا34
کرمانشاه22

مجموع2.131
خاطرنشان می ســازد که با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم 
خرید نفت ایران، ضرورت افزایش ظرفیت پاالیشــگاهی بیش ازپیش احساس 
می شــود. در ادامه ی گزارش طرح های پاالیشی سیراف، آناهیتا، ستاره 
خلیج فارس و وضعیت بهینه سازی پاالیشگاه های موجود مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت:
طرح پاالیشی ســیراف: طــرح ســاخت 8 پاالیشگاه ســیراف با هدف 
جلوگیری از خام فروشی روزانه 480 هزار بشــکه میعانات گازی در خردادماه 
94 72 کلیــد خــورد. در حال حاضر پیشــرفت فیزیکی این پــروژه حدود 12 

درصد اســت73. قرارداد تأمین مالی احداث پاالیشگاه های هشت گانه سیراف 
میان کنسرســیومی از شــرکت های »هیوندایی« و »دائلیم« از کره جنوبی و 
همچنین »چیودای« از ژاپن، تیرماه 96 به ارزش ســه میلیارد دالر امضا شد74. 
صادق آبادی، مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی، در 
اردیبهشــت 97 از انجام مذاکراتی با شــرکت چینی جهت تکمیل احداث یک 

پاالیشگاه از هشت پاالیشگاه خبر داده است75.
الزم است ذکر شود شرکت کره ای صنایع »دائلیم« که توسعه پاالیشگاه نفت 
اصفهان را عهده دار شده بود، با اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران، در خرداد 97 
تصمیم به لغو این توافق گرفت76. با این اوصاف انصراف شــرکت کره ای از تأمین 
مالی احداث پاالیشــگاه های ســیراف نیز محتمل خواهد بود. به طور خالصه 
می توان گفت روند تکمیل این طرح پاالیشــی از ســال 94 تاکنون بسیار کند 

بوده 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 بشکه 
نفت در کرمانشــاه کلید خورد. به رغم تأکید مقام معظم رهبری77 بر احداث این 
پاالیشگاه در سفر خود به استان کرمانشــاه در سال 1390، این طرح همچنان 
در مرحله طراحی بنیادی متوقف باقی مانــده و اقدام خاصی جهت تکمیل این 

پاالیشگاه صورت نگرفته است.
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس؛ این پاالیشــگاه به عنوان نخستین 
پاالیشگاه طراحی شده براســاس خوراک میعانات گازی، با ظرفیت 360 هزار 
بشکه در روز و به منظور خودکفایی در تولید بنزین، گازوییل، گاز مایع و سوخت 
جت در حال ســاخت است. فاز نخست این پاالیشگاه با ظرفیت تولید روزانه 12 
میلیون لیتر بنزین یورو 4، چهار و نیم میلیون لیتر گازوئیل یورو4، یک میلیون 
لیتر نفت ســفید یورو 4 و یک میلیون و 300 هزار لیتر گاز مایع )ال پی جی( یورو 
4 در اردیبهشــت ماه96 افتتاح شد78. فاز دوم پاالیشــگاه نیز با ظرفیت تولید 
روزانه 12 میلیون لیتر بنزین در تیرماه 97 به بهره برداری رسید79. طبق وعده ی 
مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی، فاز سوم این پاالیشگاه با 

ظرفیت 12 میلیون لیتر بنزین تا پایان سال 97 تکمیل خواهد شد80.
بهینه ســازی پاالیشــگاه های موجود؛ وزارت نفت به منظور افزایش 
ظرفیــت پاالیشــگاهی و ارتقای کیفیــت فرآورده های تولیــدی، طرح های 
بهینه ســازی پاالیشــگاه های اصفهان، بندرعباس، الوان، آبادان و تهران را در 
دســتور کار دارد. در همین راستا، مذاکراتی با شــرکت های مختلف خارجی 
برای اجرای طرح های بهینه سازی پاالیشگاه های کشور انجام شد. از این میان، 
می توان به تفاهم نامه پاالیشــگاه بندرعباس با شــرکت چیودا و میتســوئی81 
و تفاهم نامه پاالیشــگاه تبریز با شــرکت کره ای SKEC  82  در اردیبهشــت 97 
و همچنین مذاکــره با دو بانک چینــی برای تأمین مالی پروژه کیفی ســازی 
پاالیشگاه آبادان83 در اسفند 96 اشاره کرد. پس از خروج آمریکا از توافق برجام، 
شــرکت دائلیم که بنا بود در توسعه پاالیشــگاه اصفهان مشارکت کند، قرارداد 
دو میلیارد دالری تأمین مالی پروژه ی توســعه ی پاالیشگاه اصفهان را متوقف 
کرد84. خاطر نشان می ســازد که روند کلی بهینه سازی پاالیشگاه های موجود، 

سرعت مناسبی ندارد.

متوســط میزان مصرف بنزین در سال 96 نسبت به سال 95 با رشد 10 تالش در جهت خودکفایی کوتاه مدت بنزین
8.1 درصدی همراه بود85. آمار شــرکت ملی پاالیش و پخش فراورد ه های نفتی 
ایران حاکی از آن است که پس از حذف سهمیه بندی بنزین در سال 94، مصرف 
بنزین رشــد چشمگیری داشــت )در ســال 95، حدود 5 درصد و در سال 96، 
هشــت درصد86(. ضمناً میزان مصرف بنزین در دو ماه نخست سال 97 با رشد 
10 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 85 میلیون لیتر در روز رسید87. 
نمودارهای 4 و 5 به ترتیب میزان متوســط »مصــرف« و »واردات« بنزین طی 

سال های اخیر را نشان می دهد )نمودار4( و )نمودار5(.
با افتتاح فاز نخست پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس در اوایل سال 96، ظرفیت 
تولیــد بنزین 12 میلیــون لیتر افزایش یافــت91  و طبق وعده ی مســئولین 
می بایست که کشــور با این افزایش در تولید بنزین خودکفا شود92. اّما به دلیل 
افزایش مصرف بنزین در سال96 نه تنها کشور در تولید بنزین خودکفا نشد، که 
متوسط واردات در ســال 96 نیز با اندکی افزایش نســبت به سال 95 به روزانه 

12.6 میلیون لیتر در روز افزایش یافت93.
با بهره برداری کامل از فازها ی دوم و سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، ایران 
برای اولین بار، صادرکننده بنزین خواهد شد. از این منظر اقدام مسئولین حائز 
تقدیر اســت، لکن باید توجه نمود که اگر رشــد مصرف بنزین کنترل نشــود، 
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صادرات بنزین تنها برای یک سال ادامه خواهد داشت و مطابق شکل 3، ایران از 
سال 1399 واردات بنزین را از سر می گیرد94)نمودار6(.

وزیر نفت در رابطه با رشــد مصرف بنزین در کشــور معتقد اســت که میان 
افزایــش تعداد خــودرو و افزایش مصــرف بنزین تناظر وجــود دارد و راه حل 
خودکفایی در تولید بنزین را در کارخانه های خودروسازی باید جستجو نمود96. 
متذکر می شود متوسط رشد تولید خودرو در سال های 86 تا 93، 12درصد بود، 

اّما میانگین مصرف بنزین در این سال ها رشد منفی را تجربه نمود.

تولید محصوالت پتروشیمی کشور از 50 میلیون تن در سال 95 به 11 توقف توسعه ی صنعت پتروشیمی
53 میلیون تن در ســال 96 رسید و حدود 6 درصد رشد یافت97. ظرفیت اسمی 
مجتمع پتروشــیمی ها در حال حاضر 62 میلیون تن در سال است که نسبت به 
ســال 95 افزایش ظرفیتی رخ نداد98. به تعبیر دیگــر می توان گفت که افزایش 
6 درصدی تولید صرفاً به دلیل افزایش اســتفاده از ظرفیت موجود مجتمع های 

پتروشیمی ها بوده است )نمودار7(.
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نمودار 5-  متوسط واردات بنزین )منبع: آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا(88و89و90
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نمودار4-  متوسط مصرف بنزین )منبع: آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا(

وز
ر ر

ر د
لیت

ن 
یو

میل
وز

ر ر
ر د

لیت
ن 

یو
میل

پی نوشت:
95-  مصرف بنزین در کشور در سال های 95 و 96 رشد متوســط 6.5 درصدی را تجربه کرده است. اگرچه رشد مصرف در سال 96 و 97برابر 8 درصد بوده است اما در پیش بینی صورت گرفته برای 

سال های 1397 تا 1401 در نمودار  6 همان رشد 6.5 درصدی به صورت متوسط منظور شده است.
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مصرف1 سال

در صورت عدم کنترل 
مصرف بنزین، خودکفایی 
در تولید آن تنها در سال 
1398  اتفاق خواهد افتاد.

نمودار 6-  پیش بینی تولید و مصرف بنزین در کشور تا سال 1401  95
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متوسط ارزش هر تن مواد 
شیمیایی صادراتی در 
سال 96 برابر 535 دالر 
بود، درحالی که میانگین 
ارزش محصوالت وارداتی 
حدود 1069دالر است و این 
اختالف بها از عدم تکمیل 
زنجیره ی ارزش محصوالت 
پتروشیمی حکایت دارد

صادرات محصوالت پتروشیمی کشور در ســال 95 ازلحاظ وزنی، 20 میلیون و 
850 هزار تن بود101. این میزان در سال 96 با رشد 7.5 درصدی به 22 میلیون و 410 
هزار تن رسید102. به لحاظ ارزشی، صادرات محصوالت پتروشیمی در یک سال اخیر 
با رشــد 22 درصدی از 9.8 میلیارد دالر در سال95 103 به بیش از 12 میلیارد دالر در 
سال 96 104 ارتقا یافت. خاطر نشان می سازد یکی از مهم ترین دالیل افزایش ارزش 

صادراتی محصوالت پتروشیمی، افزایش قیمت نفت در سال 96 بود. 
صنعــت پتروشــیمی ایــران در کنار 
صادرات محصوالت پتروشــیمی، واردات 
محصوالت پتروشــیمی بــا ارزش افزوده 
باالتر را نیــز دنبال می کنــد. از این رو در 
10 ماه نخســت ســال 96 ، میزان واردات 
ازنظر وزنی و ارزشــی به ترتیب معادل 6.3 
میلیون تن و 6.7 میلیارد دالر بوده است105. 
ذکر این نکتــه ضروری به نظر می رســد 
که متوســط ارزش هر تن مواد شیمیایی 
صادراتی در ســال 96 برابر 535 دالر بود، 
درحالی کــه میانگیــن ارزش محصوالت 
وارداتی حــدود 1069 دالر اســت و این 
اختالف بها از عدم تکمیل زنجیره ی ارزش 

محصوالت پتروشیمی حکایت دارد.

گازوئیل و عدم تغییر 12 کاهــش صــادرات 
صادرات نفت کوره در سال 96

میــزان صادرات گازوییل در ســال 96 با 
کاهش چشــم گیر 40 درصدی نســبت 
به ســال 95 از 12.1 به 7.1 میلیــون لیتر در روز کاهش یافــت106. به گفته ی 
موسوی خواه، مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، عامل اصلی 
کاهش صادرات گازوئیل، افزایش مصرف در بخش حمل است107. گفتنی است 
که صادرات نفت کوره در سال 96 به طور متوسط روزانه 49 میلیون لیتر در روز 

بود که نسبت به سال 95 تغییر خاصی نداشت108.

با اجرای طرح پیمایش از ابتدای مهرماه 94 109، در مدت تقریبی سه 13 اجرای ناقص طرح پیمایش سوخت
سال، حدود سه 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 است110.
 )GPS( در فاز دوم این طرح نیز قرار بود که از مهرماه 95، با نصب سامانه موقعیت یاب
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.
با اجرای طرح پیمایش ســوخت، میزان مصرف گازوئیل در سال 93 از 100.1 

میلیون لیتر در روز 111 با یک ســیر نزولی در ســال 95 به میزان 80.4 میلیون لیتر 
در روز 112رســید.  اّما روند نزولی کاهش مصرف گازوئیل در ســال 96 متوقف شد و 
مصرف گازوئیل با رشد 3 درصدی نســبت به سال 95 به 82.7 میلیون لیتر در روز 
رسید113. کارشناســان معتقدند افزایش بارنامه های صادرشــده از سال گذشته 
نسبت به سال 95، اجرای ناقص فاز دوم طرح پیمایش سوخت و همچنین افزایش 
احتمال قاچاق گازوئیل، از دالیل افزایش مصرف گازوئیل در یک سال اخیر است114.

دسترســی آســان به اطالعات و آمار در حوزه های مختلف تولیدی 14 شفاف سازی اطالعات در وزارت نفت
کشــور به ویژه بخش انرژی، از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. اسفندماه 96 
وزارت نفت باهدف دسترسی عموم جامعه، رسانه ها و پژوهشگران به داده های 
حوزه انــرژی، درگاه ملی انــرژی و ترازنامه هیدروکربوری کشــور را رونمایی 
کرد115. قرار دادن ترازنامه ی هیدروکربوی از سال 84 تا 94 در این درگاه موجب 
دسترسی آسان و ارزان به اطالعات حوزه ی انرژی شده است. با این اوصاف اقدام 

وزارت نفت در راستای شفاف سازی اطالعات درخور تقدیر خواهد بود.

امور مغفول
 در سال 79 و با توجه به بند »ج« ماده )95( قانون برنامه سوم توسعه 1 عدم عرضه ی نفت در بورس انرژی

کشــور116، موضوع فروش نفت در بورس در قالب »بــورس نفت« برای اولین بار 
در دســتور کار وزارت نفت قرار گرفت و مطالعات آن با مشارکت یک کنسرسیوم 
بین المللی شروع شد. تفاهم نامه راه اندازی این بورس در اردیبهشت ماه 83 امضا 
گشــت. در ســال 85، مقدمات راه اندازی بورس نفت ازجمله مراحل مطالعاتی 
تعیین تاالر، خرید نرم افزار و غیره انجام شد و اساسنامه آن مورد تصویب شورای 
بورس قرار گرفت. قرار بود فعالیت این بورس در همان ســال )1385( آغاز شود؛ 
ولی به دالیلی این امر جامه عمل نپوشید. در بهمن ماه 86، هیئت دولت راه اندازی 
دومرحله ای بورس نفت خام و فرآورده های نفتی را بر عهده وزارت امور اقتصادی 
و دارایی قرارداد. نهایتاً با پیگیری های این وزارتخانه، اولین عرضه نفت در بورس 
کاال در تیرماه 90 صورت گرفت. در تابســتان و پاییز همان سال، نفت خام هفت 
مرتبه در قالب یک یا دو محموله 500 هزار بشکه ای به بورس عرضه شد اّما صرفاً 
یکی از این محموله های 500 هزار بشــکه ای به فــروش رفت117. طبق گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی )منتشر شده در مردادماه 91(، یکی از 

دالیل شکست عرضه نفت در بورس بی میلی فروشنده بود118.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و پیگیری های مداوم مدیران بورس انرژی119، 
مجدداً از 17 فروردین ماه 93، روزانه 2920 بشــکه نفــت خام به صورت ریالی 
در رینگ داخلی بورس انرژی عرضه شــد و تا اواسط تابستان همان سال ادامه 
یافت. از جمله شــرایط این عرضه عبارت بودند از: فــروش ریالی، تحویل نفت 
در پاالیشــگاه تبریز، قیمت گذاری بر مبنای متوســط قیمت صادراتی در ماه 
گذشته به دالر بر اســاس نرخ آزاد و همچنین فروش داخلی )عدم امکان صادر 
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نمودار  7-  تولید و ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور )منبع: ترازنامه هیدروکربوی و خبرگزاری شانا( 99و100

ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی تولید واقعی صنعت پتروشیمی 
 تن

ون
یلی

م

پی نوشت:
119 -   در سال 91، اولین فعالیت رسمی بورس انرژی با انجام معامالت برق، زغال سنگ و قطران کلید خورد.
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کردن نفت(. از مجموع 66 نوبت عرضه، 12 معامله صورت گرفت و نهایتاً در 20 
مردادماه 93، با دستور هیئت مدیره شــرکت ملی، عرضه نفت در بورس انرژی 
بــه دلیل نبود تقاضا توقف پیدا کرد. بر اســاس اظهــارات قمصری، مدیر وقت 
امور بین الملل شــرکت ملی نفت ایران در آبان ماه 93 120و مهرماه 95 121، عدم 
توافق این شــرکت با بورس انرژی در زمینه قیمت نفت و چگونگی پرداخت آن، 

مهم ترین مانع عرضه مجدد نفت در این بورس به شمار می رفت.
اوایل مهرماه سال 93، وزیر نفت در حاشیه نشست با فعاالن بخش خصوصی 
در اتاق بازرگانی ایران، از عرضه 100 هزار بشــکه نفــت خام در بورس انرژی با 
هدف صادرات و تسویه آن به صورت ریالی تا پایان همان ماه خبر داد122و123.  اما  
این  وعده محقق نشد. اخیراً و به واســطه گمانه زنی ها درباره تحریم نفت ایران، 
مجدداً موضوع فروش نفت در بورس  به عنوان ابزاری برای بی اثرســازی تحریم 
فروش نفت، در محافل کارشناســی و رسانه ای رواج پیدا کرد. تیرماه 97 و طبق 
وعده جهانگیری، معاون اول رئیــس جمهور، جهت مقابله با تحریم های نفتی، 

عرضه ی نفت در بورس راه اندازی خواهد شد.

تزریق گاز به میدان نفتی از روش های ازدیاد برداشــت نفت به شمار 2 عدم اهتمام جدی به تزریق گاز به میدان های نفتی
می آید و فرآیندی اســت که به منظور جلوگیری از کاهش فشــار نفت، افزایش 
حجم و فشار ســیال درون مخزن، در نتیجه تثبیت میزان استخراج نفت در یک 
مخزن نفتی، در طول زمان انجام می شــود. تزریق گاز بــه میادین نفتی الزمه 
تحقق تولید صیانتی124 اســت. از ســوی دیگر تزریق گاز بــه مخازن در زمان 
موردنیاز قابل اســتحصال بوده و برخالف دیگر روش های ســیال تزریقی، یک 
هزینه کرد به شــمار نمی رود و می توان گاز تزریق شــده را برداشت کرد.  طبق 
گــزارش مرکز پژوهش های مجلس، روزانه به تزریــق 160 میلیون مترمکعب 
گاز به میادین نفتی نیاز اســت. اما این میزان در چند ســال اخیر محقق نشده و 
متوسط تزریق گاز در ســال 96 به حدود 88 میلیون مترمکعب در روز رسیده 
است. در صورت عدم تأمین گاز مورد نیاز برای تزریق و ادامه روند کنونی برآورد 
می شود 2.3 الی 2.7 میلیارد بشکه نفت خام در مخزن به دام افتاده و این میزان 
نفت دیگر قابل استحصال نخواهد بود که با احتساب هر بشکه به ارزش 50 دالر، 

115 الی 135 میلیارد دالر ثروت از دسترس خارج می شود125 )نمودار8(.

پیشرفت ُکنِد پروژه های جمع آوری گازهای همراه نفت جمع آوری گازهای همراه نفت، خاموش کردن مشــعل میدان های 3
نفتی و تکمیل زنجیره ارزش با اســتفاده از خوراک مشــعل ها با توسعه صنعت 
پتروشــیمی یکی از برنامه های ابالغی دولت به وزارت نفت است. در حال حاضر 

روزانه 40 میلیون مترمکعب127  گاز همراه نفت در میدان های نفتی می سوزد.
وزارت نفت بهره برداری از طرح هــای NGL ، 3200 NGL 3100 )دهلران( و 
NGL 2300 میدان مارون، NGL خارگ در دســتور کار خود قرار داده است128. 

طبق وعده وزیر نفت، جمع آوری گازهای همراه نفت تا پایان دولت دوازدهم به 

اتمام خواهد رسید129 )جدول3(.
 NGL خارگ به دلیل ظرفیت و پیشرفت باال، مهم ترین طرح NGL  از میان این طرح ها
موجود در وزارت نفت محسوب می شــود. میزان پیشرفت این طرح بعد از 12 سال از 
آغاز آن، حدود 50 درصد بوده و در حال حاضر در تأمین منابع مالی با مشکالت شدیدی 
مواجه اســت134. در ســال 96، قرارداد تکمیل طرح NGL خارگ به شــرکت صنایع 
فراساحل واگذار شد. این قرارداد به ارزش 800 میلیون یورو میان مدیرعامل شرکت 
نفت فالت قاره ایران و شرکت صنایع فراساحل )صف( به امضا رسید135. بر اساس این 

قرارداد، شرکت فراساحل متعهد به تکمیل این واحد NGL تا سال 99 شده است136.
عالوه بر طرح های مذکور، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب احداث واحدهای 
ان جی ال 1700 مسجدســلیمان، 1800 آغاجاری، 1900 پازنان و 2000 بی بی 
حکمیه را از سال 83 در دســتور کار خود دارد. اما پس از گذشت 14 سال، هیچ یک 
از این طرح ها از مرحله مطالعاتی فراتر نرفتند و به امضای قرارداد با ســرمایه گذاران 
نیز نرســیدند. با توجه به روند پیشرفت واحدهای NGL در چند سال اخیر، احتمال 

بهره برداری از آن ها تا پایان دوره فعالیت دولت دوازدهم بسیار اندک است.

به گفته رییس کمیســیون تســهیل و توسعه کســب و کار انجمن 4 تداوم روند کند حمایت از ساخت داخل 
ســازندگان تجهیزات صنعت نفت در اردیبهشــت 96، ارجاع کار به سازندگان 
داخلی صنعت نفت به اندازه 30 درصد  ظرفیت ها است137. زنگنه بارها در اظهارات 
خود از طرح های ســاخت داخل در صنعت نفت حمایت کرد و ســاخت 10 گروه 
کاالی اساسی138 در این صنعت را وعده داد. در این راستا شرکت ملی نفت ایران از 
قرارداد ســاخت و انتقال تکنولوژی لوله های CRA )لوله مقاوم در برابر خوردگی( 

میان شرکت TUBACEX اسپانیا و شرکت فوالد اصفهان حمایت کرد139.
برخالف تأکید بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در قراردادهای 
جدید نفتی )IPC(، شــرکت فرانســوی توتال مجری فاز 11 پارس جنوبی، در 
مقابل اجرای این قانون مقاومت کرد. در این راســتا نعمت زاده، مشــاور ارشد 
زنگنه، دی ماه ســال 96 در نامه ای به وزیر نفت، با اشــاره به مقاومت توتال در 
استفاده از توان لوله سازان داخلی، از بهانه جویی این شرکت برای عدم استفاده 

از توان داخلی انتقاد کرد140.
در مجموع به نظر می رســد که طی یک سال اخیر، به رغم انعقاد قراردادهایی 
برای حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت، از ظرفیت خالی سازندگان بومی 

استفاده قابل توجهی صورت نگرفت.

تحوالت مرتبط پیرامونی
در نیمه ی دوم ســال 94 به دلیل افزایش تولید نفت عربستان پیش 1 نوسانات قیمت نفت

از توافق برجــام و همچنین افزایش تولید نفت ایران پس از برجام، قیمت طالی 

پی نوشت:
124-  تولید صیانتی به تولیدی گفته می شــود که باالترین میزان تولید را با حفظ دو ویژگی در خود داشته باشد؛ نخست آن که این تولید باید قابل برنامه ریزی برای بلندمدت و در مرحله بعد، دارای 

قابلیت بازیافت حداکثری از مخازن نفتی باشد.
128-  ان جی ال ها واحدهایی هستند که گازهای همراه نفت را می گیرند و در داخل خود تصفیه و تفکیک می کنند. این گازها ترکیبی از متان، اتان، پروپان، بوتان، پنتان و باالتر است که پس از تفکیک، 

به مبادی مختلف مصرف ارسال می شود؛ بخشی مربوط به شبکه گاز و بخشی برای خوراک پتروشیمی و باقیمانده آن نیز صادر می شود.
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نمودار 8-  میزان تزریق گاز به میدان های نفتی)ترازنامه هیدروکربوی(126 
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به عقیده ی کارشناسان 
محاسبه قیمت خوارک 
پتروشیمی ها با ارز 
3800تومانی باعث کاهش 
2500 میلیارد تومانی 
درآمد های دولت خواهد شد. 
اّما با وجود این اعطای امتیاز 
واحدهای پتروشیمی ارز 
خود را در سامانه نیما عرضه 
نکردند و عماًل به افزایش 
قیمت دالر دامن زدند

ســیاه روندی نزولی را طی کرد و ایــن روند تا اوایل بهمن مــاه 94 ادامه یافت؛ 
به گونه ای کــه قیمت نفت اوپک به کمتر از 25 دالر در هر بشــکه کاهش یافت 

)نمودار9(. 
پس از افت شــدید قیمت نفت، کشــورهای عضو و غیرعضو اوپک در آذر 95 
درباره کاهش  تولید نفت توافق کردند که به مدت شش ماه  از میزان تولید  روزانه 
خود یک میلیون  و 800 هزار بشــکه  بکاهند .   این توافقنامه از اواسط دی ماه 95 
آغاز و موجب افزایش قیمت نفت تا حدود 50 دالر شد. برخالف پیش بینی اکثر 
کارشناســان، میزان پایبنــدی اعضای 
اوپک و غیــر اوپک به این توافق141 بیش از 
100 درصد بود. به گونه ای که در ماه های 
اخیــر، میزان کاهــش تولیــد نفت این 
کشــورها به حدود 2 میلیون و 800 هزار 
بشکه در روز رسید. در نتیجه این تصمیم، 
قیمت جهانی نفت در سال 2017 با رشد 
حدود 40 درصدی نسبت به سال 2016 

به حدود 70 دالر  افزایش یافت.
خرداد ماه ســال 97، حدود یک هفته 
قبــل از آغاز نشســت 174 اوپک، رئیس 
جمهور آمریــکا در توییتی142 نوشــت: 
»قیمت هــای نفت بســیار بــاال و اوپک 
همچنــان مســئول آن اســت. این اصال 
خوب نیســت!«. پس از انتشار این توئیت، 
بحث ها درباره سیاسی شدن نشست 174 
اوپک باال گرفــت. پس از برگزاری اجالس 
174 اوپک در بیانیه پایانی اعالم شــد به 
دلیل پایبندی فراتر از سطح الزم جهان به 
کاهش تولید نفت در گذشته، کشورهای 
عضو و غیر عضو اوپک اجازه دارند که میزان 
تولید خود را حدوداً تا یک میلیون بشــکه 
نفت در روز افزایش دهند. تصمیم افزایش 
تولید نفت از ســوی اوپک این اطمینان خاطر را برای آمریکا فراهم می کند که در 

صورت تحریم نفت ایران، قیمت جهانی نفت افزایش چشم گیری نداشته باشد.

در بودجه ی سال 21397 مخالفت مجلس با افزایش قیمت  حامل های انرژی 
بر اســاس تبصره 18 الیحه بودجه ســال 97، تمامی منابع حاصل از مابه التفاوت 
قیمت حامل های انرژی در ســال 1397 نســبت به قیمت این حامل ها در ســال 
1396 به حســاب خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز شود143. قرار بود افزایش 
قیمت حامل های انرژی از طریق افزایش 500 تومانی قیمت بنزین انجام گیرد144. 
دولت قصد داشــت منابع حاصل از این تبصره را تا ســقف 17 هزار میلیارد تومان 
به شــکل یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توســعه ملی و تسهیالت بانکی در 
جهت حمایت از طرح های تولید، اشــتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان 
دانش آموخته دانشــگاهی پرداخت نماید. اّما در نهایت، مجلس با این پیشــنهاد 
مخالفت کرد145. پس از مخالفت مجلس، پورمحمدی، معاون اقتصادی ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور، از مجلس درخواســت نمود که قیمت بنزین را به صورت 

پلکانی افزایش دهند146 که این پیشنهاد نیز مورد موافقت مجلس قرار نگرفت.

3800 تومانی3 محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها بر اساس ارز 
بعد از نوسانات افزایشی قیمت دالر در بازار آزاد  و با توجه به توضیحات رئیس کل 
وقت بانک مرکــزی147، وزیر امور اقتصــادی و دارایــی148 و همچنین ابالغیه 
معاون اول رئیس جمهور، مشــخص شــد که دولت قصد دارد کاالها را به چهار 
گروه تقســیم بندی کند و ارز موردنیاز گــروه دوم )کاالهاي ضروري( را از محل 
80 درصد ارز گروه کاالهای نفتی -که عمدتاً شــرکت های پتروشــیمی و فوالد 

هستند- به وسیله سامانه نیما و با قیمت 4200 تومان تأمین نماید149.
اعضای انجمن صنفی صنعت پتروشــیمی در جلســه 6 خردادمــاه با معاون اول 
رئیس جمهور، عرضه ارز 4200 تومانی در ســامانه نیما را به تغییر محاســبه قیمت 
خوراک این واحدها با دالر 3800 تومانی )ارز کاالهای اساســی( به جای دالر 4200 
تومانــی منوط کردند150. هیئت دولت در خرداد 97 با درخواســت پتروشــیمی ها 
موافقت کرد151. متذکر می گردد که به عقیده ی کارشناسان محاسبه قیمت خوارک 
پتروشــیمی ها با ارز 3800 تومانی باعث کاهش 2500 میلیارد تومانی درآمد های 
دولت خواهد شــد. اّما با وجود این اعطای امتیاز واحدهای پتروشیمی ارز خود را در 
سامانه نیما عرضه نکردند و عماًل به افزایش قیمت دالر دامن زدند. پورابراهیمی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس، این موضوع را تأیید کرده و معتقد است که شرکت های 

پتروشیمی  به روش های مختلف اقدام به دور زدن سامانه نیما می کنند152.

جدول 3-  روند پیشرفت پروژه های جمع آوری گازهای همراه نفت

درصد پیشرفت پروژهشروع پروژهشرکتپروژه
 تا پایان 1396

حجم ظرفیت خوراک 
)میلیون مترمکعب(

 130NGL 320013914014.2نفت مناطق مرکزی ایران

1390187.7نفت مناطق مرکزی ایرانNGL 3100 131)دهلران( 

7.5در مرحله ی انعقاد قرارداد- ملی مناطق نفت خیز جنوبNGL 2300 132 میدان مارون 
13855017.6نفت فالت قاره ایرانNGL خارگ 133

نمودار 9 - روند تغییرات متوسط قیمت ماهانه نفت اوپک از خرداد 94 تا مرداد 97
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gg متوســط تولید روزانه نفت خام ایران در ســال 96 در مقایسه
با سال های قبل، تغییری چشــم گیری نداشت و در میزان 3.9 

میلیون بشکه در روز متوقف شد.
gg در سال 96 از مجموع 9 طرح  افزایش ظرفیت تولید نفت مد نظر

وزارت نفت در قالب قرداد IPC ، قرارداد توسعه ی 3 میدان امضا 
گردید و قرارداد 6 طرح دیگر محقق نشد.

gg زنگنه خردادماه 96 در ابــالغ پروژه های اولویت دار وزارت نفت
به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، تولید 350 هزار بشکه ای 
نفت در میدان های غرب کارون را مدنظر قرار داد. خاطرنشــان 
می ســازد که میزان تولید فعلی ایران از میدان های غرب کارون 

320 هزار بشکه در روز است.
gg میزان پیشرفت فازهای 13، 14 و 22 تا 24 میدان  گازی پارس

جنوبی در یک ســال گذشته کمتر از 9 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است.

gg ایران بعد از )EIA( به گزارش ســازمان اطالعات انرژی آمریــکا
کشور روســیه، دارنده بزرگ ترین منابع گازی جهان است و 17 
درصد منابع گازی جهان را در اختیار دارد. با وجود این اّما ایران 

در یک درصد از تجارت جهانی گاز سهیم است.
gg در آوریل )EIA( طبق گزارش اداره ی اطالعات انــرژی آمریکا

2018، ظرفیت پاالیشگاه های ایران در سال 96 معادل روزانه 2 
میلیون و 131 هزار بشکه در روز بود؛ به عبارت دیگر در سال 96 
میزان 45 درصد از نفت و میعانات گازی تولیدی، پاالیش و 55 

درصد به صورت خام صادر شد.
gg با بهره برداری کامل از فازها ی دوم و ســوم پاالیشــگاه ستاره

خلیج فارس، ایران برای اولین بــار، صادرکننده بنزین خواهد 
شــد. ، لکن باید توجه نمود که اگر رشــد مصرف بنزین کنترل 
نشــود، صادرات بنزین تنها برای یک سال ادامه خواهد داشت و 

ایران از سال 1399 واردات بنزین را از سر می گیرد.
gg متوســط ارزش هر تن مواد شیمیایی صادراتی در سال 96 برابر

535 دالر بود، درحالی کــه میانگین ارزش محصوالت وارداتی 
حــدود 1069 دالر اســت و این اختــالف بها از عــدم تکمیل 

زنجیره ی ارزش محصوالت پتروشیمی حکایت دارد.
gg کارشناســان معتقدند افزایش بارنامه های صادرشــده از سال

گذشته نســبت به سال 95، اجرای ناقص فاز دوم طرح پیمایش 
ســوخت و همچنین افزایش احتمال قاچاق گازوئیل، از دالیل 

افزایش مصرف گازوئیل در یک سال اخیر است.
gg ًاخیراً و به واســطه گمانه زنی ها درباره تحریم نفت ایران، مجددا

موضوع فروش نفت در بورس  به عنوان ابزاری برای بی اثرسازی 
تحریم فروش نفت، در محافل کارشناسی و رسانه ای رواج پیدا 
کرد. تیرماه 97 و طبــق وعده جهانگیری، معــاون اول رئیس 
جمهور، جهت مقابلــه با تحریم های نفتــی، عرضه ی نفت در 

بورس راه اندازی خواهد شد.
gg 160 طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، روزانه به تزریق

میلیون مترمکعب گاز به میادین نفتی نیاز اســت. اما این میزان 
در چند سال اخیر محقق نشده و متوسط تزریق گاز در سال 96 

به حدود 88 میلیون مترمکعب در روز رسیده است. 
gg جمــع آوری گازهــای همراه نفــت، خاموش کردن مشــعل

میدان های نفتی و تکمیل زنجیره ارزش با اســتفاده از خوراک 
مشعل ها با توسعه صنعت پتروشیمی یکی از برنامه های ابالغی 
دولت به وزارت نفت اســت. در حال حاضــر روزانه 40 میلیون 

مترمکعب گاز همراه نفت در میدان های نفتی می سوزد.
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پاالیشگاه ستاره خلیج فارس دارای 3 فاز  است که 
فاز1 در اردیبهشت ماه 96 به بهره برداری رسید 

و فاز دوم پاالیشگاه نیز با ظرفیت تولید روزانه 
12میلیون لیتر بنزین در تیرماه 97 افتتاح گردید.  
افتتاح فاز سوم پاالیشگاه  به پایان سال 97 موکول 

شده است.

پیش بینی تولید و مصرف بنزین در کشور تا سال 1401 

140113931385 139713891381 139913911383 139513871379
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تولید

طرح پاالیشگاه میعانات گازی ســتاره خلیج فارس با هدف  فراوری 360 
هزار بشــکه میعانات گازی در روز و تولید روزانــه 36 میلیون لیتر بنزین 
وارد فاز اجرایی شــد.  بهره برداری کامل از پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس موجب خواهد شد که ایران برای اولین بار در طول تاریخ، 

در تولید بنزین خودکفا و صادر کننده بنزین شود.

سال 97

44/7

57/4

86/2

98

73/6 71
1 سال

افزایش تولید مصرف  بنزین موجب خودکفایی 
در سال 97 خواهد شد. در صورت عدم کنترل 

مصرف، خودکفایی در تولید بنزین تنها در 
سال1398 اتفاق خواهد افتاد.

وزیر نفت: ایران در نیمه دوم سال97 در تولید بنزین خودکفا می شود اما 
به سرعت ناچار خواهیم شد که مجدداً بنزین را از کشورهای دیگر وارد 

کنیم.  زیرا تولید خودروها ادامه دارد و هرچقدر به میزان تولید خودروها 
در کشور اضافه شود، بنزین بیشتری نیاز است.

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نقطه ی شروع خودکفایی بنزین  1

خودکفایی یک ساله ی بنزین 2

خطر در کمین خودکفایی



سیاست های قیمتی و غیر قیمتی، ضمن مدیریت 
وزارت نفت به عنوان متولی اصلی اصالح الگوی مصرف می تواند با اعمال 

مصرف بنزین خودکفایی این فرآورده نفتی را استمرار بخشد.

استفاده ازسیاست های قیمتی و غیر 
قیمتی مانند سهمیه بندی بنزین

توسعه  ی حمل و نقل عمومی 
 CNG تنوع سبد سوخت از جمله

میانگین 94 تا 96 میانگین 86 تا 93 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86

5.3 -0.5 8.2 5.6 2 1.7 7.7 6.1 -2.3 -5.5 -3.2 3.8 -12.5 رشد مصرف بنزین)درصد(

6.7 12 7.6 7.1 5.4 9.7 16.1 13.3 11.9 9.9 12.4 11.5 10.7 رشد تعداد خودرو )درصد(

کاهش مصرف بنزین درکنار افزایش خودرو با اعمال سیاست های کنترلی 3
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مصرف بنزین 
تعداد خودرو 

اجرای سهمیه بندی بنزین با 
استفاده از کارت سوخت

8.2

12.8

16.8

19.5

22.5

64.5 59.9
68.4 71 81

اجرای فاز اول قانون هدفمند 
کردن یارانه ها

فاز سوم هدفمندی 
)تک نرخی کردن بنزین(

فاز دوم هدفمندی یارانه ها

 در حالی که متوسط رشد تولید خودرو در سال های 
86 تا 93 با رشد 12درصدی همراه بوده، میانگین مصرف 

بنزین در این سال ها رشد منفی 0/5- را تجربه کرده 
است. این کاهش مصرف نتیجه ی سیاست های قیمتی و 

غیرقیمتی است.

وزارت نفت متولی اصالح الگوی مصرف 4



رضا اردکانیان، دانش آموخته دانشــگاه مک مســتر کانادا، یکی از افــرادی بود که در دولــت دوازدهم، به جمع 
دولت مردان پیوســت و با رأی مثبت نمایندگان در ســمت وزارت نیرو کار خود را آغاز کــرد. اردکانیان ید طوالیی 
در حوزه آب و محیط زیســت دارد و در ســال های 1386 تا پایان 1394 به عنوان مدیر مؤسس دفتر دهه بین المللی آب 

سازمان ملل متحد در شهر بن-آلمان مشغول به کار بود. 
این وزیر یزدی به واســطه ی خاموشی ها ماه های اخیر به یکی از اســامی پُرتکرار در رسانه ها مبدل شد. این خاموشی از یک سو 

نتیجه عوامل طبیعی )گرمای کم سابقه و کاهش بارندگی( بود و از سوی دیگر به ظرفیت ناکافی تولید برق بازمی گشت. 
نحوه قیمت گذاری حامل های انرژی نیز یکی از چالش هایی بود که از یک سو مصرف نادرست برق را تشدید می نمود و از سویی دیگر 
اردکانیان و یارانش را به لحاظ اقتصادی تحت فشــار قرار می داد. در این وضعیت، پُرمصرف ها با افزایش مصرف، یارانه بیشــتری را به 
خود اختصاص می دهند و درنتیجه مصرِف بیشــتِر ایشان، فشــار اقتصادی را بر وزارت نیرو و دولت وارد می آورد. در این وضعیت می توان 
گفت که عدم اصالح نحوه قیمت گذاری حامل ها بســان چک سفیدامضایی است که »در وجه حامل« به مشترکان پُرمصرف تقدیم می شود. 

خاطرنشان می سازد این معضل، بدهی های فراوانی را برای وزارت نیرو طی سال های اخیر به ارمغان آورده است.

گزارش عملکرد وزارت نیرو 
در سال نخست دولت دوازدهم

در وجه حامل
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اقدامات
افزایش ظرفیت تولید برق ظرفیت تولید برق یکی از عوامل تأثیرگذار در توســعه هر کشــور به 1

شــمار می رود. بر اســاس قانون برنامه ششم توســعه1، دولت مکلف به افزایش 
25000 مگاواتی توان تولید برق در طول اجرای این برنامه شــده اســت. بر این 
اســاس، مســئوالن دولت دوازدهم عنوان کردند که ســاالنه 5000 مگاوات به 
ظرفیت تولید برق کشــور افزوده می شــود2. در این رابطه تیرماه 96، فالحتیان، 
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، از افزایش 3000 مگاواتی ظرفیت تولید برق 

از ابتدای دولت دوازدهم تا پیش از تابستان 97 خبر داد3. 
به گفتــه ی طرزطلب، مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی تولیــد نیروی برق 
حرارتی، در ســال 96، 2000 مگاوات برق به ظرفیت تولید کشــور افزوده شــد 
)نمودار 1(. وی در فروردین ماه 97 اعالم داشت که 1000 مگاوات تا پیک بار سال 
جاری به مدار برق کشور افزوده خواهد شد4. در دو ماهه نخست سال جاری 242 
مگاوات از این هزار مگاوات تحقق یافت5. بر این اســاس، ظرفیت برق کشــور در 

سال 96 به 78 هزار و 484 مگاوات رسید6. 
بررســی آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایــش ظرفیت تولید برق مطابق 
با تکالیف قانونی پیش نرفته اســت؛ از این رو مشاهده می شــود که در زمان اوج 
مصرف، پدیده کمبود برق به یکی از چالش های اساســی کشور مبدل می گردد. 

نمونه این چالش ها را می توان در خاموشی های تابستان 97 مالحظه نمود.

سرمایه گذاری برای توسعه ی صنعت برق وزارت نیرو در چند ســال اخیر تالش هایی را برای افزایش تولید برق 2
با استفاده از توان و ســرمایه داخلی و خارجی انجام داده است. از مجموع اقدامات 
می توان به تالش برای انعقاد قرارداد با شــرکت هایی از کشورهای ترکیه، روسیه، 

ژاپن، کره جنوبی، آلمان و همچنین شرکت ایرانی مپنا اشاره نمود.
یکــی از بارزتریــن اقدامــات در جهــت توســعه صنعــت بــرق، پیگیری 
انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت ترکیــه ای یونیت اینترنشــنال بــرای احداث 
5000 مــگاوات نیروگاه در داخل کشــور بــود7 که البته چالش هــای فراوانی 
را در فضــای رســانه ای و کارشناســی بــه همــراه داشــت. بر اســاس اخبار، 
 تصمیم بر ایــن بود کــه وزارت اقتصاد به شــرکت خارجی تضمیــن پرداخت 
)Payment Guarantee( دهد8 که به کمک آن، شرکت به سادگی قادر خواهد 
بود منابع مالی موردنیاز پروژه را با دریافت وام های کم بهره از بانک های بین المللی 
تأمین کند. مرکز پژوهش های مجلس در شــهریورماه 95، طی گزارشــی اعالم 
کرد که الزم اســت این پروژه بزرگ در فضای رقابتی و با برگزاری مناقصه عادالنه 
و شــفاف بین شرکت های داخلی و خارجی واگذار شــود تا حداقل هزینه را برای 
کشور داشته باشد9. با ورود دســتگاه نظارتی در بهمن ماه 1395، حجم قرارداد 
با شــرکت یونیت اینترنشــنال از 5هزار به 2هزار مگاوات نیروگاه جدید حرارتی 
کاهش یافت10. در خردادماه 1397، طرزطلب، اعالم کرد که وزارت نیرو در حال 
مذاکره با شرکت مذکور به منظور ســاخت دو نیروگاه با مجموع ظرفیت 2080 
مگاوات اســت11. طبق گفته ی وی، شرکت یونیت اینترنشــنال و وام دهنده ی 
خارجی، ضمانت نامه های دولت ایران را تأییــد نکردند و همین امر موجب اطاله 
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نمودار 1 : ظرفیت نیروگاهی نصب شده در هرسال )منبع: شرکت توانیر آمار صنعت برق سال 96(

افزایش  ظرفیت نیروگاهی مورد انتظار طبق برنامه ششم توسعه
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طرزطلب، اعالم کرد 
که وزارت نیرو در 
حال مذاکره با شرکت 
یونیت اینترنشنال به منظور 
ساخت دو نیروگاه با مجموع 
ظرفیت 2080 مگاوات 
است. طبق گفته ی وی، 
شرکت یونیت اینترنشنال 
و وام دهنده ی خارجی، 
ضمانت نامه های دولت 
ایران را تأیید نکردند و 
همین امر موجب اطاله 
مذاکرات شد

مذاکرات شد12. البته الزم است ذکر شــود که بنابر اعالم سازمان سرمایه گذاری 
و کمک هــای اقتصادی و فنــی وزارت اقتصاد، تا اردیبهشــت ماه 97، هیچ گونه 

ضمانت نامه ای برای شرکت یونیت اینترنشنال صادر نشده بود13.
وزارت نیرو عالوه بر تالش برای انعقاد قرارداد با شــرکت یونیت اینترنشــنال، 
با کشــورهای روســیه، ژاپن، آلمان و کره جنوبی نیز در راستای افزایش ظرفیت 
و نوســازی نیروگاه مذاکراتی انجام داد. در اواخر ســال 1395، عملیات اجرایی 
نیروگاه بخار 1400 مگاواتی ســیریک هرمزگان با حضور وزیر نیرو و وزیر انرژی 
روسیه آغاز شــد14. این نیروگاه با 4 واحد بخار 350 مگاواتی، قرار است که تا سال 

1400 آماده ی تحویل به ایران شود15. 
عالوه بر این، وزارت نیرو نوســازی 3000 مگاوات نیروگاه موجود را نیز دنبال 
کرد. در همین راستا، طرزطلب، در مهرماه 96، از نوسازی نیروگاه سیکل ترکیبی 
1000 مگاواتی ری توسط فاینانس 500 میلیون یورویی ژاپنی ها خبر داد16. وی 
چند ماه بعد، با ابراز ناامیدی از جــذب منابع فاینانس 500 میلیون یورویی برای 
احداث نیروگاه جایگزین ری توسط ژاپنی ها، اعالم کرد که نوسازی این نیروگاه به 

دلیل کمبود نقدینگی با تأخیر روبرو خواهد بود17. 
در کنــار تالش برای جذب ســرمایه گذار خارجی، وزارت نیــرو توجه به توان 
داخل در صنعت برق را مدنظر داشــته 
اســت. این وزارت در اردیبهشــت ماه 
95، تفاهم نامــه ای را با هدف ســاخت 
 F 8 نیروگاه ســیکل ترکیبــی کالس
)مجموعاً به ظرفیت 5000 مگاوات( با 
شــرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی 
ایــران )مپنا( امضا کرد18. در راســتای 
اجــرای ایــن تفاهم نامــه، در مهرماه 
96، ســاخت اولین نیروگاه از 8 نیروگاه 
مورد قرارداد در بندرعباس آغاز شد19. 
فالحتیان، معاون ســابق امــور برق و 
انرژی وزارت نیرو علت تأخیر در احداث 
ایــن 5هزار مــگاوات نیــروگاه را عدم 
توانایی مپنا در تأمین مالی ســاخت 8 
نیروگاه اعالم کرد20. در مقابل، شرکت 
مپنا علــت اصلی عــدم توانایی تأمین 
مالی را عدم ارائه ی ضمانت نامه از سوی 

دولت اعالم کرده است.

عدم اصالح تعرفه ی  آب و برق3
هیئت وزیران در مصوبه ای به اســتناد 
مواد یک و ســه قانــون هدفمندکردن 

یارانه ها مصوب 1388، به وزارت نیرو اجازه داد تا متوســط تعرفه های آب و برق 
را از ابتدای اردیبهشــت ماه 97 بدون تغییر ســاختار تعرفه ها، 7 درصد افزایش 
دهد21. بررســی آمار مصرف انرژی در ســال های اخیر نشان می دهد که افزایش 
یکســان قیمت های انرژی، میزان شــدت انرژی را کاهش نداده و روند افزایش 
مصــرف انرژی را هم کنترل نکرده اســت. در این راســتا، حائــری، معاون وزیر 
نیرو، تیرماه 97 اعالم کرد که افزایش 7 درصد قیمت برق برای همه مشــترکین 
هیچ تأثیری در کاهش مصرف برق نداشــت22. شایان ذکر است که به رغم اعتقاد 
وزارت نیرو مبنی بر افزایش قیمت برای پُرمصرف ها، اّما به نظر می رســد برخی از 
تصمیم گیران در دولت حاضر به افزایش قیمت تعرفه های مشــترکین پرمصرف 

نیستند.
در این زمینه، برخی از کشورهای پیشرفته دنیا برای قیمت گذاری حامل های 
انرژی از روش تعرفه گذاری پلکانی-افزایشــی اســتفاده می کنند. بر اساس این 
روش، هزینه مصرف متناســب با میزان افزایش آن باال می رود؛ بنابراین مصرف 
بیشــتر با دریافت یارانه بیشــتر همراه نمی شود و مشــترکین پُرمصرف به جای 
عموم مشــترکین در کانون افزایــش هزینه قرار می گیرند. در ایــن الگو، پس از 
تعیین میزان مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان »الگوی مصرف مجاز«، تعرفه 
مصرف کنندگان کمتر از الگو، ارزان تر تعیین می شــود. بــا عبور مصرف از مقدار 
الگو، قیمت به صورت ناگهانی افزایش می یابد تا مشــترکین پرمصرف با پرداخت 
هزینه ی واقعی انرژی، رفتار خود را اصالح کنند و فشار افزایش قیمت نیز از عموم 

مردم برداشته شود23. )نمودار 2(
در اردیبهشــت ماه 97، حائری اعالم کرد که افزایــش پلکانی و دریافت واقعی 
قیمت برق از مشــترکان پُرمصرف که اتفاقــاً یارانه بیشــتری از دولت دریافت 
می کنند، جزء برنامه های اصلی وزارت نیرو است25. وی همچنین افزود که امسال 
اولین مرحله آن، یعنی دریافت قیمت برق بر اساس الگوی مصرف و قیمت واقعی، 

به اجرا در خواهد آمد26.

تهاتر زنجیره ای بدهی ها بدهی فراوان وزارت نیرو به پیمانکاران، یکی از مهم ترین چالش های 4
این وزارتخانه محسوب می شود. اقتصاد نامتوازن صنعت برق به انباشت مطالبات 
بخش خصوصی منجر شــده است؛ به طوری که بر اســاس گزارش های رسمی تا 
پایان تیرماه 97 ، بدهی وزارت نیرو به بخــش خصوصی بیش از 30هزار میلیارد 
تومان اعالم شــد27. متذکر می گردد که نظام نادرســت قیمت گذاری برق یکی 
از دالیل اصلی مشــکالت اقتصادی وزارت نیرو اســت. برق به عنوان تولید اصلی 
وزارت نیرو، با نرخ هایی پایین به فروش می رســد که نه تنها مشــکالت اقتصادی 
این وزارتخانه را ســامان نمی دهد که به شــکل گیری الگوی ناصحیح مصرف نیز 
دامن زده است. به گفته قره خانی، ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، قیمت 
تمام شده ی هر کیلو وات ساعت برق )بدون احتساب هزینه سوخت فسیلی برای 
تولید برق( حدود 100 تومان اســت که تنها حدود 50 توماِن آن از مردم دریافت 

می شود28.

الکوی مصرف

بخش کمی از مشترکین
قیمت های یارانه ایافزایش قیمت با عبور از الگو

قیمت تمام شده

اکثریت مشترکین
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پلکان های مصرف انرژی خانوار )مصرف در ماه (

نمودار )2(: وضعیت تعرفه ها در نظام تعرفه گذاری پلکانی-  افزایشی 
24) IBT منبع: کتاب حذف یارانه انرژی مشترکین پرمصرف با مدل قیمتگذاری(
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وزارت نیروی دولت یازدهم 
اولویت اصلی خود در بخش 

برق را کاهش تلفات قرار 
داد و »طرح جهادی کاهش 
تلفات« را به اجرا درآورد. 

تا پایان سال 95 میزان 
تلفات توزیع برق کشور از 
14.8 به حدود 10.9 درصد 

کاهش یافت.  لکن اقدام 
قابل توجهی در این زمینه 
در سال 96 صورت نگرفت

در ســال 96، وزارت نیرو به منظور تسویه بدهی بخش خصوصی، اقدام به تهاتر 
1000میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران بخش خصوصی به دولت با مطالباتشان 
از این وزارتخانه کرد29و30و31. مجلس شــورای اسالمی در الیحه ی بودجه ی 97 با 
هدف کاهــش بدهی های وزارت نیرو به بخش خصوصی، پیشــنهاد داد تا بدهی 
بخش خصوصِی صنعت برق به بانک ها با مطالباتشــان از وزارت نیرو تهاتر شود32. 
مجلس این موضــوع را به تصویب رســاند33؛ با این حال، خبــر دقیقی از میزان 
تسویه ی بدهی با استفاده از این بند قانونی در فضای رسانه ای منتشر نشده است.

امور مغفول
غفلت از توسعه ی نیروگاه زغال سنگ زغال ســنگ فراوان تریــن حامل انــرژی در جهان اســت و یکی از 1

مهم ترین منابع تأمین انرژی به شمار می رود؛ در سال 2014 با سهم 28 درصدی 
بیشترین نقش را در سبد تولید برق جهان داشت34. این میزان سهم در دنیا به علت 
صرفه اقتصادی این نوع نیروگاه ها اســت؛ به نحوی که تولید برق در نیروگاه های 
زغال سنگ از جمله ارزان ترین روش های تولید برق دنیا محسوب می شود. با این 
حال، ساخت تنها نیروگاه زغال سوز در ناحیه طبس تاکنون پیشرفت چشم گیری 

نداشته35 و به رغم گذشت چند سال، همچنان نیمه تمام باقی مانده است36.
الزم است ذکر شود که یکی از دالیل اصلی عدم توسعه نیروگاه های زغال سنگ سوز 
در کشور عدم اصالح تعرفه ی برق است که اقتصاد صنعت برق را با مشکل جدی مواجه 
کرده است. عالوه بر این، مشکل کم آبی به خصوص در مناطق مرکزی کشور چالشی 
جدید برای نیروگاه های بخار و ســیکل ترکیبی به وجود آورده اســت. در این میان 
نیروگاه های بخاری به دلیل مصرف باالتر آب با مشــکالت بیشتری مواجه هستند. 
نیروگاه های زغال سوز که از نوع نیروگاه های بخاری هستند، عالوه بر مصارف عادی 
نیروگاه، برای زغال شویی نیز به آب نیازمندند. از این رو پیشنهاد می شود که به جای 
احداث نیروگاه زغال ســوز طبس در یک منطقه ی خشک و کم آب، این نیروگاه ها در 
سواحل جنوبی کشور برای اســتفاده از آب دریا و اتصال به دریاهای آزاد برای واردات 

زغال سنگ احداث شوند.

توقف پروژه های تولید هم زمان آب و برق یکی از اقدامات مؤثــر برای تأمین آب شــرب موردنیاز، نمک زدایی 2
یا شیرین ســازی آب اســت. یکی از روش هــای معمول در شیرین ســازی آب، 
»روش حرارتی« است. طبق بررســی ها، ظرفیت تولید آب شیرین در این روش 

30میلیون مترمکعب در روز اســت که 
این حجم از آب نیاز ساالنه 150 میلیون 
نفر را برطــرف می نماید. با تأســیس 
آب شــیرین ُکن های حرارتــی در کنار 
نیروگاه های برق، می تــوان از حرارت 
تلف شده در نیروگاه ها برای تبخیر آب 
اســتفاده کرد که به این شــیوه، تولید 

هم زمان برق و آب گفته می شود. 
با وجــود ظرفیت بــاالی تولید آب 
شــیرین در نوار ساحلی جنوب کشور از 
یک سو و نیاز این مناطق به آب شیرین 
از ســوی دیگر، تاکنون این اتفاق نمود 
جدی به خــود نگرفته اســت. در حال 
حاضر، حدود 12هزار 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 
کرد37. تنها اقــدام برای احــداث این 
دســته از واحدها، پروژه تولید هم زمان 
برق و آب قشــم مپنا بود که در ســال 
1393 بــه بهره برداری رســید38. این 

پروژه با دو واحد 25 مگاواتی، ظرفیت تولید 50 مگاوات برق و 18هزار مترمکعب 
آب شیرین را دارد39.

الزم است ذکر شود که یکی از موانع اصلی در مسیر توسعه این واحدها، ناتوانی 
شــرکت آبفای کشور در خرید آب تولیدی آن ها به دلیل قیمت باالتر تولید آب در 

این روش است.

تلفات باالی توزیع برق بنا به گفته ی حقي فام، معاون هماهنگــی توزیع برق توانیر، کاهش 3
یک درصدی تلفات برق در ســال، معادل 250 میلیارد تومان درآمد برای دولت 
است که با در نظر گرفتن هزینه سوخت مصرفی، این میزان به 600 میلیارد تومان 
می رسد40. وزارت نیروی دولت یازدهم با درک اهمیت این مسئله، اولویت اصلی 
خود در بخــش برق را کاهش تلفات قرار داد و »طــرح جهادی کاهش تلفات« را 
به اجرا درآورد. تا پایان ســال 95 میزان تلفات توزیع برق کشور از 14.8درصد  به 

پی نوشت:
35-   وزارت نیرو در شهریورماه 93 با کشور روسیه برای ساخت نیروگاه زغال سنگسوز طبس به قدرت 650 مگاوات )دو واحد 325 مگاواتی( به توافق رسید. به گفته ی نصراللهی، مجری طرح بازتوانی 

نیروگاه های شرکت تولید نیروی برق حرارتی، پس از گذشت 10 سال از آغاز این طرح، فاز نخست این نیروگاه حرارتی زغال سنگسوز تنها 55 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
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به کارگیری صندوق  
سرمایه گذاری پروژه 
می تواند ضمن هدایت حجم 
باالی نقدینگی موجود 
در کشور به سمت تأمین 
مالی پروژه های تولیدی، 
نقش بسزایی در تکمیل 
پروژه های نیمه تمام دولتی 
نیز داشته باشد. الزم است 
ذکر شود که این شیوه ی 
کارآمد تاکنون از سوی 
دولت استفاده نشده است 

حدود 10.9 درصد کاهش یافت41. البته بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی، ضرورت داشت تا این نرخ تلفات به زیر ده درصد کاهش یابد؛ لکن اقدام 

قابل توجهی در این زمینه در سال 96 صورت نگرفت.

اجرای نادرست طرح های پیکسایی هرســاله دولت برای رفع مشکل خاموشی در تابســتان طرح هایی را 4
برنامه ریزی و پیاده می کند و برای واحدهای صنعتی و کشــاورزی که در قالب این 
طرح ها بــا دولت همکاری نمایند، مبالغی را به عنــوان پاداش و تخفیف در مصرف 
برق در نظر می گیرد. در این راســتا، طرح کاهش پیک تابستانی از 15 خردادماه تا 
15 شهریورماه اجرا می شــود. اجرای طرح های مذکور در کوتاه مدت صرفاً به عبور 
از مشکل خاموشی در کشــور کمک خواهد کرد؛ اما اصل مشکل به قوت خود باقی 
خواهد ماند و بخش تولیدی کشــور را متضّرر خواهد کرد؛ لذا به نظر می رســد در 
بلندمدت برنامه ها باید بر کاهش میزان مصرف برق در بخش خانگی متمرکز شود. 
در این راستا، مرکز پژوهش های مجلس تیرماه 97، طی گزارشی با موضوع »ارزیابی 
ابعاد بحران تأمین برق تابستان و راهکارهای مقابله با آن« پیشنهادهایی در راستای 
پیک سایی ارائه نمود42. طبق اعالم این گزارش، »با حفظ نظام تعرفه گذاری موجود، 
مشــترکان پُرمصرف نه تنها بهای برق خود در زمــان اوج بار را پرداخت نمی کنند، 
کــه انگیزه ای نیز بــرای کاهش مصرف 
خود در زمــان اوج بار ندارند43«. برخی از 
پیشنهادهای گزارش مذکور برای مقابله 
با بحران برق عبارت اند از: »اصالح قبوض 
برق«، »استفاده از کنتورهای دیجیتالی 
و هوشــمند بــرای اجــرای تعرفه های 
اوج بار«، »اصالح ســاعات کار ادارات و 
واحدهای تجاری« و »توسعه تجهیزات 

کم مصرف سرمایشی«. 

تحوالت مرتبط 
پیرامونی

میــان  اختــالف  و 1 ســاتبا  سازمان 
سازمان برنامه وبودجه

بر اساس ماده 5 قانون حمایت از صنعت 
برق، مبلغی تحت عنوان عــوارض برق از 
مشترکان اخذ می شود که باید در راستای 
توســعه تولید برق با اســتفاده از منابع 
تجدیدپذیر و برق رســانی روســتایی به 
مصرف برســد44. در قانون بودجه ی سال 
96، مجلس شــورای اسالمی مصوب کرد که به ازای هر کیلو وات ساعت برق، 50 ریال 
عوارض تا سقف 11هزار میلیارد ریال اخذ شود45. آذرماه 96، صادق زاده، رئیس سازمان 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی، اعالم کرد که این ســازمان درخواست 500 
میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات ســرمایه گذاران به سازمان برنامه وبودجه داده 
است که تاکنون 34 میلیارد تومان آن مورد موافقت قرار گرفته و پرداخت شده است46. 
اردیبهشت ماه 97، اردکانیان، وزیر نیرو اعالم کرد که بودجه ی در نظر گرفته شده برای 
توســعه ی نیروگاه های تجدیدپذیر تاکنون طبق قانون تخصیص پیداکرده است و 

سازمان برنامه وبودجه همکاری های الزم را انجام می دهد47.

اتصال گاز نیروگاه های تولید پراکنده ی برق آبان ماه 96، گاز 17 نیروگاه مقیاس کوچک به علت بدهی 75میلیارد 2
تومانی وزارت نیرو به شــرکت گاز قطع شد48. طبق قرارداد خرید تضمینی برق میان 
تولیدکنندگان نیروگاه های مقیاس کوچک با توانیر، این سازمان می بایست پول گاز 
را به شرکت گاز بپردازد و در مقابل، هزینه ی گاز پرداختی از پول برق، کسر و به حساب 
نیروگاه های مقیاس کوچک واریز شــود49. شرکت ملی گاز اعالم کرد که این شرکت 
به دلیل موظف بــودن به پرداخت یارانه و همچنین عدم پرداخت پول گاز از ســوی 
توانیر، مجبور به قطع گاز نیروگاه ها شد50. اواخر آبان ماه 96 پس از پرداخت بخشی از 

بدهی ها از سوی توانیر، گاز برخی از نیروگاه ها وصل شد51.

پلکاني شدن عوارض برق تجدیدپذیر  طبق مــاده ی 5 قانون حمایــت از صنعت برق، دولت موظف اســت 3
برای تأمین بخشــی از منابع الزم به منظور اجرای طرح های توســعه و نگهداری 
شــبکه های روســتایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، عوارض مصرف هر کیلو 
وات ســاعت برق را در بودجه ساالنه پیش بینی نماید52. بهمن ماه 96، نمایندگان 
مجلس در جریان بررســی جزئیات الیحــه ی بودجه 97 در بخــش درآمدی، 
تصویب کردند که عوارض برق، به میزان 8 درصد از قیمت برق مصرفی تا ســقف 
12هزار و 800 میلیارد ریال تعیین شــود53. این در حالی اســت که درگذشته، 
عوارض تأمین منابع اجرای طرح های توسعه ای و نگهداری شبکه های روستایی 
و تولید برق تجدیدپذیر به صورت ثابت )هر کیلووات 5 تومان(، از همه مشترکین 

اخذ می شد54. 
پلکان های تعرفه برق مناطق گرمسیر نسبت به نقاط معتدل ارزان تر است. اّما 
به دلیل مصرف باالتر برق )به ویژه در ایام گرم ســال(، محاسبه عوارض به صورت 
ثابت ســبب شده بود که مشــترکین این نواحی عوارض باالیی پرداخت کنند. تا 
جایی که حتی در برخی از موارد، میزان عوارض از بهای برق مصرفی نیز بیشــتر 
می شــد. اما هم اکنون و با محاسبه میزان عوارض بر اساس میزان مصرف و قیمت 
پلکان های تعرفه مناطق گرمسیر، اخذ عوارض از مشترکین این مناطق منطقی 
شد؛ لذا قیمت برق در مناطق گرمسیری و مناطق محروم، نسبت به سال گذشته 
ارزان تر گشــت. با این مصوبه مجلس، عالوه بر حمایت از مردم نواحی گرمسیر و 
محروم کشور، برق برای مشترکین با مصرف کم یا متوسط )عموم مردم و طبقات 
محروم جامعه( ارزان و برای مشــترکین پُرمصرف )اغلب طبقات متمول( گران 

می شود.

صندوق پروژه مپنا، نقطــه ی عطفی  در تأمین مالی  پروژه های کالن4
یکی از روش های جدید بــرای تأمین مالی پروژ ه هــای کالن -اعم از تولیدی 
و غیرتولیدی- راه اندازی »صندوق ســرمایه گذاری پروژه« اســت. مهرماه 96، 
بورس انرژی برای نخســتین بار میزبان این روش تأمین مالــی بود که به جذب 
100 میلیارد تومان برای تکمیل یکی از پروژه های نیروگاهی کشور منتج شد55. 
این صندوق با تالش سه ساله سازمان بورس و گروه مپنا، شکل گرفت و دریچه ای 
جدید برای تأمین مالی پروژه های کشــور گشــود؛ زیرا این امکان را فراهم آورد 
تا ســرمایه های ُخرد و نیمه ُخرد کشــور به صورت بلندمدت در طول عمر مفید 
پروژه های زیرساختی کشور مشارکت داشته باشد. صندوق »آرمان پرند« مپنا با 
هدف تأمین مالی پروژه تبدیل نیروگاه گازی پرند به ســیکل ترکیبی ایجاد شد تا 

بازده نیروگاه از 31.4 به 49 درصد ارتقا یابد56.
خاطرنشان می سازد که قرار اســت 250میلیارد تومان دیگر نیز در دو مرحله 
برای پروژه جمع آوری شــود و مابقی هزینه پروژه نیز آورده غیرنقدی گروه مپنا 
به صورت تجهیزات خواهد بود57. توســعه به کارگیری این روش می تواند ضمن 
هدایت حجم باالی نقدینگی موجود در کشــور به سمت تأمین مالی پروژه های 
تولیدی، نقش بســزایی در تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی نیز داشــته باشد. 
الزم است ذکر شود که این شــیوه ی کارآمد تاکنون از سوی دولت استفاده نشده 

است.



gg 25000 بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به افزایش
مگاواتی توان تولید برق در طول اجرای این برنامه شــده است. بر این 
اســاس، مســئوالن دولت دوازدهم عنوان کردند که ساالنه 5000 
مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده می شود.  اما این در حالی 
اســت که به گفته ی طرزطلب، مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی 
تولید نیروی بــرق حرارتی، در ســال 96، 2000 مــگاوات برق به 

ظرفیت تولید کشور افزوده شد.
gg در خردادمــاه 1397، طرزطلب، اعالم کرد کــه وزارت نیرو در حال

مذاکره با شــرکت یونیت اینترنشنال به منظور ســاخت دو نیروگاه 
با مجموع ظرفیت 2080 مگاوات اســت. طبق گفته ی وی، شرکت 
یونیت اینترنشــنال و وام دهنده ی خارجی، ضمانت نامه های دولت 

ایران را تأیید نکردند و همین امر موجب اطاله مذاکرات شد.
gg بررســی آمار مصرف انرژی در ســال های اخیر نشــان می دهد که

افزایش یکسان قیمت های انرژی، میزان شدت انرژی را کاهش نداده 
و روند افزایش مصرف انرژی را هم کنترل نکرده است. در این راستا، 
حائری، معاون وزیر نیرو، تیرمــاه 97 اعالم کرد که افزایش 7 درصد 
قیمت برق برای همه مشترکین هیچ تأثیری در کاهش مصرف برق 

نداشت.
gg برخی از کشــورهای پیشــرفته دنیا برای قیمت گذاری حامل های

انرژی از روش تعرفه گذاری پلکانی-افزایشــی استفاده می کنند. در 
این الگو، پس از تعیین میزان مشــخصی از هر حامل انرژی به عنوان 
»الگوی مصرف مجاز«، تعرفه مصرف کنندگان کمتر از الگو، ارزان تر 
تعیین می شود. با عبور مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی 
افزایش می یابد تا مشــترکین پرمصرف با پرداخت هزینه ی واقعی 
انرژی، رفتار خود را اصالح کنند و فشــار افزایش قیمت نیز از عموم 

مردم برداشته شود.
gg یکی از دالیل اصلی عدم توســعه نیروگاه های زغال سنگ ســوز در

کشــور عدم اصالح تعرفه ی برق اســت که اقتصــاد صنعت برق را 
با مشــکل جدی مواجه کرده اســت. عالوه بر این، مشــکل کم آبی 
به خصوص در مناطق مرکزی کشور چالشی جدید برای نیروگاه های 
بخار و سیکل ترکیبی به وجود آورده است. از این رو پیشنهاد می شود 
که به جای احداث نیروگاه زغال سوز طبس در یک منطقه ی خشک 
و کم آب، این نیروگاه ها در سواحل جنوبی کشور برای استفاده از آب 

دریا و اتصال به دریاهای آزاد برای واردات زغال سنگ احداث شوند.
gg وزارت نیروی دولت یازدهم با درک اهمیت این مسئله، اولویت اصلی

خود در بخش بــرق را کاهش تلفات قرار داد و »طرح جهادی کاهش 
تلفات« را به اجرا درآورد. تا پایان ســال 95 میزان تلفات توزیع برق 
کشــور از 14.8 به حدود 10.9 درصد کاهش یافت . البته بر اســاس 
مصوبه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضرورت داشت تا این نرخ 
تلفــات به زیر ده درصد کاهش یابد؛ لکن اقــدام قابل توجهی در این 

زمینه در سال 96 صورت نگرفت.
gg یکی از روش های جدید برای تأمین مالــی پروژ ه های کالن -اعم از

تولیدی و غیرتولیدی- راه اندازی »صندوق ســرمایه گذاری پروژه« 
اســت. توســعه به کارگیری این روش می تواند ضمن هدایت حجم 
باالی نقدینگی موجود در کشــور به ســمت تأمین مالی پروژه های 
تولیدی، نقش بســزایی در تکمیل پروژه هــای نیمه تمام دولتی نیز 
داشته باشد. الزم است ذکر شود که این شــیوه ی کارآمد تاکنون از 

سوی دولت استفاده نشده است.
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شریعتمداری با کوله باری از ســوابق کاری در دولت های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و یازدهم، تابستان 96 در حالی 
سکان  هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده گرفت که در برهه های زمانی مختلف در قامت وزیر بازرگانی 
و قائم مقام وزیر بازرگانی ایفای نقش کرده بود. آقای وزیر که با چند و چوِن بازرگانی آشنایی کامل داشت، با گام نهادن به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتخاب شعار حمایت از کاالی ایرانی از سوی رهبر معظم انقالب، می بایست به همراه رونق 
تجارت، فکری به حال زدودن گرد رکود و رونق و حمایت از تولید ملی می کرد. تولیدی که شــریعتمداری برای رسیدن به آن، 
اتومبیل وزارت را از همان جاده نعمت زاده عبور داد. طرح رونق تولید که در سال 95 به اجرا گذاشته شده بود در سال 96 نیز تداوم 

یافت؛ طرحی که به دنبال مداوای بنگاه ها از طریق نقدینگی بود.
 ناامیدی از پیوســتن به سازمان تجارت جهانی به دلیل کارشکنی آمریکا، شــریعتمداری را مجاب نمود تا امضای موافقت نامه تجارت 
ترجیحی را جایگزین پیوستن به ســازمان تجارت جهانی نماید. امضای موافقت نامه با اتحادیه اوراسیا از تالش های وی در این مسیر بود. 
ســامانه رهگیری وشناسه گذاری کاالها، ســامانه جایگزین »شبنم« و »ایران کد«، به رغم تأخیر چهارســاله در زمان نعمت زاده، در دوره 

مدیریت وی راه اندازی شد. 
باوجود تالش های فراوان اّما به نظر می رســد که رونق تولید همچنان مســیر پرپیچ وخمی را در پیش دارد و در گردنه ی مشکالت و موانع، حیران 

مانده است. بر این اساس، شریعتمداری و یارانش برای عبور تولید کشور از این گردنه، وظیفه ای سنگین بر عهده دارد.

گزارش عملکرد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت  
در سال نخست دولت دوازدهم

گردنه حیران



 بررسی عملکرد سال اول دولت دوازدهم 
25 شهریورماه 1397

ن  
را

حی
ه 

دن
گر

  
ت

جار
و ت

ن 
عد

، م
ت

نع
ص

ت 
ار

وز
د 

کر
مل

  ع

شافعی، رئیس اتاق 
بازرگانی، نیز با بیان اینکه 

تنها پول و تسهیالت، 
مشکل تولید را حل 

نمی کند، اعالم کرد برای 
حل مشکل تولید باید 

بر موضوعاتی چون 
مکان یابی، اولویت بندی 
و ظرفیت شناسی تولید، 

تمرکز نمود

اقدامات
تداوم کم رونق طرح رونق تولید در ســال 95 طرح رونق تولید با پرداخت تســهیالتی معادل 17 هزار 1

میلیارد تومان به 24 هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی اجرایی شد1. در ادامه ی 
این طرح در ســال 96، مقرر گشــت ۳۰ هزار میلیارد تومان تســهیالت برای احیا، 
بهبود و نوسازی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود. مطابق آمار وزارت صنعت، تا 
پایان سال 96، از میان 42 هزار بنگاه ثبت نام کننده، 27 هزار واحد تولیدی موفق به 
دریافت 19 هزار میلیارد تومان تسهیالت از بانک ها شدند2. ارائه این میزان تسهیالت 
در حالی است که تا آذرماه ســال 96، تنها 27۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به ۳ هزار 
واحد تولیدی ارائه شــده بود و به عبارت دیگر در بازه زمانی چهارماهه پایانی ســال 
96، میزان پرداخت تسهیالت شش برابر شــد۳. خاطرنشان می سازد زمستان 96، 
شــورای پول و اعتبار به دلیل تحقق بخش اندکی از ارقام پیش بینی شده برای طرح 
رونق تولید تا ابتدای فصل زمستان 96، کمیته ای به منظور بررسی آخرین وضعیت 

واحدهای تولیدی در کشور و اتخاذ تدابیر مناسب، تشکیل داد4.
متذکــر می گردد که ایــن طرح در دوران اجرای دو ســاله ی خود، بــا انتقاداتی 
همــراه بود. در همین رابطه، رئیس خانه صنعت و معدن بر این باور اســت که برخی 
تولیدکنندگان توانایی بازپرداخت این تسهیالت را ندارند و این تسهیالت منجر به 
بدهکاری و غرامت آنان می شود5و6. شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، نیز با بیان اینکه تنها 
پول و تسهیالت، مشکل تولید را حل نمی کند، اعالم کرد برای حل مشکل تولید باید 

بر موضوعاتی چون مکان یابی، اولویت بندی و ظرفیت شناسی تولید، تمرکز نمود7. 

رونمایی از سامانه جایگزین طرح شبنم با استفاده از شناســه گذاری و ره گیری کاال ضمن اختصاص ُکد یکتا 2
به هر کاال، می توان اطالعات بازار شامل مشخصات، خریدوفروش و جابجایی آن 
را جمع آوری و بر این اســاس تصمیم گیری نمود. طرح شبنم و ایران کد ازجمله 
سامانه های ره گیری بودند که در سال 92 لغو شدند8. پس از آن، مسئولین وزارت 
صنعت در مقاطع زمانی شهریورماه994 و تیرماه 1۰95 از پیگیری طرح جایگزین 
و تدوین آیین نامه های شناســایی و ره گیری کاالهای وارداتی خبر دادند تا اینکه 
در خردادماه 96، صادقــی، معاون وقت بازرگانی وزیر صنعت، از ســامانه جامع 
شناسه و ره گیری کاال و انبارها رونمایی کرد11. در این سامانه مقرر شده بود فرایند 
شناسه گذاری 12 گروه کاال تا آبان ماه ســال 96 به مرحله انجام برسد12. مطابق 
آخرین گزارش وزارت صنعت )اردیبهشت ســال 97(، فرآیند شناسه گذاری1۳ 
12 گروه کاالیی با تأخیر شــش ماهه اجرایی شد و تخصیص کد رهگیری14 به ۳ 
گروه کاالیی شامل دخانیات، تلفن همراه )تجهیزات سیم کارت خور( و کاالهای 

سالمت محور به مرحله اجرا رسید15. 
گفتنی اســت با راه اندازی سامانه شناســه و رهگیری کاال، ریسک ورودکاالی 
قاچاق به کشــور افزایش می یابد و اختالفات آماری و تعارضــات میان نهادها و 

دستگاه ها به پایان می رسد16. 

حذف برچسب قیمت روی کاالها در واپســین روزهای دولت یازدهم، نعمــت زاده، وزیر وقت صنعت، 3
معدن و تجارت در بخشــنامه ای، حذف برچســب قیمت بر روی 4 گروه کاالی 
غیراساســی17 را ابالغ نمــود. شــریعتمداری، وزیر صنعت دولــت دوازدهم، با 
افزودن هفت گروه کاالی دیگر، این بخشنامه را تأیید کرد و زمان آغاز اجرای این 

بخشنامه را مهرماه 96 اعالم نمود18.
ایــن طرح البته با موافقت ها و مخالفت هایی همراه شــد؛ موافقان با اشــاره به 
غیراساسی بودن کاالهای انتخابی برای طرح، حذف برچسب قیمت بر روی کاال را 
بستری برای رقابت میان عرضه کنندگان و تولیدکنندگان عنوان نمودند. به زعم 
ایشان این اقدام همانند کشورهای خارجی در ایران نیز امکان پذیر خواهد بود19. 
اما از سوی مقابل طبق دیدگاه مخالفان، حذف برچسب قیمت منجر به هرج  ومرج 
قیمت ها می شود و با توجه به تعدد فروشندگان سنتی، امکان نظارت بر قیمت ها 

و کنتــرل آن ها وجود ندارد و درنتیجه این طرح افزایش عمومی قیمت ها را در پی 
خواهد داشت20. درنهایت این طرح در شــهریورماه 96، به دستور شریعتمداری 
جهت بررسی جامع و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن به تعویق افتاد21 و پس از 
گذشت یک ماه از این دستور، رئیس جمهور دستور لغو این طرح را اعالم نمود22 .

انعقاد قراردادهای خودرویی در پسابرجام با رایزنی های طوالنی و شــکل گیری فضای پسابرجام، فرانسوی ها به 4
ایران بازگشــتند و قراردادهای خودرویی در قالب همکاری جوینت ونچر2۳  آغاز 
شد. ایران خودرو در بهمن ماه 94 با شرکت پژو فرانسه به تفاهم رسید و قراردادی 
را امضا نمود. در این قرارداد مقرر شــد که شــرکت ایکاپ با ســهم 5۰ درصدی 
طرفین تأسیس شــود و به تولید محصوالت پژو 2۰۰8، ۳۰1 و 2۰8 با همکاری 
طرفین بپردازد که ۳۰ درصد از این تولیدات به کشــورهای منطقه صادر شود. در 
اردیبهشت ماه 96، از اولین خودروی محصول این شرکت )پژو 2۰۰8( رونمایی 
شــد. مطابق گفته وزارت صنعــت، تولید این محصــول در بهمن ماه 96 به 1۳۰ 

دستگاه در روز رسید24. 
فرانســوی ها با دیگر خودروســاز بزرگ ایران نیز قــراردادی را منعقد کردند. 
تیرماه 95، سایپا با پژو-سیتروئن به توافق رسید. طبق این قرارداد پژو-سیتروئن 
با خرید 50 درصد از ســهام شــرکت سایپای کاشان، ســه مدل خودرو با میزا ن 
داخلی ســازی 40 درصد تولید خواهد کرد. آخرین اخبار حاکی از آن اســت که 

اولین محصول این قرارداد، C3 به مرحله تولید رسیده است25.
در مردادماه سال 96، رنو، دیگر شرکت فرانســوی، قراردادی را با ایدرو به امضا 
رساند و بنا شد رنو در کارخانه بن رو )واقع در ساوه(، 5 مدل خودرو به مرحله تولید 
برساند. البته با گذشت یک سال، این قرارداد به مرحله اجرا نرسید. مسئوالن ایدرو 
موانعی اجرایی چون عدم انتقال مالکیت ســهام کارخانه بن رو  را عامل مهمی در 

توقف کار برشمردند و اجرای آن را به نیمه دوم سال 97 موکول نمودند26. 
عالوه بر قراردادهای فوق، معظمی، مدیرعامل ایدرو، بهمن ماه سال 95 اعالم 
کرد در زمینه خودروســازی، قراردادهایی با فولکس واگــن، هیوندایی و بنز در 
حال نهایی شــدن است27. با وجود نهایی شــدن برخی از این قراردادها، اخباری 

پیرامون محقق شدن آن ها منتشر نشد. 
خاطرنشان می ســازد که شرکت پژو-

سیتروئن پس از خروج آمریکا از برجام 
طی بیانیه ای در خردادماه 97 اعالم کرد 
که با اتمام ضرب االجل آمریکا، از ایران 
خارج خواهد شــد28. رنو نیز اعالم کرد 
آفریقا را جایگزین ایران خواهد نمود29.

ثبــت  مدیریــت  سفارش خودرو5
در انتهای تیرمــاه 96، میــزان واردات 
خودرو نســبت به زمان مشــابه در سال 
95، 1۳۰ درصد افزایش یافت۳۰. افزایش 
واردات خودرو مســئوالن وزارت صنعت 
را مجاب نمود تا با توقف ثبت ســفارش 
خودرو، ایــن روند صعــودی را متوقف 
نمایند۳1. این اقدام منجر به مخالفت هایی 
شد؛ احتشام زاده، رئیس انجمن صنفی 

واردکنندگان خودرو، توقف ثبت ســفارش خودرو را بســتری برای افزایش قیمت 
خودروهای خارجی عنوان نمود۳2. رئیس سابق سازمان توسعه تجارت نیز، این اقدام 
را منجر به ایجاد رانت و فروش ثبت سفارش برشمرد۳۳. موافقان توقف ثبت سفارش 
خودرو بر این باورند که اعمال تعرفه  بی نهایت۳4 برای واردات خودرو، با هدف مدیریت 

واردات خودرو و تعادل در تقاضای بازار ارز انجام شده است۳5. 
بروز تخلفاتی در برهه ممنوعیت ثبت سفارش، چالش ها و انتقاداتی را به همراه 

داشت36.

پی نوشت:
5-   مشکالت تولیدکنندگان در تامین نقدینگی خالصه نمی شود و مشکالتی نظیر نبود بازار برای فروش گریبانگیر برخی تولیدکنندگان است.

13-  فرایند اختصاص شناسه بر روی کاالها به محض ورود به کشور
14-   فرایند پیگیری و ردیابی کاال پس از ورود به کشور 

17-     انواع کیک و بیسکوئیت، چیپس و پفک، آدامس، شیرینی  های کارخانه ای و سایر تنقالت به همراه مواد سلولزی
23-  تولید محصول در کارخانه واحد با برند مشخص و سهم مشخص از سوی دو یا چند تولیدکننده

34-  توقف ثبت سفارش خودرو



 بررسی عملکرد سال اول دولت دوازدهم 26
26 شهریورماه 1397

جم
 پن

ت
ص

فر
  

ساماندهی واردات پوشاک  پوشــاک بخش اعظمی از واردات غیررســمی به کشــور را تشکیل 6
می دهد. مطابق آخرین آمارها، ســاالنه 2.5 تا 2.7 میلیارد دالر پوشاک از طریق 
واردات غیررســمی به کشــور وارد می شــود۳7. از این رو، وزارت صنعت با هدف 
ســاماندهی واردات پوشــاک، دســتورالعمل ثبت نمایندگی برندهای پوشاک 
خارجی را در شــهریورماه 95 ابــالغ نمود. مطابق این دســتورالعمل، بِرندهای 
خارجی با ایجــاد نمایندگی در ایران، باید 2۰ درصــد از ارزش واردات خود را در 
ایران ســرمایه گذاری کنند و ۳۰ درصد از تولید خود را صــادر نماید۳8. به گفته 
رئیس اتحادیه پوشــاک با اجرای این دســتورالعمل تا پایان سال 96، ۳۰ برند، 
گواهی فعالیت در ایــران را اخذ کردند و 1۳۰ برند دیگر نیز در انتظار ثبت گواهی 
فعالیت هســتند۳9. برخی کارشناســان بر این باورند که به رغــم ثبت برندهای 
خارجی، پیگیری برای کاهش قاچاق در حوزه عرضه صورت نگرفت؛ از این رو در 

میزان واردات غیررسمی تغییر محسوسی ایجاد نشد.

مخالفت با اخذ مالیات بر ارزش افزوده مجلس شورای اسالمی در سال 1۳87 با هدف شفافیت جریان کاال، 7
قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای مدت پنج ســال تصویب نمود4۰. اجرای این 
قانون طی سال های اخیر، از یک سو درآمد قابل توجهی را نصیب کشور نمود اما از 
سوی دیگر با انتقادهایی نیز همراه شد. به عقیده پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس، نقصان در اجرا و فقدان زیرســاخت های اجرایی الزم، 2 نقطه 

ضعف مهم قانون آزمایشــی مالیات بر ارزش افزوده قلمداد می شــود. وی یکی 
از اشــکاالت اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده را دریافــت این نوع مالیات از 
تولیدکنندگان دانســت41. در همین رابطه شــریعتمداری، وزیر صنعت، یکی از 
تقاضاهای تولید کنندگان را اصالح قانون مالیــات بر ارزش افزوده عنوان نمود و 
پیشنهاد داد برای رفع این مشــکل، دریافت مالیات از زنجیره ها رها شود و تنها از 
مصرف کننده نهایی مالیات اخذ شود42. متذکر می گردد رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی با استناد به اینکه شــیوه کنونی مالیات بر ارزش افزوده منجر به افزایش 

درآمدهای مالیاتی دولت می شود، مخالف اصالح و تغییر رویه فعلی است4۳.

انعقــاد موافقت نامه تجارت ترجیحــی با اتحادیه  اوراسیا8
انعقاد قراردادهای تجارت ترجیحی44 یکی از فرصت های کشــور برای توسعه 
هدفمند تجارت خارجی به شــمار می رود. مذاکرات برای دســتیابی به قرارداد 
تجارت ترجیحی مناسب با اتحادیه اوراسیا از تیرماه  95 آغاز شد45. این مذاکرات 
در انتهای اردیبهشت ماه 97 به نتیجه رســید و بدین ترتیب موافقت نامه تجارت 
ترجیحی با حضور وزیر صنعت در قزاقســتان امضا شد46. مطابق این توافق نامه، 
از طرف ایران 246 قلم کاال شامل 74 قلم کاال در حوزه کشاورزی و 172 قلم کاال 
در حوزه صنعت برای قرار گرفتن در فهرســت تعرفه ترجیحی اوراســیا معرفی 
شــد. در طرف مقابل نیز بلوک اقتصادی اوراســیا 175 قلم کاال شــامل 53 قلم 
کاالی کشاورزی و 122 کاالی صنعتی را معرفی نمود. در این توافقنامه، فهرست 
کاالهای مشــمول تعرفه ترجیحی برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل گوشت 
و محصوالت چربی، انواع خاصی از شــیرینی و شــکالت، نهاده های دامی، روغن 

محصوالت آرایشی، انواع تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی است. ایران نیز مزایای 
تعرفــه ای را برای لیســتی از محصوالت غذایی، ســبزیجات، میوه ها، میوه های 
خشــک و مواد ساختمانی، پسته، خرما، انجیر، کشمش، میگو، آب معدنی، رنگ، 

فرش، مواد شوینده و مواد پالستیکی دریافت می کند47.

امور مغفول
عدم اجرای مجدد طرح کارت اعتباری خرید کاال طــرح کارت اعتبــاری کاال بــه منظــور معرفی و تحریــک بازار 1

شرکت های ایرانی با همکاری مشــترک بانک مرکزی و وزارت صنعت در مهرماه 
ســال 94 کلید خورد. در این طرح، یک میلیون کارت 1۰میلیون تومانی با مدت 
بازپرداخت دوساله به گروه های هدف تعلق می گرفت48. با گذشت یک سال و نیم 
از آغاز اجرا49، به اذعان وزیر وقت صنعت5۰ این طرح با شکســت مواجه شــد و به 
اهداف موردنظر دست نیافت.کارشناسان، ریشه شکست طرح را در عدم توسعه 

جامعه هدف، کوتاهی زمان بازپرداخت و باال بودن سود طرح می دانند51. 
در خردادمــاه 96، معــاون وزیر صنعــت از اجرای مجدد این طرح با توســعه 
جامعه هــدف و تنوع محصوالت تا انتهای خردادماه خبــر داد52. در همان برهه، 
برخی تولیدکنندگان از ناهماهنگــی و عدم جدیت بانک مرکزی، وزارت صنعت 
و ســازمان برنامــه و بودجه برای اجرای طــرح گالیه می کردند53. ســه ماه بعد 
)شــهریورماه 96(، مدیرکل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلــزی وزارت صنعت از 
مســکوت ماندن طرح وزارت صنعت در این خصوص خبر داد و تأخیر در اجرای 
این طرح را معلول عدم هماهنگی وزارت صنعت و بانک مرکزی برشمرد54. نهایتاً 
نیز در اسفندماه سال 96، غزنوی، سخنگوی اتحادیه لوازم خانگی با انتقاد نسبت 
به اجرا نشــدن طرح کارت اعتباری کاال در سال 96، از عدم برنامه ریزی نهادهای 

متولی برای اجرای این طرح در سال 97 خبر داد55.

پیگیــری ناموفق اصــالح موافقت نامــه تجارت  ترجیحی با کشور ترکیه2
در ســال 93، میان دو کشور ترکیه و ایران قرارداد تجارت ترجیحی منعقد شد. 
انتخاب نوع کاالها در ایــن موافقت نامه برای طرفین از همــان ابتدا مورد انتقاد 
کارشناســان قرار گرفت56. این موافقت نامه در ابتدای سال 95 بازنگری و تعرفه 
ترجیحی پوشاک ترکیه حذف شــد57. پس از این اصالح همچنان انتقادات ادامه 
داشت؛ درهمین راســتا، رئیس سازمان توســعه تجارت، امضای این قرارداد را 
اقدامی نادرســت خواند و دلیل آن را واردات کاالی صنعتی و صادرات محصوالت 
کشاورزی58 مطابق این قرارداد برشــمرد59. به گفته رئیس اتاق بازرگان، صنعت 
نساجی و خودروســازی از این قرارداد زیان دیده اند60. تیرماه 96، رئیس سازمان 
توسعه تجارت از اصالح فهرســت کاالهای تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه 
خبر داد61. با وجود ایــن صحبت اّما تاکنون ایــن موافقت نامه بدون اصالح باقی 

مانده است. 

غفلت از اتخاذ استراتژی صنعتی محدودیت منابع و ظرفیت های خدادادی، اقتضا می کند که کشورها 3
سیاســت های مشخص و پایداری را برای دســتیابی به رشد اقتصادی و صنعتی 
وضــع نمایند و با تعیین اولویت هــا و بهره گیری از ابزارهای حکمرانی، مســیر 
پیشــرفت صنعتی را طی نماینــد. از این رو اتخاذ »سیاســت صنعتی یکپارچه 
برای کشــور« ضرورت  دارد. در دهه اخیر سیاســت گذاران صنعت کشور برای 
این مهم تالش کرده اند، اما تالش های مذکور به نتیجه نهایی نرســیده اســت. 
توضیح بیشــتر آنکه در دولت هشتم، سندی بنام »اســتراتژی توسعه صنعتی 
کشور« تدوین شــد که با روی کار آمدِن دولت بعد، به بایگانی رفت 62. پس ازآن 
دولت دهم نیز برنامــه ای را برای بخش صنعت، معدن و تجــارت تهیه نمود که 
وزارت صنعت دولــت یازدهم به آن توجه ننمود و در عوض، تیرماه ســال 94 از 
»برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت« رونمایی کرد6۳.  در ســال 95 
با انتقاد بخش خصوصی، این ســند راهبردی اصالح شد64. اما در مردادماه سال 
96 نیز شریعتمداری، وزیر صنعت، مجدداً وعده تدوین سند سیاست صنعتی را 

تا پایان سال 97 داد.

پی نوشت:
44 -  در قرارداد تجارت ترجیحی طرفین توافق می کنند که برخی از کاالها را با تخفیف تعرفه ای به کشور طرف مقابل وارد کنند.

5۸ -  زیرا مزیت کشور در صادرات کاالی صنعتی بوده و واردات کاال از ترکیه تولید داخل را با مشکل روبرو می سازد
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تدوین قوانین از سوی 
وزارت صنعت به عنوان 

سیاست گذاری این حوزه 
چه در موضوع نحوه عقد 

قراردادهای تأمین کنندگان 
و چه در موضوع 

محدودیت ها و الزامات 
سرمایه گذاران خارجی، 

ضروری به نظر می رسد

از مجموع اقدامات و اظهارات درخصوص تدوین سند سیاست صنعتی، به نظر 
می رسد که این مهم در زمره اولویت های متولیان امر به شمار نمی رود.

اســتفاده  ناکافــی از فرصت هــای صادراتی به  کشورهای همسایه4
در سال 96 کشــورهای امارات و عربستان، قطر را تحریم کردند که این تحریم 
فرصت مناســبی را برای جهش میزان صادرات مواد غذایی و کشاورزی ایران به 
این کشور از طریق دریا و آسمان فراهم آورد؛ در این راستا سال 96 صادرات ایران 
به قطر با 61 درصد افزایش نسبت به سال 95 به 67میلیون دالر رسید65؛ با وجود 
این افزایش صادرات، ترکیه گوی ســبقت را از ایران ربــود و میزان صادرات خود 
به قطر را 84 درصد افزایش داد و به رقم 165میلیون دالر رســاند66. خاطرنشان 
می سازد ساالنه به طور متوسط 3 میلیارد دالر محصوالت مواد غذایی به قطر وارد 

می شود67.
با خروج داعش از کشــور عراق در ســال 96، فرصت جدید دیگری پیِش روی 
کشــور برای نقش آفرینی در اقتصــاد عراق و بازار آن قــرار گرفت. طبق گزارش 
تجارت خارجی در ســال 96 ، صادرات ایران به عراق با وجود مشارکت در خروج 
داعش از عراق تنها 5 درصد نســبت به مدت مشــابه سال قبل افزایش یافت68. به 
نظر می رســد موانعی در راه صادرات ایران به این کشور وجود دارد؛ به عنوان مثال 
می توان به ســیمان به عنوان یکی از اقالم عمده صادراتی به عراق اشاره کرد؛ سال 
96 صادرات این محصول با ممنوعیت ناگهانی روبه رو شــد69 و در موارد دیگری 
ورود 63 قلم کاال70  و برخی اقالم کشــاورزی71 به کشــور مذکور ممنوع شد. در 
این شرایط از سازمان توســعه تجارت انتظار می رفت که با تهیه و امضای قرارداد 
تجاری مشــترک و راهبردی میان دو کشــور ضمن تعیین استانداردهای مورد 
تأیید طرفین، نســبت به وضع تعرفه در بازه هــای زمانی مختلف پیش بینی های 
الزم را کرده باشد. متذکر می گردد که فقدان قرارداد جامع تجاری میان دو کشور 
پایداری روابط اقتصادی بین ایــران و عراق را با چالش های زیادی روبه رو خواهد 

کرد و زمینه را برای افزایش حضور سایر رقبا فراهم می سازد72. 

حق بیمــه قراردادهــا؛ معضلی بی پاســخ برای  تولیدکنندگان5
یکی از مؤلفه های اصلی در بهبود محیط کسب وکار که به گفته اکثر فعاالن این 
حوزه نقش بسزایی در مشکالت بنگاه های اقتصادی دارد، بیمه است73. در عرصه 
بیمه، ســازمان تأمین اجتماعی به عنوان بازیگری فعــال، عمده درآمد خود را از 
محل حق بیمه ها تأمین می کند و این حق بیمه ها را به دو روش دریافت می کند؛ 
دریافت حق بیمه بر اساس فهرست دســتمزد کارکنان اولین شکل آن است که 
کارفرما و یا پیمانکار به صورت ماهانه پرداخت می کند؛ در حالت دوم، قانون گذار 
با هدف بیمه کردن کارگران شاغل در مراکز غیرقابل دسترسی بازرسان بیمه ای، 
مــاده 41 در قانون تأمین اجتماعی را پیش بینی کرده اســت؛ ســازمان تأمین 
اجتماعی بر اســاس این ماده، به تعیین ضرایبی بــرای قراردادهای پیمانکاری 
اقدام کرد که طی آن ها، حق بیمه را از کل مبلغ قرارداد دریافت می کند. این مبلغ 
موسوم به »حق بیمه قرارداد«، عموماً از حق بیمه فهرست ارسالی کارکنان بیشتر 
اســت و مالک دریافت حق بیمه قرار می گیرد74. برقراری ایــن روند به افزایش 
قیمت نهایی محصوالت تولید داخل منجر می شــود75 و فروش تولیدکنندگان 

کاهش می یابد. 
بــا این اوصاف می تــوان گفت که حــق بیمــه قراردادها، یکــی از معضالت 
تولیدکنندگان داخلی محسوب می شود؛ بر این اســاس از وزارت صنعت انتظار 
می رفت که در راســتای حل این معضل اقدام نماید که تــا کنون اقدامی صورت 

نگرفته است.

عدم رفع مشکالت سامانه ستاد به رغم گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون برگزاری مناقصات و 6
آیین نامه های مربوط به آن، در حال حاضر همچنان معامالت دولتی از مشکالتی 
همچــون ناکارآمدی مناقصات، عدم شــفافیت، وجود فســاد و عدم اســتفاده 
حداکثــری از توان تولید داخلی رنج می برنــد. وزارت صنعت، معدن و تجارت بر 

اساس آیین نامه  مصوب سال 9۰ هیئت وزیران برای رفع بخشی از این مشکالت، 
سامانه »ســتاد76« را ایجاد کرد77، اّما به دلیل نبود زیرســاخت قانونی مناسب، 
فعالیت های ســامانه مذکور به شدت محدود شده و وزارت صنعت نتوانسته است 

خألهای موجود را برطرف نماید.
شــایان ذکر است که نظر به اهمیت اســتفاده از تولیدات داخلی در خرید های 
دولت، در پیش نویســی که برای قانون »حداکثر استفاده از توان تولید داخل«78  
تهیه شــده بود، موضوع مناقصه مورد بازنگری قرار گرفت اّما نمایندگان با کلیات 

پیش نویش این قانون در تیرماه سال 97 موافقت نکردند79.

غفلت از ســامان دهی ورود شرکت های خارجی به  عرصه فروشگاه های زنجیره ای 7
براســاس برآوردها، ســهم فروشــگاه های زنجیره ای از بازار کشــور در سال 
1396، حدود 15هزار میلیارد تومان بوده که حدود هشــت تــا 10 درصد بازار 
خرده فروشــی را تشــکیل می دهد80.   طبق برنامه ششم توسعه، الزم است سهم 
فروشگاه های زنجیره ای به 20 درصد فروش کل بازار خرده فروشی کشور برسد. 
لذا بهره مندی از این فرصت برای رونق تولید داخلی با فراهم آوردن بازار گسترده 
ضروری به نظر می رســد. از این رو الزم اســت به چگونگی واگــذاری امتیاز این 

فروشگاه ها به سرمایه گذاران بیشتری توجه شود.
در سال های اخیر و با عنایت به گســترش عالقمندی سرمایه گذاران خارجی 
به حضور در ایــران، تعدادی ســرمایه گذاری خارجی در حوزه فروشــگاه های 

زنجیره ای صورت گرفته است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
gg فروشــگاه های زنجیره ای جانبو با مشــارکت هلدینگ حیــات ترکیه با نام

شرکت اورست مدرن پارس
gg فروشــگاه های زنجیره ای رفاه با 214 شعبه با مشارکت شرکت ای مارت کره

جنوبی 
gg شرکت های بی جی اف ریتیل کره جنوبی با برند انتخاب من
gg فروشگاه های زنجیره ای کاالی ورزشی دکتلون فرانسه
gg ی ه ا نجیــر ز ی  ه ها فروشــگا

هایپراســتار با مشــارکت شرکت 
کارفــور فرانســه و یک شــرکت 

اماراتی
gg فروشــگاه های زنجیره ای بلو ریور 

)blue river( اتریش 81
فروشــگاه های زنجیره ای با کاالهای 
اساســی خانوار ســروکار دارند و حجم 
باالی ســرمایه گذاران خارجی در این 
عرصه می تواند نقش مهم و تأثیرگذاری 
در ترویج مصرف کاالی خارجی داشته 
باشد؛ لذا تدوین قوانین از سوی وزارت 
صنعــت به عنــوان سیاســت گذاری 
این حوزه چــه در موضــوع نحوه عقد 
قراردادهــای تأمین کننــدگان و چه 
در موضــوع محدودیت هــا و الزامات 
سرمایه گذاران خارجی ضروری به نظر 

می رسد82.

تحوالت مرتبط پیرامونی
رشد ظاهری تســهیالت پرداختی بانک ها به بخش  صنعت 1
طبق گزارش بانک مرکزی، بانک ها در ســال 96 به میــزان 613 هزار میلیارد 
تومان تســهیالت به بخش های مختلف اقتصادی ارائه دادند که نســبت به سال 

پی نوشت:
76-  سامانه تدارکات الکترونیک دولت: مطابق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اداره های دولتی موظفند تمام خرید و فروش های اموال دولتی را در این سامانه انجام دهند.

77-   مصوبه هیأت وزیران 
7۸-   پیش نویس ارائه شده طرح اصالح قانون »حداکثر استفاده از توان داخل« در صحن مجلس در تاریخ چهارشنبه 27 دی 13۹6

۸1-  گزارش دفتر جذب سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت-مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی
۸2-   گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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با درخواست هیئت وزیران 
کلیات الیحه اصالح بخشی 
از ساختار دولت در صحن 
مجلس به رأی گذاشته شد؛ 
درخواستی که تیرماه سال 
۹7 در صحن علنی مجلس با 
مخالفت نمایندگان مجلس 
مواجه شد و بدین ترتیب 
پرونده تفکیک وزارت صنعت 
و معدن از تجارت بسته شد

95، با رشــد 12درصدی همراه بود83. مطابق بخشنامه ســتاد اقتصاد مقاومتی 
در ابتدای ســال 96، بانک ها باید 60 درصد از تســهیالت خــود را به بخش های 
تولیدی ارائه می کردند، اما این میزان نهایتا به 45 درصد رســید84. افزون بر این، 
41 درصد تسهیالت به بخش خدمات و 14 درصد نیز به بخش بازرگانی تخصیص 
یافت. شایان  ذکر است که به گفته معاون وزیر صنعت، 65 تا 67 درصد تسهیالت 

ارائه شده به بخش صنعت نیز مربوط به استمهال تسهیالت قبلی بود85. 

اجرای موفقیت آمیز طرح رجیستری گوشی های همراه با ابتکار ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همــکاری وزارت ارتباطات و 2
فناوری اطالعات، طرح رجیســتری گوشی همراه در مهرماه سال 96 آغاز شد تا گامی 
بزرگ در راه مبارزه با قاچاق موبایل برداشته شود86. در گام اول این طرح، تمام تلفن های 
همراه که تا قبل از 28 مهرماه 96 وارد کشــور شده بودند، اعم از قاچاق و غیرقاچاق، در 
سامانه ثبت شدند تا از غیرفعال شدن آن در مراحل بعدی طرح، جلوگیری به عمل آید87.  
از آذرماه تا پایان ســال 96، نشــان های اپل، موتوروال، گوگل، بلک بری، ال جی، نوکیا 
و هوآوی، سونی و تکنو و شــیائومی در پنج مرحله مشمول طرح رجیستری شدند88. 
اعمال این طرح بر نشان تجاری سامسونگ، به دلیل دارا بودن حجم باالی بازار، به سال 
97 موکول شد. نهایتاً در اردیبهشت ماه 97، آخرین مرحله طرح رجیستری نیز به اجرا 
در آمد89. با اجرای این طرح در شــش ماهه دوم سال 96، میزان درآمد گمرک از واردات 
قانونی گوشی با افزایش 2.5 برابری به رقم هزار و 884 میلیارد ریال رسید90. با توجه به 
این توضیحات، اقدام متولیان امر برای اجرای سامانه رجیستری با هدف کاهش قاچاق 

و در جهت افزایش درآمدهای گمرکی مثبت ارزیابی می شود.

همزمان  افزایــش  واردات و صــادرات 3
کاال  در سال ۹6

در ســال 96 مطابــق آخریــن آمار 
گمــرک و ســازمان توســعه تجارت، 
واردات کاال بــا افزایــش 24 درصدی 
نسبت به ســال 95 به رقم 54 میلیارد 
دالر رسید وصادرات کاال نیز با رشد 6.6 
درصدی نسبت به ســال 95، تا حدود 
47میلیارد دالر افزایــش یافت؛ بر این 
اســاس، تراز تجاری کشور در سال 96، 
منفی 7 میلیارد دالر ثبت شد. افزایش 
میــزان صــادرات کاال در حالی بود که 
صادرات میعانات گازی، پتروشــیمی 
و کاالهای کشــاورزی کاهــش یافت و 
میــزان صادرات گــروه کاالی صنعتی 
و فــرش و صنایع دســتی91 به ترتیب 
با افزایــش 32 و 17 درصــدی همراه 
شــد. با مرور آمار واردات کاال، واردات 
قطعات منفصله خودرو و برنج به ترتیب 
با افزایش 130 و 77 درصدی، بیشــترین افزایش را داشتند؛ در این میان، واردات 
گوشی همراه نیز افزایش 113 درصدی را تجربه کرد. گفتنی است که آمار واردات 
کاال به تفکیک کاالی مصرفی، ســرمایه ای و واســطه ای حاکی از آن است که در 

سال 96، میزان کاالی مصرفی از 15 درصد به 18 درصد افزایش یافت92. 
بر اساس آمارهای گمرکی ایران طی چهار ماهه نخست سال 1397 ایران با 15 
میلیــارد و 450 هزار دالر صادرات و 15 میلیارد و 179 دالر واردات به تراز تجاری 
مثبت 271 میلیون دالر رســید. طی چهار ماهه ابتدایی سال 1397 صادرات با 

افزایش 15 درصدی و واردات با کاهش چهار درصدی همراه بوده است93.

مخالفت مجلس بــا تفکیک وزارت صنعت، معدن از  تجارت 4
در ســال 90، وزارت »صنایع و معادن« و »وزارت بازرگانی« طی تصمیم دولت 

وقت ادغــام و وزارت »صنعت، معدن و تجارت« تشــکیل شــد94. در این مدت 
مسئوالن و نمایندگان مجلس بارها قصد داشتند جهت تفکیک وزارتخانه مذکور 
اقــدام کنند95. آخرین بار با اتمــام دولت یازدهم و تعییــن کابینه دولت جدید، 
احیای وزارت بازرگانی مجدد مطرح شــد و دولت با ارســال الیحه ای دوفوریتی 
تحت عنوان »اصالح بخشــی از ســاختار دولت« به مجلــس در خردادماه 96، 
تشکیل این وزارتخانه را پیگیری کرد. بر اساس این الیحه، مقرر شده بود وظایف 
امــور بازرگانِی دو وزارتخانه »صنعت، معدن و تجارت« و »جهاد کشــاورزی« به 
وزارت بازرگانی محول شــود. ایــن الیحه در مجلس بــا یک فوریت تصویب96 و 
برای بررســی های بیشتر به کمیســیون های »اجتماعی«، »صنایع  و معادن« و 
»کشــاورزی«، ارجاع شد که البته هر سه کمیســیون آن را رد کردند97. با وجود 
این، زمستان سال 96 بررسی این الیحه مجدداً در دستور کار مجلس قرار گرفت 
و کمیسیون مشــترکی برای بررسی اصالح ســاختار دولت متشکل از 21 نفر از 
نمایندگان مجلس تشکیل شد98. این کمیسیون نیز در اردیبهشت ماه سال 97، با 
کلیات الیحه »اصالح بخشی از ساختار دولت« مخالفت نمود99؛ اما با درخواست 
هیئت وزیران کلیات الیحه مذکور در صحن مجلس به رأی گذاشــته شــد100؛ 
درخواســتی که تیرماه ســال 97 در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان 
مجلس مواجه شد و بدین ترتیب پرونده تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت 

بسته شد101.

مخالفت مجلس با اصالح قانون حداکثر استفاده از  توان تولید داخل5
قانون »حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و 
تقویت آن ها در امر صادرات«، اولین بار در ســال 1375 به تصویب مجلس رسید؛ 
هــدف از تصویب این قانون الزام دســتگاه های دولتی به اســتفاده حداکثری از 
توانمنــدی داخلی در پروژه های خود و درنتیجه کمک به رونق تولید و اشــتغال 
داخلی بود. اّما به دلیل ناکارآمدی در تحقق اهداف، در سال 1391 از سوی مجلس 
اصالح شــد. با این حال، قانون اصالح شده نیز نتوانست گره از کار تولیدکنندگان 
داخلی بگشاید102. از مهم ترین ایرادات مطرح شده درباره قانون مصوب سال 91 
می توان به موارد زیر اشاره داشت: فقدان شفافیت کافی، عدم ضمانت اجرا، غفلت 
از پیش بینی سازوکاری مناســب برای تعیین میزان داخلی سازی، بی توجهی به 

بحران بدهی دستگاه های دولتی و استفاده از سازوکار نظارت پسینی103و104.
با این تفاســیر اصالح قانون مذکور مجدداً و این بار از ســوی کمیســیون ویژه 
»حمایت از تولید ملی« در دســتور کار مجلس فعلی قرار گرفت105. کمیســیون 
مذکور طی جلســاتی فشرده با حضور کارشناسان مراکز پژوهشی و دستگاه های 
اجرایی، ایرادات فوق را تا حد زیادی مرتفع نمود. در این راســتا، شناسایی میزان 
داخلی سازی کاال و خدمات از طریق تعیین عمق ساخت داخل و درج برچسب بر 
روی محصوالت بر عهده وزارت صنعت قرار گرفت. نکته مهم دیگری که در مصوبه 
این کمیســیون به چشــم می خورد، لحاظ ضمانت اجرای قانون با جرم انگاری و 
تعیین مجازات کیفری برای متخلفین از قانون اســت. بــا وجود این موارد، نهایتاً 
کلیات پیش نویس اصالح این قانون در تیرماه ســال 97 بــا مخالفت نمایندگان 

مجلس روبرو شد106.

پی نوشت:
۸4-   عملکرد بانک مرکزی در گروه های تولید عبارتند از: بخش کشاورزی ۸ درصد، بخش صنعت 2۸ درصد، بخش مسکن ۸ درصد

۹1-   گروه کاالی مشخص شده مطابق تقسیم بندی گزارش سازمان توسعه تجارت معرفی شده است
۹2-   گزارش سازمان توسعه تجارت

102-  متن قانون
103-   نظارت پسینی به این معناست که پس از عدم اجرای قانون، به تخلف رسیدگی می شود.



gg مطابق آمار وزارت صنعت، تا پایان ســال 96، از میان 42 هزار
بنگاه ثبت نام کننــده، 27 هزار واحد تولیدی موفق به دریافت 

19 هزار میلیارد تومان تسهیالت از بانک ها شدند. 
gg مطابق آخرین گزارش وزارت صنعت، فرآیند شناســه گذاری

12 گروه کاالیی با تأخیر شــش ماهه اجرایی شد و تخصیص 
کد رهگیری به ۳ گروه کاالیی شــامل دخانیات، تلفن همراه 
)تجهیزات سیم کارت خور( و کاالهای سالمت محور به مرحله 

اجرا رسید.
gg در انتهــای تیرماه 96، میزان واردات خودرو نســبت به زمان

مشابه در سال 95، 1۳۰ درصد افزایش یافت.
gg پوشــاک بخش اعظمی از واردات غیررســمی به کشــور را 

تشــکیل می دهد. مطابق آخرین آمارها، ســاالنه 2.5 تا 2.7 
میلیارد دالر پوشــاک از طریق واردات غیررســمی به کشور 

وارد می شود.
gg مذاکرات برای دستیابی به قراردادی تجارت ترجیحی مناسب

با اتحادیه اوراســیا از تیرماه  95 آغاز شــد. ایــن مذاکرات در 
انتهــای اردیبهشــت ماه 97 به نتیجه رســید و بدین ترتیب 
موافقت نامه تجــارت ترجیحی بــا حضور وزیــر صنعت در 

قزاقستان امضا شد.
gg کارشناسان، ریشه شکست طرح کارت اعتباری کاال را در عدم

توســعه جامعه هدف، کوتاهی زمــان بازپرداخت و باال بودن 
سود طرح می دانند. 

gg از مجمــوع اقدامــات و اظهــارات درخصوص تدوین ســند
سیاســت صنعتی، بــه نظر می رســد که این مهــم در زمره 

اولویت های متولیان امر به شمار نمی رود.
gg طبق گزارش تجارت خارجی در ســال 96 ، صادرات ایران به

عراق با وجود مشــارکت در خروج داعش از عراق تنها 5 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. به نظر می رسد 

موانعی در راه صادرات ایران به این کشور وجود دارد.
gg به رغم گذشــت بیش از یک دهه از تصویــب قانون برگزاری

مناقصــات و آیین نامه های مربــوط بــه آن، در حال حاضر 
همچنان معامالت دولتی از مشــکالتی همچون ناکارآمدی 
مناقصــات، عدم شــفافیت، وجود فســاد و عدم اســتفاده 

حداکثری از توان تولید داخلی رنج می برند.
gg تدوین قوانین از سوی وزارت صنعت به عنوان سیاست گذاری

حوزه ســرمایه گذاری در فروشــگاه های زنجیره ای، چه در 
موضوع نحــوه عقد قراردادهــای تأمین کننــدگان و چه در 
موضــوع محدودیت هــا و الزامات ســرمایه گذاران خارجی 

ضروری به نظر می رسد.
gg طبق گزارش بانک مرکــزی، بانک ها در ســال 96 به میزان

61۳ هزار میلیارد تومان تســهیالت بــه بخش های مختلف 
اقتصادی ارائه دادند که نسبت به سال 95، با رشد 12درصدی 

همراه بود.
gg با اجرای طرح رجیســتری گوشــی همراه در شش ماهه دوم

ســال 96، میزان درآمــد گمرک از واردات قانونی گوشــی با 
افزایش 2.5 برابری به رقم هزار و 884 میلیارد ریال رسید.

gg در سال 96 ، واردات کاال با افزایش 24 درصدی نسبت به سال
95 به رقم 54 میلیارد دالر رسید وصادرات کاال نیز با رشد 6.6 
درصدی نسبت به سال 95، تا حدود 47میلیارد دالر افزایش 
یافت؛ بر این اساس، تراز تجاری کشــور در سال 96، منفی 7 

میلیارد دالر ثبت شد.

ش
زار

ی گ
ید

ی کل
ها

ور
مح

صه 
خال

رت
جا

ن و ت
معد

ت، 
صنع

ت 
وزار

 بررسی عملکرد سال اول دولت دوازدهم 
29 شهریورماه 1397

ن  
را

حی
ه 

دن
گر

  
ت

جار
و ت

ن 
عد

، م
ت

نع
ص

ت 
ار

وز
د 

کر
مل

  ع



شــاید بتوان ریاســت بانک مرکزی را یکی از حساس ترین مناصب کشــور در این روزها دانســت؛ ریاستی که 
بعد از مدتی 5 ســاله، از ولی اهلل ســیف، به عبدالناصر همتی رسید. همتی وارث جایگاهی شــد که در 5 سال گذشته، 
فرازوفرودهای مختلفی رو تجربه نمود: از چالش مؤسســات غیرمجاز و گرفته تا رشــد پایه پولی و نقدینگی و مشکالت 

تحریمی و دالری.
اّما ســیف در حالی کرسی ریاست را به همتی سپرد که در کارنامه عملکردش، فهرســتی از نمرات مثبت و منفی دیده می شود. 
ســیف در دوران ریاســتش، با مؤسسات غیرمجاز دســت وپنجه نرم کرد و به مدیریت آنان پرداخت؛ ســامانه صیاد در راستای 
ساماندهی چک ها، راه اندازی شد و صورت های مالی بانک ها در مســیر اصالح قرار گرفت. در کنار این نمرات مثبت، اما بنگاه داری 

بانک ها ادامه یافت؛ نقدینگی افزایش پیدا کرد؛ پایه پولی باال رفت و نرخ دالر نیز دچار نوسانات شدید شد.
به هرروی، سیف در مرداد 97 جای خود را به همتی، مشهور به پدر بیمه  خصوصی ایران، داد. بدون شک همتِی 61 ساله، کار سختی در پیش 
خواهد داشــت و در بحبوحه جنگ اقتصادی وظیفه دارد تا مأموریت های ناتمام ســیف را به سرانجام برساند؛ مأموریت هایی که شمار آن ها 
چندان هم کم نیســت: انعقاد پیمان های پولی دوجانبه، حذف سوئیفت، مدیریت هوشمند نرخ ارز، هدایت نقدینگی و نظارت صحیح بر بانک ها 
ازجمله مهم ترین مأموریت هایی هستند که سیف در راه آن ها به خوبی گام ننهاد؛ اّما انتظار می رود که رئیس کل جدید آن »راه های نرفته« را طی 

نماید.

گزارش عملکرد بانک مرکزی
در سال نخست دولت دوازدهم

هزار راه نرفته
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تصمیم بانک مرکزی مبنی 
بر کاهش نرخ سود، مدت 

زیادی دوام نیاورد؛ زیرا به 
دلیل افزایش بیش از حد 

نرخ ارز در دی ماه سال 
96، بانک مرکزی، با انتشار 
گواهی سپرده ریالی با نرخ 
سود 20 درصد، به افزایش 

مجدد نرخ سود سپرده 
بانکی مجبور شد

اقدامات
تالش برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی  طی ســال های 93 تا 96 نرخ سودهای بانکی برابر با 23 درصد محاسبه 1

شد1. یکی از مهم ترین اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته، ابالغ بخشنامه هشت 
 بندی درباره الزامات سود بانکی بود. بر اســاس این بخشنامه، بانک ها و مؤسسات 
اعتباری موظف شدند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 
یک ســاله را حداکثر 15 درصد و ســپرده های کوتاه مــدت را حداکثر 10 درصد 
محاسبه کنند2. در مقابل، بانک مرکزی نیز متعهد شد تا تمامی اضافه برداشت های 

بانکی با نرخ جریمه 34 درصدی را تبدیل به خط اعتباری با نرخ 18 درصد نماید3. 
بانک مرکــزی با تأخیر 11 روزه برای اجرای این بخشــنامه، عماًل فرصت الزم 
جهت تبدیل سپرده های کوتاه مدت به ســپرده های بلندمدت با نرخ های باالتر 
را برای مشــتریان بانک ها فراهم نمود. به گفته قربانی این موضوع باعث شــد تا 
پایداری منابع شبکه بانکی حفظ شــود4 و از گسیل این منابع به سمت بازارهایی 
همچون طال، ارز و مسکن جلوگیری به عمل آید5. اما برخی منتقدین بر این باورند 
که این کار منجر شــد تا همچنان منابع بانک ها با هزینه باال تجهیز شــود6 و سود 

تسهیالت بانکی، حداقل تا یک سال بعد، باال بماند.
امــا تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ ســود، مدت زیادی دوام نیاورد؛ 
زیرا به دلیل افزایش بیش از حد نرخ ارز در دی ماه سال 96، بانک مرکزی، با انتشار 
گواهی ســپرده ریالی با نرخ ســود 20 درصد، به افزایش مجدد نرخ سود سپرده 
بانکی مجبور شــد7.  در این مدت حدود 230 هزار میلیــارد تومان اوراق گواهی 

سپرده )معادل 15.4 درصد از کل نقدینگی( به فروش رسید8.

  9FATF انجام تعهدات ایران در برنامه اقدام با سال گذشته، بانک مرکزی در راستای اجرای موارد مرتبط در برنامه اقدام 2
با FATF، برای حل مشــکل روابط کارگزاری، اقداماتی را انجام داد. بخشی از اقدامات 
بانک مرکزی به انجام بند 41ام  برنامه اقدام مرتبط بود10. در این راستا، بانک مرکزی 
ضوابط ورود و خروج ارز مســافری را به روزرسانی کرد و خروج ارز ، اسناد بانکی و اوراق 
بهادار بی نام همراه مسافر مجموعاً تا ســقف معادل مبلغ پنج هزار یورو را از مرزهای 
هوایی مجاز دانست. همچنین خروج موارد فوق تا سقف معادل دو هزار یورو از مرزهای 
زمینی، ریلی و دریایی مجاز اعالم شــد. در همین رابطه، بانک مرکزی با همکاری با 

گمرک ایران، مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر را تعیین نمود11. 
یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی، راه اندازی واحد رعایت قوانین و مقررات در 
بانک ها به منظور اجرای الزامات مبارزه با پولشــوئی و تأمین مالی تروریسم بود12. 
این واحد به منظور اطمینان از تطبیق فعالیت های مؤسســات مالی- اعتباری بر 
موازین قانونی تشکیل شــد. صندوق بین المللی پول به عنوان عضو ناظر اجرای 

برنامه اقدام، این اقدام بانک مرکزی را ستایش نمود13.
از دیگر اقدامات بانک مرکزی، اصالح بخشــنامه های مرتبط با شناسایی دقیق 
مشتری بود. به گفته کمیجانی، دستورالعمل ها و خط مشی های شناسایی دقیق 
مشتری )KYC( چارچوب اجرایی قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم )CFT( و 

قانون مبارزه با پول شویی )AML( بهبود پیدا کرد14. این دستورالعمل ها، با هدف 
شناخت بهتر ذی نفع واقعی و اینکه منفعت ناشی از تراکنش ها و فعل اقتصادی به 

چه کسانی می رسد، اصالح شده است.
رئیس کل بانک مرکزی، اما دیپلماسی سیاسی را هم در پیش گرفت و در دیدار 
با برخی مهمان های خارجی اقدامات ایران در راستای عمل به برنامه اقدام را شرح 
داد و خواســتار همراهی آن ها در اجالس عمومی ماهِ اســفند FATF برای خروج 
ایران از فهرست کشــورهای موجود در بیانیه عمومی شــد. کشورهای آلمان15 
و اتریش16 ازجمله این کشــورها بودند. البته باید متذکر شــد که در اجالس ماه 
اسفند، FATF با یادآوری خواســته ها از ایران، همچون بیانیه های پیشین خود، 

صرفاً به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران بسنده نمود17.
شــایان ذکر است که کشور طی دو ســال اخیر، به اجرای برنامه اقدام پرداخته 
است؛ اّما همچنان مشــکالت بانکی، در عرصه بین الملل برای کشور وجود دارد. 
اخبار و بررسی های میدانی از سخت گیری برخی کشورها نظیر چین، در مراودات 
بانکی و انتقال منابع ارزی کشور به بهانه اجرای مقررات پول شویی حکایت دارد18.

تثبیت تورم  همچون ســال 95، در سال 96 نیز تورم ساالنه، تک رقمی باقی ماند. نرخ 3
تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 
1395 معادل 9.6 درصد اعالم گشت19. مقامات بانک مرکزی، تثبیت تورم تک رقمی 
را ماحصل انضباط سیاست پولی و به طور ویژه کنترل پایه پولی می دانند20، اّما به نظر 
می رسد که این موضوع از وجود نرخ بهره باال نشئت گرفته باشد21 که منجر شده است 

تا اقبال جامعه به مصرف و سرمایه گذاری 
کاهش یابد. 

خاطرنشان می ســازد که با توجه به 
افزایــش قیمــت ارز و افزایش قیمت 
کاالهای ســرمایه ای همچون مسکن 
و خــودرو و متعاقباً رشــد نقدینگی در 
سال های اخیر، تداوم تورم تک رقمی در 

معرض تهدید جدی قرار دارد22.

تالش برای گسترش  بین المللی 4 روابــط 
بانکی

بانــک مرکــزی، برای گســترش 
روابط بین المللــی از طریق رفع عوامل 
غیرتحریمی در یک ســال گذشــته، 
اقدامات قابل توجهی را انجام داد. یکی 
از اقدامات مثبــت بانک مرکزی، تداوم 
حرکت به ســمت اجرای استانداردها 
و شفاف ســازی صورت هــای مالــی 
بانک ها بود23. مهم ترین ویژگی اصالح 

صورت های مالی، شناســایی ســودهای موهوم و حذف آن از صورت های مالی 
بانک اســت؛ زیرا طی سال های اخیر، بانک ها و مؤسسات اعتباری در صورت های 
مالی خود ســودهایی شناسایی می کردند که درواقع وجود نداشت و با این روش، 

عملکرد خود را مثبت نشان می دادند24.
ازجملــه اقدامــات دیگر بانک مرکــزی در این زمینــه عبارت بــود از: ابالغ 
دستور العمل محاسبه ســرمایه نظارتی و کفایت ســرمایه مؤسسات اعتباری، 
ابالغ دستورالعمل افتتاح حساب ریالی برای اشــخاص خارجی در شبکه بانکی 
کشور، ابالغ دســتورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری و ابالغ 
حداقل الزامات رعایت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری25و26. یادآور می شود 
که بخشی از عوامل عدم توســعه روابط بانکی کشور با دنیا، ناشی از استاندارهای 

پایین شبکه بانکی است27.
بــا انجام اقدامات فوق بنابر گزارش های بانک مرکــزی، 818 رابطه کارگزاری 

پی نوشت:
6-   این منابع با سود 23 درصد جذب بانک ها شد.

9-  برای آگاهی از جزئیات بیشتر پیرامون نحوه تعامل ایران با کارگروه اقدام مالی )FATF(، به گزارش عملکرد وزارت امورخارجه در همین پرونده  مراجعه شود. 
10-   در این بند آمده اســت: »اثبات اینکه چطور در عمل گمرک به طور موثر اقدام به کشف، جلوگیری، توقیف و اعمال مجازات در خصوص حاملین وجوه نقد )ارز( می کند و در این زمینه همکاری های 

بین المللی مرتبط را دنبال می کند«.
27-   برای مثال همچنان میانگین ضریب کفایت ســرمایه در بانک های ایرانی به عدد 8 درصد نرسیده است و موضوعاتی چون کنترل ریســک نقدینگی در بانک های داخلی پایین تر از بازه متداول 

جهانی است.
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ارتباطات بانکی ایران به 
اذعان مسئوالن، همچنان 
به دوران قبل از تحریم ها 
بازنگشته است و روابط 
بانکی با کشورهایی همچون 
پاکستان، عراق و روسیه 
ضعیف ارزیابی می شود

با حــدود 284 بانک تا پایان دی ماه 96 محقق شــد28و29. ضمناً افتتاح حســاب 
 RBI ،روســیه، شــعبه فرانکفورت بانک سپه VTB ،عمان Sohar نزد بانک های
اتریش30و QNB قطر31 در سال گذشته از سوی بانک مرکزی نیز انجام شد. به رغم 
این تالش ها، ارتباطات بانکی ایران به اذعان مسئوالن، همچنان به دوران قبل از 
تحریم ها بازنگشته است و روابط بانکی با کشورهایی همچون پاکستان32، عراق33 

و روسیه34 ضعیف ارزیابی می شود.
طبق گزارش وزارت امور خارجه در 6 آبان 1396، بدعهدی های کشور آمریکا، 
عامل مؤثر در وضعیت نه چندان مناسب روابط بین المللی بانکی بوده است35و36. 

عملکرد قابل قبول در اعطای وام ازدواج یکــی از اقدامات مثبــت بانک مرکزی در ســال گذشــته، اعطای 5
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج بود. در این زمینه با شــروع طرح ضربتی وام 
ازدواج، بیش از 520 هزار فقره تســهیالت قرض الحسنه پرداخت شد37. به گفته 
قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، یک میلیون و 556 هزار نفر در سال 96 وام 
ازدواج گرفتند که ارزش این میزان وام بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بود38. 
این عملکرد، به نســبت سال های گذشــته، مثبت ارزیابی می شــود، اّما باید 
یادآور شــد که همچنان افراد کثیــری در صف وام ازدواج به ســر می برند39 و از 
بانــک مرکزی انتظار می رود تا با اقدامی عاجل، این صــف را تقلیل دهد. به گفته 
قیطاسی، دبیرکل شــورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی، تا ابتدای 

اردیبهشت ماه1397، 173 هزار نفر در صف وام ازدواج بودند40.
اقــدام دیگر بانک مرکزی در زمینه پرداخت وام ازدواج، ابالغ بند »الف« تبصره 
16 قانون بودجه سال 1397 کل کشور به شبکه بانکی کشور بود. بر اساس ابالغیه 
مزبور، مبلغ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج ها در سال 1397، 
15 میلیون تومان تعیین شــد41. طبق آمارهای بانــک مرکزی، 183 هزار نفر در 

سال 97 موفق به دریافت وام ازدواج 15 میلیونی شده اند42.
شایان ذکر اســت که مجموع منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز در سال 96، 
برابر با 205 هزار میلیارد تومان بود و کل 
تسهیالت قرض الحسنه پرداختی برابر 

با 60 هزار میلیارد تومان برآورد شد43.

رتبه بندی بانک ها سیف، رئیس کل وقت بانک 6
مرکزی، در تاریخ 26 شــهریور 1396، 
اعالم نمود که شرکت رتبه بندی ایران در 
حال رتبه بندی بانک ها بر اساس بررسی 
صورت هــای مالی و نســبت دارایی ها و 
بدهی ها، مدیریت منابع و دیگر ویژگی ها 
و شاخص ها است و نتایج تا پایان مهرماه 
1396، مشــخص می شــود44. شرکت 
»مشــاوره رتبه بندی اعتبــاری ایران« 
در آبان96، نتایج را بر اســاس اطالعات 
ســال 1393 صورت های مالی بانک ها45  منتشر نمود46. شایان ذکر است که حدود 

70درصد از سهام شرکت مذکور در اختیار 17 بانک و مؤسسه اعتباری قرار دارد47. 

راه اندازی سامانه صیاد برای مدیریت چک طبق آمارهای رســمی کشــور، 42 درصد حجم منابع مالی کشــور از 7
طریق چک جابه جا می شود. این موضوع نشــان دهنده اهمیت باالی چک به عنوان 
سهل الوصول ترین و ارزان ترین ابزار معامله مدت دار در نظام پولی و مالی کشور است48. 

آمارها نشان می دهد که ابزار چک در میان فعاالن کسب وکار، دچار بی اعتباری 
شــده است. در بهمن ماه ســال 96، حدود 1.4 میلیون فقره برگشت داده شد که 
قریب به 15 درصد چک های صادره را شامل می شد. اگر این آمار را به لحاظ ارزش 
پولی موردتوجه قرار دهیم، حدود 14.9 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورد 
کــه 20 درصد از ارزش چک هــای صادره را در بر می گرفــت49. از طرفی دیگر بر 
اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس چک های برگشتی در سال 92 رتبه 14 
و در ســال 95 رتبه 5 را به عنوان تأثیر منفی در فضای کسب وکار ایران داشت که 

این امر جایگاه نامطلوب چک های برگشتی را نشان می دهد50. 
بانک مرکزی، برای اعتباربخشــی به ابزار چک، مأموریت چندساله خود را که از سال 
93، شروع شده بود51، تحقق بخشید و در تاریخ 27 شهریور سال 1396، سامانه صیاد را 
راه اندازی نمود52. طبق اعالم بانک مرکزی، از طریق این سامانه، دسته چک های صادره 
که به دسته چک صیادی معروف هستند، ارتباط متقاضی دسته چک با شعبه به ارتباط 
متقاضی با یک سامانه تغییر پیدا می کند. بنابراین با حذف شعبه و عوامل انسانی، فرآیند 
اعتبارســنجی، صدور و رصد استفاده از چک کاماًل مکانیزه می شود53. به گفته رحیمی، 
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی، یکی از نتایج و کارکردهای اساسی صیاد، ایجاد سامانه 
استعالم همگانی چک اســت که امکان استعالم پیامکی وضعیت سوابق چک برگشتی 

صادرکننده را برای ذینفع به هنگام معامله و پیش از پذیرش چک فراهم می آورد54.
شــایان ذکر اســت که در ابتدا قرار بود که چک های کنونی و یا غیر صیادی، از 
ابتدای اردیبهشت 97، پذیرش نشــود؛ اّما به دالیلی همچون عدم اتصال تمامی 
شعب بانک ها به ســامانه صیاد و راه اندازی ناکامل سامانه استعالم همگانی چک، 

این امر به شهریورماه 1397، موکول شد55.

امضای قراردادهای متعدد فاینانس  یکی از مهم ترین کارهایی که بانک مرکزی در ســال گذشــته انجام 8
داد، انعقاد قراردادهای فراوان فاینانس56 بــود. موارد زیر، مهم ترین قراردادهای 

فاینانس در سال گذشته است.
gg 8 شــهریور 96، امضای قرارداد فاینانس با اگزیم بانک کره جنوبی به ارزش

میلیارد دالر.
gg مرداد 96، امضای قرارداد تأمین مالی پروژه برقی کردن قطار تهران- مشهد

بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین تحت نظارت بانک مرکزی.
gg شــهریور 96، قرارداد تأمین مالی میان مدت با اوبر بانک اتریش به مبلغ یک

میلیارد یورو امضا شد.
gg دانمارک به DANSKE شــهریور 96، امضای قرارداد تأمین مالی با بانــک

ارزش 500 میلیون یورو.
gg شــهریور 96، امضای یادداشــت تفاهمی معادل 15 میلیارد یورو بین بانک

مرکزی ایران و بانک توســعه چیــن با موضوع ارائه تســهیالت تأمین مالی 
پروژه های عمرانی و تولیدی57.

gg مهرماه 96، امضای موافقت نامه های مربوط به اعطای اعتبار صادراتی دولت
فدراسیون روسیه به دولت ایران تا سقف حدود 2.2 میلیارد یورو برای تأمین  

مالی دو پروژه دولتی بین بانک مرکزی و وزارت دارایی روسیه58.
خاطرنشــان می سازد که به واســطه افزایش نرخ ارز، افراد و نهادهایی که با ارز 
3800 تومانی فاینانس گرفتند، باید بازپرداخت فاینانس را با بهایی بسیار بیشتر 

انجام دهند59. 

تداوم اجرای طرح انتقال حساب های دولتی به بانک  مرکزی9
بنا به قانون برنامه پنجم توسعه60 ، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، مسئول 
نگاه داری حساب های دولتی شــد61. این موضوع در قانون برنامه ششم نیز تکرار 

پی نوشت:
28-   شــایان ذکر است که این تعداد روابط کارگزاری و اسناد اعتباری گشایش شده، با بانک های کوچک و متوسط خارجی برقرار گردیده است . مشکل این امر نیز، سقف سپرده گیری محدود و متعاقبا 

حد آستانه کوتاه در نقل و انتقاالت ارزی این نوع بانک ها در قیاس با بانک های بزرگ و درجه اول دنیا است.
Raiffeisen Bank International   -30

Qatar National Bank   -31
35-  این بدعهدی ها شامل سه مورد زیر است: 

    ایجاد مقررات دست وپاگیر و موانع روانی در مسیر دسترسی آسان بانک مرکزی ایران به منابع مالی خود.
    پیچیده نمودن و مشروط ساختن مقررات رفع تحریم ها از سوی وزارت خزانه داری آمریکا به منظور ایجاد تردید در بانک های غیرآمریکایی و اکراه آن ها از همکاری با ایران.

    تمدید »قانون تحریم های ایران« موسوم به آیسا و هم چنین تصویب قانون کاتسا به منظور باال بردن ریسک تعامل تجاری و بانکی با ایران.
39-  طبق تبصره 2 تبصره 29 ماده واحده قانون بودجه سال 95، قرار بود اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به نحوی مدیریت شود که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه 

هزار نفر باشد.
56-   از مهم ترین ویژگی تأمین مالی از طریق فاینانس، عدم مشارکت سرمایه گذار خارجی در سود و زیان ناشی از اجرای طرح است. فاینانس دهنده، فقط به ارائه تسهیالت و وام می پردازد و بدون توجه 
به سود و زیان طرح، بازپرداخت تسهیالت خود را مطالبه می کند. این در حالی است که در ســرمایه گذاری خارجی، شخص غیرمقیم، به منظور مدیریت شرکتی که در آن سرمایه گذاری نموده است، 

مقداری از سهام آن را تملک می کند و به این ترتیب در سود و زیان شراکت می ورزد.
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طبق آمارهای رسمی 
کشور، 42 درصد حجم 

منابع مالی کشور از طریق 
چک جابه جا می شود. 

این موضوع نشان دهنده 
اهمیت باالی چک به عنوان 

سهل الوصول ترین و 
ارزان ترین ابزار معامله 
مدت دار در نظام پولی و 

مالی کشور است

گشــت62. یک بررســی در مرکز پژوهش های مجلس نشــان می دهد تعداد این 
حساب ها مجموعاً حدود 220 هزار فقره است63. سال 1393 در حدود 93درصد 
این حســاب ها در بانک های دولتی و 7 درصد باقیمانده در بانک های غیردولتی 
بودند. این در حالی اســت که مانده این حساب ها در بانک های غیردولتی، حدود 

37.5 درصد مانده کل حساب ها را به خود اختصاص داده بود64.
بانک مرکزی با راه اندازی سامانه نسیم اقدام به جمع آوری حسا ب های دولتی 
نزد خود نمود65. بنابر آخرین آمار بانک مرکزی )انتشــار در اسفند 96(، از 1061 
سازمان مشــمول طرح، 888 ســازمان در این بانک افتتاح حســاب کردند66. 
همچنین به گفته رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در بهمن 96، 6 هزار 
فقره حساب دستگاه های اجرایی دولتی به بانک مرکزی انتقال یافت و این تعداد 
در آینده نزدیک به 50 هزار فقره افزایش خواهد یافت67. البته در رابطه با این آمار، 

میزان مانده انتقالی به بانک مرکزی مشخص نگردید. 

ساماندهی مؤسسات غیرمجاز مؤسسات غیرمجاز یکی از چالش های نظام مالی کشور در چند سال 10
اخیر به شمار می رود. این مؤسسات یک اشکال جدی در چرخه مالی کشور ایجاد 
می کنند: باال بردن نرخ سود به منظور تصاحب بیشتر نقدینگی موجود در جامعه و 

متعاقباً ایجاد جنگ قیمتی در حوزه نرخ بهره68.
بانک مرکزی برای ســاماندهی این مؤسسات، در سال گذشته، 3 راهکار عمده 

در پیش گرفت:

10-1 - ادغام مجموعه ای از مؤسســات غیرمجاز: به گفته معاون نظارتی 
بانک مرکزی در اواخر اســفندماه 96، بانک مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری ثامن 
در بانک انصار ادغام شدند. در سال 97 نیز، قرار است سه بانک و مؤسسه اعتباری 

باقیمانده )حکمت، قوامین و کوثر( به بانکی واحد تبدیل شوند69.

10-2- بازپرداخت سپرده های مؤسســات غیرمجاز: در مردادماه 96، 
بانک مرکزی اعالم نمود که بانک های »تجارت«، »آینده« و »مؤسســه اعتباری 
ملــل« به ترتیب، مدیریت دارایی ها و بدهی های مؤسســات »البــرز ایرانیان«، 
»افضل توس« و »وحدت )آرمان(« را عهده دار شدند70. تعاونی منحله فرشتگان، 
تعاونی منحله ولیعصر رباط کریم و تعاونی منحله بدرتوس نیز به واســطه تشکیل 
هیئت های تصفیه، تعیین تکلیف شدند. بانک مرکزی برای بازپرداخت سپرده ها، 
به پشتوانه ی دارایی های این مؤسسات، خط اعتباری برای آن ها تعریف نمود. به 
گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، تا پایان سال 96، بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان 
خط اعتباری اختصاص داده شــد که تا پایان همین سال، 18 هزار و 500 میلیارد 

تومان از این خط اعتباری به سپرده گذاران پرداخت شد71.
شایان ذکر است که این خط اعتباری، عموماً برای سپرده های خرد تا سقف 100 
میلیون تومان -البته در برخی مؤسسات تا 200 میلیون- تعریف شد و سپرده های 
کالن که به طور میانگین تا حدود 25 درصد ارزش ســپرده ها را در اختیار دارند، تا 

سقف مذکور )100 میلیون تومان(، از این خط اعتباری بهره بردند72.

10-3- رصد بازار مؤسســات غیرمجــاز: در این زمینه بانــک مرکزی، 
با بررســی و رصد بــازار پول، هــر از گاهــی، در رابطه با غیرمجــاز بودن برخی 
مؤسســات اعالمیه هایی صادر نمود. ازجمله این مؤسسات عبارت اند از: مؤسسه 
قرض الحســنه خاتم االنبیاء73، صندوق قرض الحســنه آینده ســازان میهن74، 
شــرکت تعاونی کشــاورزی توســعه البرز و واحد اعتباری ولیعصر75، مؤسسه 

اعتباری حافظ76 و شرکت تعاونی دانشگاهیان علم و صنعت77.
بر این اســاس و با توجه به فعالیت های چند ســال اخیــر بانک مرکزی، حجم 
منابع در اختیار بازار مؤسسات غیرمجاز از 25 درصد کل منابع پولی کشور پیش 
از شروع ساماندهی، به کمتر از 10 درصد در نیمه اول سال 1396 کاهش یافت که 

نشان از عملکرد مطلوب و حرکت به سمت بهبود دارد78و79.

امور مغفول
عدم هدایت اعتبارات بانکی به ســمت بخش های  مولد اقتصادی1
نقدینگی در طول سال 96، حدود 23 درصد افزایش یافت80 و بدین ترتیب در این 
سال حدود 277 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شد. مشاهدات عینی 
متعدد و شــواهد اقتصادی مختلف نشــان می دهند که بخش کمی از این افزایش 

نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی اختصاص یافت. مؤید این مطلب نرخ رشــد 
1.4 درصدی »تشــکیل سرمایه ثابت ناخالص« در سال 96 است که نشان می دهد 
بخش اندکی از نقدینگی مذکور، صرف سرمایه گذاری شد81. نکته دیگر آن است که 
حجم باالی پروژه های توسعه ای و عمرانی ناتمام کشور در حدود رقمی بالغ بر 600 
هزار میلیارد تومان برآورد می شود که با اتخاذ سیاست های صحیح این امکان وجود 

داشت که افزایش نقدینگی، به تأمین مالی پروژه های نیمه تمام هدایت می شد82.
در این رابطه الزم اســت ذکر شود بسیاری از کشورها همچون چین83 و ژاپن84 
که دورانی با رشــدهای باال و پایدار اقتصادی را پشت سر گذاشته اند، از سازوکار 
هدایت اعتباری برای اختصاص منابع پولی اســتفاده کردند و پروژه های بزرگ را 

به اتمام رساندند.

رشد پایه پولی متأثر از اضافه برداشت بانک های خصوصی در چهار ســال اخیر به رغم تالش ها برای جلوگیری از رشــد پایه 2
پولی، این رقم از 118 هزار میلیارد تومان در پایان ســال 92 به 214 هزار میلیارد 
تومان در پایان ســال 96 رســید و به این ترتیب پایه پولی به طور متوسط ساالنه 
16 درصد رشــد را تجربه نمود. توضیح بیشتر آنکه در سال 96 پایه پولی 34هزار 

میلیارد تومان، معادل 19 درصد، رشد پیدا کرد.
 بخــش عمده افزایش پایه پولی در چهار ســال اخیر از ناحیه اضافه برداشــت 
بانک های خصوصی بود. به طوری که بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی 
طی 4 سال گذشــته از 2 هزار و 800 میلیارد تومان در پایان سال 1392، به بیش 
از 68هزار میلیارد تومان در بهمن ماه ســال 1396 رســید و در سال 96 نیز بیش 

از 30 هزار میلیارد تومان رشــد داشت؛ 
افزایشی که بعضاً موجب اعمال فشاری 

فزاینده بر نرخ بهره بانکی شد. 

تالش ناکافــی برای  انعقاد پیمان های پولی3
بــا توجــه بــه بازگشــت قریب الوقوع 
تحریم ها، اصلی ترین روش بی اثر کردن 
تحریم هــای بانکــی، خــروج از نظام 
پرداخــت دالر و یورو و ایجــاد نظامات 
پرداخت دوجانبه با کشــورهای مختلف 
اســت85. اهمیت دیگر پیمان های پولی 
در این اســت که با توجه به شرایط خاص 
تحریمی ایران، اگر این پیمان ها سریع تر 
منعقد بشــود، می توان گفــت که حتی 
فرصت مناســبی برای افزایــش روابط 
تجاری کشور و توســعه صادرات فراهم 
خواهد شــد. به عنوان مثــال، به گفته 
معاون اول رئیس جمهور، در اســفندماه 
96، مهم تریــن محدودیــت پیِش روي 

مناسبات اقتصادي دو کشور ایران و عراق، مســائل بانکي است و اگر این مسائل 
حل شــود، روابط تجاری دو کشــور، به شــدت افزایش خواهد یافت86. به گفته 
حســینی، دبیر کل اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق، استفاده از پیمان پولی 

میان ایران و عراق، می تواند مشکل تجارت دو کشور را حل نماید87. 
ذکر این نکته ضروری اســت که ایجاد و انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه 
و همچنین پیمان های پولی دوجانبه با کشــورهای طرف تجاری و هدف به ویژه 

کشورهای منطقه، در ماده 13 برنامه ششم توسعه نیز الزامی شده است.
اّما به رغــم کارایی باالی پیمان هــای پولی برای بخش تجارت کشــور، اقدام 
درخوری برای تحقق پیمان های پولی انجام نشد و فقط پیمان پولی ایران و ترکیه 
از طریق بانک ملی اجرایی گشــت88. جز این اقدام، بانک مرکزی در رابطه با انعقاد 
پیمان های پولی، به امضای یادداشت های تفاهم با کشورهایی همچون روسیه89، 
عراق90، پاکســتان91، آذربایجان92، اکوادور 93و چین94 و پیشنهاد این موضوع به 
کشورهایی همچون ویتنام95، مالزی96، آفریقای جنوبی97 و قرقیزستان98 بسنده 

نمود.
در انتهــا باید ذکــر کرد که اگــر بانک مرکــزی، جدیت بیشــتری در انعقاد 
پیمان های پولی با کشــورهای طرف تجارت داشته باشد، به راحتی می تواند، 60 
درصد از مراودات تجاری کشور را از تهدید تحریم های بانکی، رها کند. جدول1، 

مبین این گزاره است.
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با توجه به سوء استفاده 
امریکا از اطالعات موجود 
در سوئیفت، سایر کشورها 
همچون چین، هند و 
روسیه به راه اندازی سامانه 
پیام رسان جایگزین 
مباردت ورزیده اند تا از این 
خطر مصون بمانند

نبود اهتمام برای رسیدگی به بحران اعسار بانکی در ســه ســال اخیر، عدم وصول مطالبات معوق و استمهال شده و 4
دارایی های راکد بانکی در بخش مســکن و ســرمایه گذاری مستقیم بانک ها در 
بنگاه هایی که در حال حاضر اساســاً ســودآوری باالیی ندارند99، موجب شــده 
اســت تا بانک ها دچار کمبود جدی نقدینگی شوند100. در همین مدت، با تصمیم 
مقامات بانک مرکزی، عرضه ذخایر بین بانکی از محل پایه پولی محدود شــد101. 
این تصمیم موجب شد تا بانک ها با تنگنای مالی مواجه شوند و برای دچار نشدن 
به کســری ذخایر، به جذب ســپرده با نرخ های بهره باال )21 الی 23 درصد( روی 
بیاورند102. این حرکت فراگیر بانک ها منجر به فشــار برای جذب ســپرده شده 
اســت103. این بهره باید از بخش حقیقی اقتصاد تأمین شــود که با توجه رشــد 

اقتصادی پایین و تورم حدوداً 10 درصدی، این امر بعید به نظر می رسد.
برای حل این مشکل، بانک ها با شناسایی بهره از دارایی های موهومی )استمهال 
تســهیالت غیرجاری و تبدیل آن ها به تســهیالت جاری( بهره مزبور را پرداخت 
می کنند104. پیامد منفی این امر، تعمیق بحران بانکی و نزدیکی به اعسار ترازنامه ای 
خواهد بود؛ چراکه شکاف میان دارایی ها )موهومی( و بدهی های بانک ها )تعهدات 
قطعی( رخ داده است105. باید توجه داشت که این فرآیند معیوب که از سوی بانک ها 
در 4 سال اخیر در حال پیاده ســازی بوده است، منجر به افزایش 900 هزار میلیارد 
تومانی نقدینگی در کشور شــد که بخش اعظم آن متعلق به بهره های پرداختی به 
ســپرده ها است106؛ زیرا حجم نقدینگی محبوس در حســاب های مدت دار بانکی 
)که بیش از 80درصد حجم نقدینگی را تشکیل می دهد(، متناسب با متوسط بهره 

پرداختی به سپرده ها )20 درصد( افزایش  یافت107.
در راســتای حل مشــکل فوق، شــورای پول و اعتبار با همکاری بانک مرکزی، 
»دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری« را در تاریخ 2 خرداد سال 97، 
با هدف ارتقای شفافیت صورت های مالی و  جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای 
موهوم تصویب کرد108. با وجود این باید 
اذعان نمود که بانک مرکزی اقدام درخور 
توجهی برای پیشگیری از بحران بانکی 

یا مقابله با آن انجام نداده است. 

راه اندازی  از  غفلت  پیام رسانی 5 سامانه 
مالی جایگزین سوئیفت

بانــک مرکزی، بعد از اجــرای برجام، 
رایزنی بــرای اتصال مجدد به ســامانه 
سوئیفت109 را پی گرفت و ارتباط تمامی 
بانک های رفع تحریم شده کشور به شبکه 
سوئیفت برقرار شد110. استفاده از شبکه 
سوئیفت، منجر به هزینه و ریسک کمتر 
در عرصه پیام دهــی مالی بین بانک های 
عضو این شــبکه می شــود111؛ اّما باید 
دانست که این سامانه تحت نفوذ و اشراف 
وزارت خزانه داری آمریکا اســت. در توضیح بیشــتر می توان گفت که از حدود سال 
2001، دفتر کنترل دارایی های خارجــی )اوَفک( وزارت خزانه داری آمریکا، برنامه 
ره گیری تأمین مالی تروریســم یا TFTP را طراحی کرد و انتقال اطالعات و اسناد از 
ســوئیفت به اوفک را برای رصد جریانات مالی دنیا انجام داد112. لذا آمریکا به راحتی 
می توانــد اجرای کامل تحریم ها علیه ایران را کنترل نماید و با شناســایی و جریمه 

همکاران ایران که تحریم ها را نقض کرده اند، کشورمان را تحت فشار قرار دهد113.

از طرف دیگر سوئیفت خدماتی در حوزه رژیم های مبارزه با پولشوئی و تأمین مالی 
تروریسم طراحی کرده است که استفاده از آن ها برای بانک های ایرانی می تواند، اعمال 
مؤثر تحریم ها را رقم زند و روابط بانکی کشــور را محدود ســازد. خدمات غربالگری 
تحریم ها، تست و تنظیم سامانه های پایش تحریم ها، سرویس شناخت مشتری114 در 

عرصه بانکی و سرویس شناخت مشتری نمونه ای از این خدمات هستند115. 
با توجه به سوء اســتفاده امریکا از اطالعات موجود در ســوئیفت، ســایر کشورها 
همچون چین، هند و روســیه به راه اندازی ســامانه پیام رســان جایگزین مباردت 
ورزیده اند تا از این خطر مصون بمانند116. متذکر می گردد که »ســامانه سپام« یک 
ســامانه پیام رسانی بومی اســت که حدود ســه ماه بعد از قطع خدمات سوئیفت به 
بانک های ایران، در اسفند 1390 راه اندازی شد117. به عقیده معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی »سپام می تواند جایگزین سوئیفت در تعامالت مالی ایران با کشورهای 

دیگر شود« و تحقق این امر درگرو انعقاد قرارداد با کشورهای طرف مقابل است118.
از ایــن حیث و با توجه به وجود زیرســاخت های الزم، انتظار می رفت که بانک 
مرکزی انعقاد قرارداد جهت جایگزینی سامانه سپام را در دستور کار قرار می داد تا 

تحریم پذیری نظامات مالی و اقتصادی ایران کاهش یابد.

تحوالت مرتبط پیرامونی
اعالم وصول طرح بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 19 مهر 96، طرح بانک مرکزی جمهوری اسالمی با هدف اصالح 1

ساختارهای بانک مرکزی، در مجلس شورای اســالمی اعالم وصول شد119و120.  
این طرح نسخه اصالح شده ی طرح عملیات بانکی بدون ربا به شمار می رود و طی 
آن بانک مرکزی بایــد اهداف زیر را پیگیری کند: »حفظ ثبات قیمت ها؛ به عنوان 
هدف اصلی و اولویت اول بانک مرکزی«، »تأمین ثبات و ســالمت نظام بانکی« و 

»رشد اقتصادی و اشتغال، با رعایت اولویت حفظ ثبات قیمت ها«121.

تصویب طرح اصالح قانون چک طــرح اصالح قانون چک در کمیســیون قضایی مجلــس در آخرین 2
روزهای سال 96 تصویب شد122. به گفته رضازاده، نایب رئیس کمیسیون حقوقی 
و قضائی مجلس، در این طرح، دیگر چک حامل صادر نخواهد شد و چک ها از این 
پس فقط به نام افراد صادر می شــود. همچنین، در مورد چک های برگشــتی نیز 
اطالعات مربوط به آن ها در سامانه بانک مرکزی ثبت می شود. همچنین اگر چک 
شخصی برگشــت خورد و درعین حال، وی دارای حساب های دیگری بود که در 

آن اعتبار وجود داشت، مبلغ چک برگشتی، از این حساب ها، وصول خواهد شد.
از دیگر خصوصیات دیگر این طرح می توان به موارد زیر اشاره نمود:

gg خروج صدور دســته چک از دســت بانک های تجاری و تمرکــز آن در بانک
مرکزی با راه اندازی طرح صیاد

gg.منوط کردن اعتبار چک به کد رهگیری به منظور کنترل افراد پرخطر
gg برقراری تقارن اطالعات هنگام صدور برگه چک با راه اندازی سامانه استعالم

طرح صیاد123.

مرکز پژوهش های مجلس، با تصویب کلیات این طرح به دلیل پیش بینی کردن 
ابزار جایگزین چک و همچنین ایجاد ســامانه جامع بانکی صادرکنندگان چک 
بی محل، موافقــت کرد124. کلیات و جزئیات این طــرح در مرداد 97، به تصویب 

مجلس رسید و جهت تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

جدول شماره 1، شرکای عمده تجاری ایران
وزن ارزشی )%(واردات )میلیارد دالر(وزن ارزشی )%(صادرات )میلیارد دالر(نام کشور

92012.525چین
614.5918.5امارات
4102.86ترکیه

3.59.53.27کره جنوبی
2.5624هند

256029.560.5مجموع

پی نوشت:
109-  سوئیفت )SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication( همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است. سیستم سوئیفت برای ارسال و دریافت هرگونه 

پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانک های داخل و خارج از کشور استفاده می شود.



gg تصمیــم بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ ســود، مدت زیادی
دوام نیاورد؛ زیرا بــه دلیل افزایش بیش از حد نرخ ارز در دی ماه 
سال 96، بانک مرکزی، با انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 

20 درصد، به افزایش مجدد نرخ سود سپرده بانکی مجبور شد.
gg بانک مرکزی ضوابط ورود و خروج ارز مســافری را به روزرسانی

کرد و خروج ارز ، اســناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر 
مجموعاً تا سقف معادل مبلغ پنج هزار یورو را از مرزهای هوایی 
مجاز دانســت. همچنین خروج موارد فوق تا ســقف معادل دو 

هزار یورو از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز اعالم شد. 
gg به گفته کمیجانی، دســتورالعمل ها و خط مشی های شناسایی

دقیق مشتری )KYC( چارچوب اجرایی قوانین مبارزه با تأمین 
 )AML( و قانون مبارزه با پول شــویی )CFT( مالی تروریســم

بهبود پیدا کرد. 
gg مقامات بانــک مرکزی، تثبیــت تورم تک رقمــی را ماحصل

انضباط سیاست پولی و به طور ویژه کنترل پایه پولی می دانند. 
gg یکی از اقدامــات مثبت بانک مرکزی، تداوم حرکت به ســمت

اجرای اســتانداردها و شفاف ســازی صورت های مالی بانک ها 
بود.
gg به گفته قربانی، معاون اقتصادی بانــک مرکزی، یک میلیون و

556 هزار نفر در سال 96 وام ازدواج گرفتند که ارزش این میزان 
وام بالغ بر 132 هزار و 560 میلیارد ریال بود. 

gg ،آمارها نشــان می دهد که ابزار چک در میان فعاالن کسب وکار
دچار بی اعتباری شده اســت. در بهمن ماه سال 96، حدود 1.4 
میلیون فقره برگشت داده شد که قریب به 15 درصد چک های 

صادره را شامل می شد. 
gg یکی از مهم ترین کارهایی که بانک مرکزی در ســال گذشــته

انجام داد، انعقاد قراردادهای فراوان فاینانس بود.  
gg به گفته رحیمی، مدیرکل ریالی و نشــر بانک مرکزی در بهمن

96، 6 هزار فقره حســاب دســتگاه های اجرایی دولتی به بانک 
مرکزی انتقــال یافت و این تعداد در آینــده نزدیک به 50 هزار 

فقره افزایش خواهد یافت. 
gg حجم منابع در اختیار بازار مؤسســات غیرمجــاز از 25 درصد

کل منابع پولی کشــور پیش از شروع ساماندهی، به کمتر از 10 
درصد در نیمه اول سال 1396 کاهش یافت.

gg نقدینگی در طول ســال 96، حدود 23 درصــد افزایش یافت و
بدین ترتیب در این ســال حدود 277 هزار میلیــارد تومان بر 

حجم نقدینگی افزوده شد.
gg در چهار ســال اخیر به رغم تالش ها برای جلوگیری از رشد پایه

پولی، این رقم از 118 هزار میلیارد تومان در پایان ســال 92 به 
214 هزار میلیارد تومان در پایان سال 96 رسید.

gg اّما به رغــم کارایی باالی پیمان های پولــی برای بخش تجارت
کشــور، اقدام درخوری برای تحقق پیمان های پولی انجام نشد 
و فقط پیمان پولــی ایران و ترکیه از طریــق بانک ملی اجرایی 

گشت. 
gg اگر بانک مرکزی، جدیت بیشــتری در انعقاد پیمان های پولی

با کشــورهای طرف تجارت داشته باشد، به راحتی می تواند، 60 
درصد از مراودات تجاری کشــور را از تهدید تحریم های بانکی، 

رها کند.
gg شــورای پول و اعتبار با همکاری بانک مرکزی، »دستورالعمل

شناســایی درآمد مؤسسات اعتباری« را در تاریخ 2 خرداد سال 
97، با هدف ارتقای شــفافیت صورت هــای مالی،  جلوگیری از 

شناسایی و توزیع سودهای موهوم تصویب کرد. 
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عملکرد موفق مســعود کرباســیان در گمرک در دولت یازدهم کافی بود تا وی را به گزینه اول تصدی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم بدل کند. پس از اخذ رأی اعتماد نمایندگان مجلس و تکیه بر کرسی وزارت، وی 
در قدم اول با تکمیل ســامانه جامع گمرکی، کار ناتمام خود در گمرک را به ثمر نشاند. این سامانه عالوه بر کاهش زمان و 
هزینه تشریفات واردات و صادرات و افزایش کشف قاچاق، منجر به افزایش چشمگیر درآمد گمرکی کشور تا سال 96 شد.

»ساماندهی سهام عدالت و پرداخت ســود آن به بیش از 39 میلیون نفر«، »گسترش کامل بستر یکپارچه تبادالت الکترونیکی 
و اقتصادی )بیتا(«، »راه اندازی ســامانه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت )ســادا(«، »افزایش 14 درصدی درآمد مالیات 

کشور در سال 96 نسبت به سال 95« از اقدامات ساکن ساختمان خیابان صوراسرافیل در سال اول وزارتش بود.
بدون شک یکی از نقاط برجســته در عملکرد وزارت اقتصاد در سال های گذشته، افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است. باوجوداین اّما 
باید گفت که وزارت اقتصاد هنوز در ابتدای راه قرار دارد و دامنه ی مالیات ســتانی به طور کامل در کشور پهن نشده است. عایدی سرمایه، 
خانه های خالی، ارزش افزوده زمین و سود سپرده های بانکی از دیگر مواردی هستند که انتظار می رود کرباسیان و یارانش دامنه مالیات ستانی 

را به آن ها تسری دهند و بدین ترتیب »مأموریت ناتمام« وزارت خانه را در اخذ هدفمند مالیات، به سرانجام برسانند.

گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در سال نخست دولت دوازدهم

مأموریت ناتمام
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اقدامات
تکمیل فرایند واگذاری ســهام بنگاه های مشمول  واگذاری1
مطابق با اطالعات اخذشــده از سازمان خصوصی ســازی، از ابتدا تا پایان سال 
96، 55 مــورد واگذاری، به ارزش 1014میلیارد ریال انجام شــد که واگذاری ها 
به شــرکت های دولتی و مایملک دولتی اعم از زمین، عرصه و اعیان و جایگاه های 

سوخت اختصاص یافت1.
آمار واگذاری ها در سال 96 به شرح زیر است: 

g فروش ســهام یا دارایی به عموم متقاضیان به میزان 6میلیارد و 849 میلیون
ریال.

g واگذاری بر اساس بازار عرضه سهام: به ترتیب »بورس« به میزان 104 میلیارد
ریال و »مزایده« به میزان 6 میلیارد و 745 میلیون  ریال.

g .6 واگذاری به تفکیک حجم واگذاری ســهام: به ترتیــب »بلوکی« به میزان
میلیارد و 716 میلیون ریال و ترجیحی به میزان 131 میلیارد ریال.

g واگذاری به تفکیــک طبقه بندی های »قانون«: به ترتیب به میزان 3میلیارد و
701 میلیــون ریال در گروه 1 ماده2 »قانون« و بــه میزان 3 میلیارد و 147 

میلیون ریال در گروه 2 ماده 2 »قانون«2.
جدول منابع حاصل از واگذاری و درصد تحقق آن در ســال 1396 بدین شرح 

است:
همانگونه که در جدول شماره یک قابل مشــاهده است، پیشرفت واگذاری ها 
با اعداد مندرج در قانون بودجه 96 تفاوت آشــکاری دارد؛ در توضیح بیشتر باید 

گفت که 43 درصد از آنچه که در قانون تکلیف شده بود، تحقق پیدا کرد.

ساماندهی سهام عدالت   »مرحله نهایی ســاماندهی ســهام عدالت از اواخر اســفند ماه 95 با 2
رونمایی از سامانه آن آغاز شد4. مشــموالن با ورود به این سامانه ضمن آگاهی از 
صورت حســاب وضعیت خود، شماره شــبای بانکی برای دریافت سود مربوط به 
عملکرد سال 95 شرکت ها را ارایه می کنند. ایشان در صورت تمایل می توانستند 
باقیمانده ســهم خود را بپردازند که در صورت آزادســازی ســهام، صاحب یک 

میلیون تومان سهم شوند«.
»در نهایــت پس از حدود 10 ماه از آغاز اجرای این طرح، توزیع ســود ســهام 
عدالت با موافقت رییس جمهوری از تاریخ 18 دی ماه 1396 آغاز شد و مشموالن 

در دو مرحله سود سهام خود مربوط به سال مالی 95 را دریافت کردند5«.
»آخرین گروه باقیمانده، کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی، بازنشستگان 
کشوری و لشگری و تامین اجتماعی بودند که از 28 اسفندماه واریز سود آنها آغاز 

و هشتم اردیبهشت ماه با این گروه نیز تسویه شد6«.
»بر اســاس آخرین آمارها تا نیمه تیر 97، 40 میلیون نفر از مشموالن، شماره 
شبای حساب بانکی خود را برای دریافت سود ســهام عدالت وارد سامانه کردند 
که از این تعداد بیش از 39 میلیون نفر ســود خود را دریافت و با آن ها تسویه کامل 

صورت گرفت7«.
تکمیل سامانه جامع گمرکی یکی از اقدامات وزارت اقتصاد در ســال های اخیر، راه اندازی سامانه 3

جامــع گمرکی و مکانیزه کردن امور تجارت فرامرزی اســت. بــا رونمایی از این 
سامانه در ســال 893 ، 12 خدمت گمرکی به صورت الکترونیکی ارائه می شود که 
مهم ترین آن ایجاد پنجره واحد تجاری است9؛ به صورتی که تمامی دستگاه های 
مرتبط با امر تجارت، از طریق بســتر یکپارچه تبادل اطالعات، مجوزهای الزم را 
به صورت الکترونیکی با گمرک مبادله می کنند. راه اندازی این ســامانه عالوه بر 
ارائه خدمات الکترونیکی، مزایای جانبی چشم گیری نیز داشته است که ازجمله 

آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
g کاهش زمان تشــریفات واردات از 26 به 3 روز و برای صادرات از 7 به 1 روز؛ با

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

در جدول 2 نیز قابل مشاهده است.

جدول 2- مقایسه درآمدهای گمرکی و حجم واردات از 
ابتدای راه اندازی سامانه جامع گمرکی 
)منبع: گزارش فصلی بانک مرکزی( 11 

واردات سال
)میلیون دالر(

درآمد گمرکی 
)میلیارد تومان(

درصد رشد 
نسبت به سال 

پایه 91

1391534517640-
1392497098040%5
13935356913341%75
13944149011567%51
13954228018190%125
13964400022237%191

g افزایش کشف قاچاق. بر اســاس اعالم گمرک، کشف قاچاق در یازده ماه سال
96 نسبت به مدت مشابه سال 95، رشد 51 درصدی را تجربه نمود12.

g بهبود 18 رتبه ای ایران در شــاخص لجســتیک گمرکی. رتبــه ایران در این
زمینه از 114 در سال 2014 به 96 در سال 2016 ارتقا یافت13.

گسترش کامل بستر یکپارچه تبادالت الکترونیکی  و اقتصادی )بیتا(4
در ســال 1394، از بســتر یکپارچه تبادالت اقتصادی )بیتا(، رونمایی شد. به 
عقیده کارشناسان اقتصادی، سامانه بیتا شاه کلید پیاده سازی دولت الکترونیک 

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

جدول 1-  منابع حاصل از واگذاری در سال 1396 و عملکرد آن)منبع:خبرگزاری بینا( 3

درصد عنوان درآمدی
تحقق

قانون بودجه 
عملکردساالنه )1396(

43105.00039.970 درصدمجموع
4779.00033.006 درصدمنابع حاصل از واگذاری سهام شرکت های دولتی ) ردیف 310501(

122.000193 درصدمنابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی و... )310502(
2250098 درصدمنابع حاصل از فروش سهام و سهم الشرکه شرکت های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی )310515(

03.5000 درصدواگذاری باقیمانده، سهام دولت در بانک ها و بیمه )310801(
25__تسویه بدهی کارکنان صندوق بازنشستگی فوالد

6.649__واریز به سایر حساب های خزانه در راستای بندهای قانون بودجه ساالنه کل کشور
0__تهاتر منابع حاصل از واگذاری با بدهی دولت به اشخاص
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در عرصه اقتصاد اســت که تمامی دســتگاه های اقتصادی را بــا یکدیگر مرتبط 
می کند. همچنین کارشناسان آن را یکی از مهم ترین سامانه هایی می دانند که به 

کاهش فساد کمک کرده است14. 
ســامانه مذکور با هدف مدیریت، نظارت و هدایت اطالعات اقتصادی از سوی 
وزارت امور اقتصاد و دارایی راه اندازی شــد و تا آبان 96 بیش از 68 دستگاه در آن 
ثبت اطالعات انجام دادند15. ازجمله دســتگاه های متصل به سامانه بیتا می توان 
به وزارت صنعــت، معدن و تجــارت، اداره امور مالیاتی، گمــرک، وزارت جهاد 
کشــاورزی، ســازمان توســعه تجارت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، بانک های 
تجاری، سازمان بورس، دیوان محاسبات، ســازمان بنادر، سازمان انرژی اتمی، 
ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، ســازمان فروش اموال تملیکی و حتی 
سازمان ثبت احوال اشــاره کرد16. ناگفته نماند که برخی از متخصصین گمرک را 
شاگرداول مشارکت در ســامانه بیتا می دانند؛ زیرا تابه حال همکاری گسترده ای 
در شــکل گیری و کارآمدی این ســامانه داشت و یکی از ســازمان هایی بود که 

بیشترین خدمات و اطالعات را در این بستر به اشتراک گذاشت17.

راه اندازی سامانه مولدسازی و مدیریت دارایی های  دولت )سادا(5
 وزارت امور اقتصادی و دارایی با ایجاد زیرســاخت الزم از طریق ایجاد ســامانه 
مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت)سادا(18 در شناسایی اموال غیرمنقول، 
گام عملیاتی مهمی را برداشت و توانست اطالعات مربوط به دارایی های مصرفی 
و غیرمصرفــی و همچنین منقول و غیرمنقول را ســاماندهی کند. این وزارتخانه 
همچنین موفق شد از طریق اصالح مقررات، الگوی نوین مدیریت متمرکز اموال 
و دارایی ها را  تدوین و اجرا نماید19. در سال 1396، 2هزار و 143 دستگاه اجرایی 
در سامانه سادا ثبت نام کردند و 350هزار ملک دولتی به ارزش بالغ بر 56میلیارد 
و 836 میلیون ریال به ثبت رســیدند20. متذکر می گردد که پروژه مولدســازی 
دارایی های دولت، کمک مؤثری به یکپارچه ســازی دارایی های پراکنده دولت 

کرده است. 

جذب ۵ میلیارد دالر سرمایه خارجی در سال 96 به گفته معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی 6
و همچنین بر اساس گزارش های دریافتی از دســتگاه های ذیربط از قبیل بانک 
مرکزی، گمرکات، وزارت نفــت، بورس و مناطق آزاد ،  5 میلیارد دالر ســرمایه 
خارجی در سال 1396 برای 190 طرح جذب شده است21. در سال 1396، ورود 
سرمایه گذاران خارجی به بازار ســرمایه ازلحاظ آماری، سیری صعودی داشته و 
مجموع کدهای ســهام داران خارجی از 43 کشــور -اعم از حقیقی و حقوقی- به 

بیش از 180 مورد رسیده است22. 

افزایش درآمدهای مالیاتی در سال 96 یکی از نقــاط قوت قابل توجــه در عملکرد وزارت اقتصــاد، افزایش 7

درآمدهای مالیاتی بوده است. درآمدهای مالیاتی دولت از 49هزار میلیارد تومان 
در ســال 92، به 116هزار میلیارد تومان در سال 96 رسید23. با رجوع به آمارهای 
بخش مالیات، مشاهده می شود که بیشترین رشد درآمد مالیاتی در سال 93 رخ 

داد. در نمودار 1، میزان درآمدهای مالیاتی ساالنه مشاهده می شود. 
افزایش درآمدهای مالیاتی در این دوره 4ســاله به طور عمده ناشی از دو مورد 

بوده است:
g24افزایش درآمدهای گمرکی از 8 هزار میلیارد به 22هزار میلیارد تومان
g افزایش درآمدهای ســرفصل مالیات بر کاالها و خدمات از 13.5هزار میلیارد

به 33.5هــزار میلیارد تومان. در این ســرفصل، مالیات بــر ارزش افزوده از 
10هزار میلیارد تومان در ســال 92 به حدود 58هزار میلیارد تومان در سال 

2596، افزایش پیدا کرد.

برخورد با فرار مالیاتی در سال 96  به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، فرار مالیاتی کشور در حدود 13 8
الی 30هزار میلیارد تومان در ســال تخمین زده می شود26؛ بنا بر آخرین آمار، در 
سال 95، با ایجاد دفتر مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی27، 77 نفر که هیچ پرونده 
مالیاتی نداشتند، شناسایی شــدند؛ با این اقدام، 990میلیارد تومان از ده ها هزار 
میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف شد28. اقدام دیگر سازمان مذکور در این راستا، 
قراردادن نام 2500 شرکت در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی به منظور نظارت 

بیشتر بر آن ها بود29. 
بررسی ها نشــان می دهد که بیشترین فرارهای مالیاتی از سوی اقشار پردرآمد 
جامعه رخ می دهد. به گفته نیلی، مشــاور اقتصادی رئیس جمهور، در حال حاضر 
دهک دهم جامعه فقط 3 درصــد از درآمد خود را به عنــوان مالیات می پردازد؛ 
حال آنکه این دهک اســتحقاق اخذ مالیات حداقل 10 درصدی از درآمد خود را 

دارد30.
یکــی از دالیل وقوع فــرار مالیاتی، عدم راه اندازی طرح جامع مالیاتی اســت. 
هرچند مســئوالن وزارت اقتصاد و متصدیان امور مالیاتی، اجرای این طرح را در 
سال های اخیر به هنگام ارســال الیحه بودجه به مجلس، وعده داده اند، تاکنون 
این طرح اجرا نشــده است. به گفته رئیس کل ســازمان امور مالیاتی، این طرح تا 

سال 98 به بهره برداری می رسد31.

رصد حســاب های بانکِی بــاالی ۵ میلیارد تومان  توسط سازمان امور مالیاتی9
اجرای ســامانه بررسی تراکنش های مشــکوک که در طرح جامع مالیاتی نیز 
ســازمان امور مالیاتی مکلف به ایجاد آن شده، هم اکنون با همکاری بانک مرکزی 
در حال انجام است32. »در دی ســال 95 در آیین نامه اجرائی تبصره 5 ماده 169 
مکرر قانون مالیات های مســتقیم حد آستانه برای بررسی اطالعات حساب های 
بانکی 500 میلیون تومان اعالم شــده بود33« کــه در آن زمان برخی این عمل را 
سرک کشیدن به حســاب ها تعبیر می کردند. لکن متذکر می شود که این اقدام 
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با هدف شفافیت مالی اشــخاص حقیقی و حقوقی انجام می گردد و جلوی درصد 
زیادی از موارد پول شــویی را نیز می گیرد. به هر روی در ســال 96 و طی توافقی 
که وزارت امور اقتصادی و  دارایی با دادگســتری انجام داد34، حد آستانه بررسی 
حســاب های بانکی از 500میلیون به 5میلیارد تومان افزایــش یافت35 و به این 
ترتیب بخشی از اختیارات حاکمیت در بررسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی 

محدود شد.

امور مغفول
عدم استقرار طرح جامع مالیاتی  طرح جامع مالیاتی به اعتقاد کارشناســان، باعث شــفافیت جریان 1

اطالعات فعاالن اقتصادی کشور می شود و به وسیله آن، تعیین مالیات و درنهایت 
وصول آن به درســتی انجام خواهد شد. در این طرح،  با توسعه و گسترش خدمات 
الکترونیکی، هزینه های غیرمســتقیمی همچون اتــالف وقت تولیدکنندگان و 
مؤدیان تا حد زیادی مرتفع می شــود و همچنین تصمیمات سلیقه ای و نگاه های 
صرفاً درآمــدی از بین خواهد رفت36. طرح جامع مالیاتی 13 ســال پیش مطرح 
شــد37 و به قدری مهم بود که طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، در جلسه رأی 
اعتماد خود در مجلس، بر پیاده ســازی کامل آن تأکید کرد و استقرار این طرح را 

وعده داد38.
 پس از گذشــت دو ســال از وزارت طیب نیا، این طرح تکمیل نشــد و قرار شد 
تا آخر ســال 94 به بهره برداری کامل برســد39. با محقق نشدن این وعده، موعد 
بهمن ماه 95 از جانب رئیس سازمان امور مالیاتی ارائه شد40 که این امر نیز به وقوع 
نپیوست. در تیرماه 1396 نیز از جانب رئیس سازمان امور مالیاتی، وعده داده شد 

که این طرح تا دو سال آتی، به بهره  برداری کامل می رسد41.
هرچند که به طور دقیق در خصــوص عدم راه اندازی کامل طرح جامع مالیاتی 
اطالع رسانی نمی شود، اّما شنیده ها حاکی از آن است که شرکت »بول« فرانسه، 
مجری این طرح، با وجود تأمین مالی مناســب از سمت ســازمان امور مالیاتی، 

اجرای این طرح را به کندی پیش برده است42.

 )CGT( خودداری از پیگیری مالیات بر عایدی سرمایه بازار ســرمایه به دو دســته کالن مولد و غیرمولد تقسیم می شود. 2
بازارهای غیرمولِد موازی با تولید یکی از مهم ترین موانع رونق اقتصاد کشور است؛ 
لذا باید سازوکاری تعبیه کرد تا صرفه اقتصادی سرمایه گذاری در بخش غیرمولد 

و سفته بازی در آن بخش از بین برود تا سرمایه ها به بخش مولد هدایت شود43. 
یکی از بهترین راه کارهای کاهش ســود در بازارهــای غیرمولد، اخذ مالیاتی 
تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه )CGT( است44. دولت با اجرای این مالیات، 
درصدی از مابه التفاوت افزایش قیمت سهام، مسکن، زمین را اخذ می نماید45. با 
تحقق این مالیات، هزینه سرمایه گذاری در بخش های غیرمولد افزایش می یابد 
و متعاقبــاً جذابیت ســرمایه گذاری در آن ها کاهش خواهد یافــت46. به عقیده 

کارشناســان، درصورتی که این مالیات اجرا می شــد، نوسانات افزایشی اخیر در 
قیمت ارز، سکه و حتی مسکن، با شــدت کمتری همراه بود. با وجود این اهمیت، 
اّما باید اذعان نمود که مالیات بر عایدی ســرمایه تا کنون برقرار نشــده اســت و 

متولیان امر، توجه الزم را برای قانون مند شدِن آن مبذول نداشته اند.

بی رغبتی به پیگیری قانون مالیات بر مســتغالت  خالی از سکنه3
یکــی از بهترین راه های مبارزه با احتکار مســکن و کاهــش قیمت آن، قانون 
مالیات بر خانه های خالی از سکنه است. این سبک از مالیات در قانون مالیات های 
مستقیم وجود دارد اّما وزارت مسکن وشهرسازی،  فعالیتی در راستای تحقق آن 
انجام نداده است 47و48. بر اســاس تبصره 7 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، 
متولی اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی از ســکنه وزارت راه و شهرســازی 
است تا با شناســایی و معرفی خانه های خالی از سکنه به ســازمان امور مالیاتی، 
زمینه اجرای این قانون را فراهم آورد؛ اّما وزارتخانه مذکور اجرایی نشدن قانون را 
به آماده نبودن زیرساخت های سازمان امور مالیاتی حواله می دهد. از طرف دیگر، 
وزارت امور اقتصاد و دارایی، مقصر را وزارت راه و شهرسازی می داند که همکاری 
نکرده اســت. اختالفات میان دو وزارتخانه، اجرای این قانون مهم را هر چه بیشتر 

به عقب می اندازد49.

 LVT   غفلت از ایجاد زیرساخت های حقوقی برای اخذ )مالیات بر ارزش افزوده زمین(4
نظــام مالیاتي مطلــوب داراي اهدافي چون تأمین درآمــد کافي براي دولت، 
تخصیص بهینه منابع و توزیع عادالنه درآمد است. این نظام پایه هاي مالیاتي کارا، 
عادالنه و ازنظر اجرایــي، کم هزینه را برمي گزیند. منابع مالیاتي که این ویژگي ها 
را داشته باشند، براي دولت ها از اهمیت باالیي برخوردارند. مالیات بر ارزش زمین 

یکي از پایه های مالیاتي است که تمامي ویژگی های فوق را داراست50. 
یکی از مهم ترین مشــکالتی که همواره شــهرداری ها با آن مواجه هســتند، 
نوساناتی اســت که در درآمدهای آن ها ایجاد می شــود؛ زیرا در شرایط کنونی، 

درصــد قابل توجهی از درآمدهای شــهرداری ها از محل صــدور پروانه های 
ســاختمانی و فروش تراکم است. این موارد نوســانات زیادی دارد، به صورت 
دوره ای دچار رکود و رونق می شــود و در دوره های رکود، شهرداری ها را دچار 

کسری بودجه می کند. یکی از محسنات مالیات بر ارزش زمین، ایجاد درآمدهای 
پایدار برای شهرداری ها است که کمترین اثر جانبی منفی را به همراه دارد51.

عالوه برایــن، با وضع این پایه مالیاتی جدید، هزینه نگهداری زمین و مســکن 
بالاســتفاده افزایش پیدا می کند و انگیزه های سفته بازی در بازار زمین و مسکن 
کاهش می یابد. لذا اجرای صحیح ایــن مالیات به افزایش عرضه زمین های بدون 
اســتفاده در بازار می انجامد و همین موضوع باعث کاهش قیمت زمین و مسکن 
می شــود. وضع این مالیات، به دلیل کاهش انگیزه ســوداگری و ســفته بازی، از 
افزایش شــدید قیمت زمین جلوگیری می نماید و به ایجاد ثبات و آرامش در بازار 

زمین و مسکن کمک می کند52. 
 LVT با وجود مزایای پُرشمار، تاکنون زیرســاخت های حقوقی الزم برای اخذ
فراهم نشده است؛ با توجه به نقش وزارت اقتصاد در مالیات ستانی، انتظار می رود 
که وزارت خانه مذکور در تدوین الیحه این مالیات پیش قدم شود و با آماده سازی 

زیرساخت های قانونی، مسیر اخذ آن را برای وزارت مسکن هموار نماید.

عدم ارائه الیحه دریافت مالیات از سود سپرده های  بانکی 5
مالیات بر ســوده ســپرده های بانکی، یکی از طرح هایی اســت کــه در اکثر 
کشــورهای توســعه یافته و درحال توســعه وجود دارد. وضع این پایه مالیاتی با 
دو هدف »افزایــش درآمدهای مالیاتی دولت« و همچنین »هدایت ســپرده ها 
به بخش تولیــد« انجام می شــود. بنابراین در مقطع کنونی که کشــور نیازمند 
سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی است، وضع مالیات 

بر سود سپرده های بانکی سیاست مناسبی خواهد بود53. 
به عالوه، وضع این مالیات می تواند موجب ایجاد شفافیت در سپرده های بانکی 
شــود که از لوازم اصلی توسعه اقتصادی و کاهش فساد اســت. شایان ذکر است 
که مالیات بر ســود ســپرده به خودی خود یک ابزار سیاست گذاری است و دولت 

پی نوشت:
48-   طریقه اخذ مالیات در این پایه مالیاتی این گونه است که واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100هزار نفر که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان به عنوان واحد خالی شناسایی 
می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره می شوند؛ به نحوی که در ســال دوم، یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم، برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد، یک ونیم برابر مالیات متعلقه، 

شامل واحدهای خالی مسکونی خواهد شد.
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اصالح هدفمندی یارانه ها 
به وسیله کاهش یارانه 
پنهان حامل های انرژی اعم 
از بنزین، برق و گاز و ایجاد 
تفاوت قیمتی در الگوی 
کم مصرف - پرمصرف، نظام 
یارانه ای کشور را بهبود 
می بخشد

می تواند در مواجهه با وضعیت های مختلف، با تغییر نرخ آن و یا ایجاد معافیت های 
مالیاتی، این مالیات را برای تحقق اهداف خود مورداستفاده قرار دهد.

ایــن اقدام ازآنجاکه ســوددهی بازارهای مــوازی تولیــد را کاهش می دهد، 
نقدینگی موجود را که اتفاقاً درصد زیادی از آن در ســپرده های بانکی اســت، به 
سمت تولید هدایت می کند54. شایان ذکر اســت که مرکز پژوهش های مجلس 
طی گزارشــی در آذر ماه 96، مالیات بر سود سپرده های بانکی را واکاوی نمود و با 
اشاره به برقراری این مالیات در 18 کشــور از کشورهای گروه 20، اعالم نمود که 
این درآمد نیز باید مانند ســایر درآمدهای اشخاص مشمول مالیات شود55. البته 
این مرکز پژوهشی بر لزوم رعایت مالحظاتی در وضع مالیات مذکور تأکید کرد56. 
خاطرنشان می سازد به گفته مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک 
مرکزی در دی ماه 96، وضع مالیات بر ســود سپرده های بانکی در شرایط کنونی 
به مصلحت نظام مالی و اقتصادی کشــور نیســت57. با این اوصاف ضرورت دارد 
که وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی دریافت مالیات، نســبت به آماده ســازی 
زیرساخت های حقوقی الزم برای دریافت این مالیات و دیگر مالیات های کارآمد 

اقدام نماید.

عدم ساماندهی و اصالح مالیات بر ارزش افزوده برای  حمایت از تولیدکنندگان 6
مالیات بر ارزش افزوده در ســال 1387 با پیشــنهاد صندوق بین المللی پول و 
برای یک دوره آزمایشی 5ساله در کمیســیون اقتصادی مجلس تصویب شد58. 
مســئولین و کارشناســان مالیاتی معتقدند که مالیات بر ارزش افزوده فشاری بر 
تولیدکنندگان وارد نمی کنــد و پیوند مالیات بر ارزش افــزوده با رکود در حوزه 
تولید، فرار روبه جلوی برخی از دســتگاه ها است که نتوانستند در حوزه مأموریت 
خود موفق عمل نماینــد59. اما از طرفی دیگر، یکی از دغدغه های مهمی که امروز 
تولیدکنندگان بخش کوچک و متوسط 
دارند، رفــع نواقص قانــون مالیات بر 
ارزش افزوده اســت60. می تــوان موارد 
زیر را به عنــوان برخی چالش های مهم 
تولیدکنندگان در خصوص این مالیات 

برشمرد:
g سیســتم ناکارآمــد الکترونیکی و 

اطالعاتی61
gتعداد بخشنامه ها 
gتأخیر در برگشت اعتبارات مالیاتی 
gعدم توسعه صندوق های مکانیزه 
g پایین بودن مدت ارائــه اظهارنامه 

مالیاتی
g62عدم توسعه صندوق های مکانیزه 

با توجــه به توضیحات فــوق، انتظار 
می رود رفع نواقص و چالش های مرتبط 
با قانون مالیات بــر ارزش افزوده هرچه 

 سریعتر انجام شود تا تولیدکنندگان با فراغ بال بیشتری به تولید بپردازند63.  

عدم ارائــه الیحــه دریافت مالیــات از معامالت  کوتاه مدت در بورس7
فعالیت های ســوداگرانه باعث ایجاد نوســان در عرضه و تقاضای سهام و باعث 
شــوک قیمتی می شــود. لذا ضروری اســت برنامه ای مدون و دقیق از ســوی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و ســازمان بورس برای رفع این مشــکل طراحی 
گردد. در این برنامه الزم اســت تــا بر معامالت کوتاه مدت ســهام، مالیات وضع 
شــود؛ به صورتی که هرچه زمان فروش ســهم نســبت به زمان خرید آن کمتر 
باشد، مالیات بیشتری متوجه فروشنده شــود تا هزینه فعالیت های کوتاه مدت 
ســفته بازی در بازار بورس افزایش یابــد و درنهایت اقدامات ســوداگرانه، دیگر 
صرفه اقتصادی نداشته باشــد64. این سیاســت تنظیمی مالیات باعث می شود 
کــه افراد به ســمت خریدوفروش ســهام در مقاطــع میان مــدت و بلندمدت 
هدایت شوند65 کــــه نتیجــــه آن، کاهــــش نوســانات بــــازار بــورس و 
کاهــــش ســـوددهی بازارهـای مـــوازی تولیـــد اســـت66. با این حال، در 
میــــان پروژه های مصــــوب وزارت امــور اقتصــــادی و دارایــی در سـتاد 
 فرماندهـــی اقتصـــاد مقاومتـــی، پروژه ای در راسـتای ایـن اقـــدام تعریف 

نشد.

فقدان برنامه ریزی برای جلوگیری از فروش کاالهای  مکشوفه قاچاق در بازار داخلی8
فروش اموال مکشــوفه قاچاق در داخل کشــور که در حال حاضر، با دور زدن 
قوانین این امور انجام می شود، عماًل به معنای عدم جلوگیری از ورود کاالی قاچاق 
به کشور است67. ازاین رو ضرورت دارد که ســازمان اموال تملیکی با قاچاقچیان 
سخت گیرانه تر برخورد کند و بعد از کشــف محموله های قاچاق از ورود آن ها به 

بازار داخلی جلوگیری نماید68.
انتظار می رود که وزارت امور اقتصادی و دارایی مقررات مرتبط با این مســئله 
را در ســازمان ذیل خود اصالح کند و از ورود محموله های قاچاق به داخل کشور 
که مستقیماً تولید داخلی را با مشکل مواجه می کند و قدرت و توان رقابت کاالی 

داخلی با خارجی را کاهش می دهد، جلوگیری نماید69. 

عدم اصالح سازوکار درآمدزایی مناطق آزاد  کارشناســان معتقدنــد که مناطــق آزاد از رســالتی که درمود 9
صادرات داشتند، دور شــده اند. در همین باره الریجانی، رئیس مجلس شورای 
اســالمی گفته اســت: »مناطق آزاد دچار سقط جنین شــده است چراکه این 
مناطق با هدف توســعه صادرات ایجاد شــده اما در حال حاضر بُعد واردات آن 

قوی شده است70«. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای افزایش صادرات از مناطق آزاد الزم اســت 
قانــون مربوط به مناطق آزاد را اصالح نماید و ســازوکاری تعبیــه کند تا میزان 
صادرات از واردات در این مناطق پیش بگیرد71. برای دســت یابی به این منظور، 
ضروری اســت درآمدهای حاصلــه از واردات، کاهش یابد و در مقابل متناســب 
با میزان تولید و صادرات، تســهیالت تولیدی و همچنیــن انتقال فناوری به این 

مناطق اختصاص یابد72. 

عدم طراحی سامانه جامع مدیریت منابع و مصارف  دستگاه های دولتی10
به منظور ســاماندهی، رصد و مدیریت منابع و مصارف دولت و دســتگاه های 
وابســته به آن، ضروری اســت ســامانه ای ایجاد شــود تــا در آن، پرداخت ها و 
دریافت های خزانه مشخص باشــد و منابع و مصارف دستگاه ها نیز قابل ارزیابی 
شود73. همچنین کارشناسان معتقدند در این سامانه بایستی بدهی ها و تعهدات 
آینده دولت نیز قابل رؤیت و برنامه ریزی باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد 
این سامانه را باید در دســتور کار قرار دهد و به  این ترتیب، زمینه شفافیت در این 

حوزه و کاهش هزینه های دولت ناشی از عدم شفافیت را فراهم آورد.

فقدان برنامه برای کنترل و محدود کردن بنگاه داری  بانک های دولتی11
بنــگاه داری بانک های دولتی که بــه گفته کمره ئی، مدیــرکل نظارتی بانک 
مرکزی، به دلیل واگذاری تعدادی از شــرکت های دولتــی در قالب رد دیون به 
بانک ها رخ داده، یکی از مصائب فعلی بنگاه های بانک های محســوب می شود74. 
هدایت تسهیالت و منابع بانکی به ســمت بنگاه ها، از آثار ناخوشایند بنگاه داری 
بانک ها اســت75. بر همین اســاس، در آذرماه 93، طیب نیا با دســتور به 7 بانک 
دولتی، ضرب االجل 4 ســاله بــرای خروج از بنگاه داری را تعییــن نمود؛ اما پس 

از گذشت حدود 4 سال، هیچ گزارشی پیرامون این موضوع منتشرنشده است. 
خاطرنشان می سازد که طبق قانون رفع موانع تولید)مصوب 1394(، بانک ها 
و مؤسســات اعتباری باید دارایی های مازاد خود را تا سقف قانونی طی سه سال به 
فروش می رســاندند از این رو از حدود سه سال پیش این دستورالعمل به بانک ها 

ابالغ و الزم االجرا شد.

غفلت از طرح اصــالح هدفمندی یارانه ها  به منظور  واقعی سازی قیمت حامل های انرژی12
طرح اصالح هدفمندی یارانه ها یکی از سیاســت هایی است که ضرورت دارد 
وزارت اقتصــاد در این زمینه اقدام کند. اصالح این طرح به وســیله کاهش یارانه 
پنهان حامل های انرژی اعم از بنزین، بــرق و گاز و ایجاد تفاوت قیمتی در الگوی 
کم مصرف – پرمصرف، نظام یارانه ای کشــور را بهبود می بخشد و همچنین باعث 

عادالنه شدن آن و افزایش درآمدهای دولت از این مسیر خواهد شد76. 
درآمدهایی که از این بابت به دست می آید، بایستی برای بهبود زیرساخت های 
حمل ونقل در گسترش حمل ونقل عمومی و ریلی و همچنین افزایش جایگاه های 

مخصوص سی ان جی هزینه شود77.  



g یکــی از اقدامات وزارت اقتصاد در  ســال های اخیــر، راه اندازی
ســامانه جامع گمرکی و مکانیزه کردن امــور تجارت فرامرزی 

است. 
g ،92 درآمدهای مالیاتی دولت از 49هزار میلیارد تومان در ســال

به 116هزار میلیارد تومان در سال 96 رسید.
g از ســال 1396 در توافقی که وزارت امور اقتصــادی و دارایی با

دادگســتری انجام داد، حد آستانه بررسی حساب های بانکی از 
500 میلیون به 5 میلیارد تومان رسید.

g یکی از بهترین راه کارهای کاهش سود در بازارهای غیرمولد، اخذ
مالیاتی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه )CGT( است. 

g یکــی از بهترین راه هــای مبارزه بــا احتکار مســکن و کاهش
قیمت آن، قانون مالیات  بر خانه های خالی از ســکنه اســت که 
سال هاســت در قانون مالیات های مســتقیم وجــود دارد اما 
وزارت مســکن وشهرســازی، هیچ فعالیتی در این راستا انجام 

نداده  است.
g نظام مالیاتي مطلوب داراي اهدافي چون تأمین درآمد کافي براي

دولت، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادالنه درآمد اســت. این 
نظام پایه هاي مالیاتي کارا، عادالنــه و ازنظر اجرایي، کم هزینه 
را برمي گزیند. منابع مالیاتي که این ویژگي ها را داشــته باشند، 
براي دولت هــا از اهمیت باالیي برخوردارنــد. مالیات بر ارزش 
زمین یکي از پایه های مالیاتي است که تمامي ویژگی های فوق 

را داراست.
g مالیات بر سوده سپرده های بانکی با دو هدف افزایش درآمدهای

مالیاتی دولــت و همچنین هدایت ســپرده ها در بخش تولید 
انجام می شود. 

g فقــدان زیرســاخت های نرم افزاری و ســخت افزاری الزم برای
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشکالت عدیده ای را برای 

تولیدکنندگان به وجود آورده است.
g ضرورت دارد که ســازمان امــوال تملیکی ســخت گیرانه تر با

قاچاقچیان  برخورد کند و بعد از کشــف محموله های قاچاق از 
ورود آن ها به بازار داخلی جلوگیری نماید.

g کارشناســان معتقدند که مناطــق آزاد از رســالتی که درمود
صادرات داشتند، دور شده اند. 

g به دلیل اینکه اصالح فضای کســب وکار و شاخص های مرتبط با
آن به عنوان یک اقدام جدی در دســتور کار قرار نگرفته، آثار آن 
نیز نمایان نشــده است. لذا ضروری اســت این اقدام به صورت 

کوتاه مدت و در قالب یک پروژه ویژه، به انجام برسد.
g به منظور ســاماندهی، رصد و مدیریت منابــع و مصارف دولت و

دستگاه های وابسته به آن، ضروری است سامانه ای ایجاد شود تا 
در آن، پرداخت ها و دریافت های خزانه مشخص باشد و منابع و 

مصارف دستگاه ها نیز قابل ارزیابی شود.
g طرح اصــالح هدفمندی یارانه ها به وســیله کاهش یارانه پنهان

حامل های انــرژی اعم از بنزین، برق و گاز و ایجاد تفاوت قیمتی 
در الگــوی کم مصــرف - پرمصرف، نظــام یارانه ای کشــور را 
بهبود می بخشــد و همچنین باعث عادالنه شدن آن و افزایش 

درآمدهای دولت از این مسیر خواهد شد.
g بر اســاس نظر کارشناســان، وزارت امور خارجه عالوه بر مسائل

سیاسی بایســتی در بعد اقتصادی نیز وارد شود؛  لذا یک برنامه 
کارا و یکپارچه  و الزام تمامی دســتگاه ها نسبت به تبعیت از این 
برنامه، بسیار ضروری  است. از این رو، برنامه گسترش تعامالت 
اقتصادی بین المللی، در راســتای کاهش آسیب پذیری اقتصاد 

در فضای بین المللی تدوین شده است.
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عباس آخوندی که سابقه سکانداری وزارت راه و شهرسازی را در دولت های ششم و یازدهم داشت، در دولت دوازدهم 
نیز به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی روانه مجلس شــد تا با اخذ رأی اعتماد از نمایندگان ملت، مجدداً بر کرسِی 
این وزارتخانه تکیه زند. البته آقای وزیر که در دولت یازدهم دو نوبت گردنه اســتیضاح را با موفقیت گذرانده بود، اسفندماه 
96 نیز به سبب سانحه هواپیمای یاسوج و کشتی سانچی، استیضاح شد و توانست مجوز ادامه حضور در دولت را کسب کند. یکی 
از اقدامات مهم  و ملموس وزیر باســابقه و یارانش در سال اول دولت دوازدهم، افزایش وام مسکن در کنار کاهش سود این وام بود. 
اقدامی که البته نتوانست بین عرضه و تقاضای مسکن تعادل برقرار نماید. در باب مسکن مهر نیز وعده ها برای تحویل نهایی این واحدها 

به تعویق افتاد و عملکرد وزارتخانه متبوع آخوندی در حوزه مسکن مهر به افزایش سقف تسهیالت مسکن مهر منتهی شد.
اّما این دانش آموخته دانشگاه رویال هالووی لندن، در حوزه حمل ونقل نمره نسبتاً باالتری را کسب کرد. در یک سال اخیر، وزارت راه، پس 
از کش وقوس های فراوان اولین محموله ریل تولید داخل را از ذوب آهن خرید و بدین ترتیب تولید ریل ملی به صورت رسمی آغاز شد. ضمنًا 
توسعه خطوط ریلی کشور با سرعت باالتری استمرار یافت؛ هرچند که همچنان ترجیح خطوط ترانزیتی به خطوط مسافری از وزارتخانه مطالبه 
می شــود. در ادامه مباحث فوق، می توان گفت که آخوندی طی سال های گذشته بر حوزه ی حمل ونقل هوایی و نوسازی ناوگان آن تمرکزی ویژه 
داشت. تعداد قابل توجهی هواپیمای ایرباس و اِی تی آر )ATR( به جمع پَرنده های کشور اضافه شد و همچنین شمار پروازهای عبوری از آسمان ایران 

افزایش یافت. درمجموع به نظر می رسد که این وزیر باسابقه، به توسعه حمل ونقل هوایی و »هوانوردی« عالقه ای ویژه دارد.

گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی 
در سال نخست دولت دوازدهم

هوانورد
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اقدامات
افزایش سقف و کاهش نرخ سود وام خرید مسکن افزایش سقف تســهیالت خرید مسکن ازجمله مهم ترین اقدامات 1

دولت دوازدهم در ســال اول فعالیت های خود در بخش مســکن بود. در همین 
راستا، میزان وام خرید مســکن در هر دو مدل رایج آن )صندوق پس انداز مسکن 
یکم و وام خرید بدون سپرده( افزایش داشت. به طوری که میزان وام بدون سپرده 
)اوراق دار( مســکن با افزایش 50 درصدی نسبت به ســال قبل، از 120 میلیون 
تومان به 180 میلیون تومان رسیده است1. عالوه بر این، فروردین ماه 97، وزارت 
راه وشهرسازی پیشــنهاد افزایش وام صندوق پس انداز مســکن یکم را از 160 
میلیون تومان به 200 میلیون تومان برای زوجین به شورای پول و اعتبار داد؛ این 

پیشنهاد در انتظار تصویب است2.
در کنار افزایش میزان تسهیالت خرید مســکن، در چند ماه گذشته نرخ سود 
تسهیالت مســکن نیز کاهش یافت. به طوری که نرخ سود وام صندوق پس انداز 
مسکن یکم در بافت های فرســوده از 8 درصد به 6 درصد و در سایر بافت ها از 9.5 

درصد به 8 درصد رسید3)جدول  1 و2(.

طی ســال های اخیر، افزایش مرحله ای ســقف تسهیالت مسکن 2 افزایش سقف تسهیالت واحدهای مسکن مهر
مهــر از 25 میلیون تومان به 30 میلیــون تومان و در گام پایانــی به 40 میلیون 
تومان ازجمله اقدامات مثبت وزارت راه وشهرســازی به شمار می رود4. عالوه بر 
این، اسفندماه ســال 96 هیأت وزیران به منظور حمایت از تولید و عرضه مسکن 
و با پیشــنهاد وزارت راه و شهرسازی، تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و 
تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر را به تصویب رساند5. در همین راستا، 
اســتمهال 2 ساله ی تسهیالت مســکن مهر مناطق زلزله زده استان کرمانشاه از 

دیگر اقدامات مثبت وزارت راه وشهرسازی در یک سال گذشته بوده است6.

ملی به یارانه سود و وام مسکن 3 پیگیری اختصاص 1 میلیارد دالر از صندوق توسعه 
پیگیــری اختصاص 1 میلیــارد دالر از صندوق توســعه ملی به یارانه ســود 
و وام مســکن در راســتای سیاســت های مســکن حمایتی از اقدامات وزارت 
راه وشهرسازی در یک سال اخیر بوده اســت7. در این رابطه، اردیبهشت ماه سال 
جاری، آخوندی، وزیر راه و شهرســازی از ارائه پیشــنهاد به رئیس جمهور برای 
ســپرده گذاری یک میلیارد دالری دولت در صندوق پس انداز مســکن از محل 
صندوق توســعه ملی خبر داد. به زعم وی، با این روش بخش مسکن دارای برنامه 

می شود و هزینه ای متوجه بودجه نخواهد شد8.
الزم اســت ذکر گردد که بت شــکن، مدیرعامل وقت بانک مســکن، آذرماه 
96 اعالم نمود که حدود 16 هزار میلیارد تومان از اقســاط مســکن مهر به دولت 

بازگشته است9. در همین راستا، بسیاری از کارشناسان معتقدند، دولت می تواند 
به جای برداشت از صندوق توسعه ملی از ســرمایه بازگشتی اقساط مسکن مهر 

برای تولید مسکن و پرداخت وام مسکن روستایی استفاده نماید.

در چارچوب هدف گذاری های برنامه ششــم توســعه اقتصادی، 4 برنامه ریزی برای بازآفرینی محالت شهری
اجتماعی و فرهنگی کشــور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری ها 
مکلف شــدند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهســازی، نوسازی و مقاوم سازی 
و بازآفرینی ســاالنه حداقل 270 محلــه در قالب مطالعات مصوب ســتاد ملی 
بازآفرینی شهری اقدام نمایند10. با شروع دولت دوازدهم توجه ویژه ای به موضوع 
بازآفرینی محالت فرسوده شهری شــد. به طوری که 19 بهمن سال 96 با حضور 
رئیس جمهور، وزیر راه و شهرســازی و  رئیس کل بانک مرکــزی هم زمان آیین 
عملیات طرح ملی بازآفرینی شهری در استان های ذیل به صورت ویدئو کنفرانس 
آغاز شد: بوشــهر، تهران، فارس، کردستان، خراسان رضوی، همدان، مازندران و 
اصفهان. در این آیین، رئیس جمهور دســتور داد تا ساالنه 10 درصد از بافت های 

فرسوده و ناکارآمد شهری نوسازی شوند11.
در ادامه مباحث فوق، عشایری، مدیرعامل شــرکت عمران و بهسازی شهری 
ایران، اول خردادماه ســال 97 را زمان آغاز به کار عملیــات طرح ملی بازآفرینی 
شهری عنوان کرد12. لکن باگذشت بیش از 2 ماه از این وعده، هنوز اقدام خاصی در 

این زمینه صورت نگرفته است13.

در بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه5 افزایش وام مســکن روستایی و عملکرد قابل قبول 
پیگیری برای افزایش وام نوسازی مسکن روستایی از 20 به 25 میلیون تومان 
با نرخ سود 5 درصد از دیگر اقدامات مثبت وزارت راه وشهرسازی در یک سال اخیر 
است14. در همین راســتا، فروردین ماه ســال 97 و به گفته رئیس بنیاد مسکن، 
در ســال 97 با وام 25 میلیون تومانی مســکن، 200 هزار واحد مسکونی با سفته 
زنجیره ای )ضمانت زنجیره ای افراد برای یکدیگر( و سود 5 درصد احداث خواهد 
شــد. البته ذکر این نکته الزامی به نظر می رسد که طبق گفته تابش، رئیس بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی، بانک  های عامل همکاری الزم را برای پرداخت وام مسکن 
روستایی انجام نمی دهند. باوجوداین اّما پیگیری های الزم از سوی بنیاد مسکن 

برای تصویب این میزان وام در شورای پول و اعتبار ضروری می نماید15.
خاطرنشان می سازد که بنیاد مسکن انقالب اســالمی در بازسازی واحدهای 
مسکن روستایی آسیب دیده زلزله کرمانشاه )سرپل ذهاب( عملکردی قابل قبول 
داشت. گفتنی اســت که بنیاد مسکن برای این مهم، برای هر خانواده 30 میلیون 
تومان وام مســکن 4 درصدی، 5 میلیون تومان وام بالعوض احداث، 10 میلیون 
تومان وام قرض الحســنه معیشــتی )لوازم خانگی و غیره(، 3 میلیون تومان وام 
بالعوض اســکان موقت یا کانکــس همراه با تقبل تمام هزینه های نقشه کشــی 

ساختمان، نظارت و آواربرداری را در نظر گرفت16.

نرخ سود )درصد( وام مسکن بدون سپرده )اوراق دار(

سایر مناطق بافت فرسوده مبلغ پیشنهادی )تومان( مبلغ فعلی )تومان(

17.5 16 180.000.000 120.000.000 تهران )زوجین(

17.5 16 160.000.000 100.000.000 مراکز استان و شهرهای باالی 200 هزار نفر )زوجین(

17.5 16 140.000.000 80.000.000 سایر مناطق شهری )زوجین(

جدول 1- میزان سقف وام بدون سپرده مسکن) منبع: بانک مسکن(

نرخ سود )درصد( وام صندوق پس انداز مسکن یکم

سایر مناطق بافت فرسوده مبلغ پیشنهادی )تومان( مبلغ فعلی )تومان(

8 6 200.000.000 160.000.000 تهران )زوجین(

8 6 160.000.000 120.000.000 مراکز استان و شهرهای باالی 200 هزار نفر )زوجین(

8 6 120.000.000 80.000.000 سایر مناطق شهری )زوجین(

جدول 2- میزان سقف وام صندوق پس انداز مسکن یکم ) منبع: بانک مسکن(
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باید اذعان داشت که 
آخوندی با اعمال ممنوعیت 
حضور هم زمان شاغالن 
دولتی در نظام مهندسی، 
گام مهمی در راستای 
مبارزه با فساد و رفع تعارض 
منافع برداشت

مطابق با وعده مهدیان، معاون بازســازی مســکن روســتایی بنیاد مسکن، 
بازســازی واحدهای روستایی آســیب دیده سرپل ذهاب و کرمانشــاه تا پایان 

شهریور 97 به اتمام خواهید رسید17.

منافع6 صدور بخشنامه هایی در راســتای مقابله با تعارض 
اواخر سال 96، آخوندی بخشنامه هایی را درباره سازمان نظام مهندسی صادر 
کرد که با برخی واکنش ها همراه شــد. طی یکی از این بخشنامه ها نظام مهندسی 
از برداشــت 5 درصِد حق الزحمه مهندسان ممنوع شــد18؛ به گفته آخوندی این 
حق الزحمه های 5درصدی، رقم بسیار باالیی می شود و نباید مردم را مجبور نمود 

که به سازمان مذکور پول بدهند19. 
همچنین طبق بخشــنامه ی فوق، حق انتخاب مهندس ناظر به مالک سپرده 
شد20 و در بخشــنامه ای دیگر اشــتغال کارکنان 9 دســتگاه در نظام مهندسی 
ساختمان21 با ممنوعیت همراه گشت. طبق بخشنامه اخیر، ازاین پس مهندسانی 
که در وزارتخانه های راه و شهرســازی، کشــور، نیرو، نفت و بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی، شوراهای شــهر و روستا، شهرداری ها، ســازمان ثبت اسناد و امالک و 
دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اشــتغال 
دارند، الزم است بین کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی را 
انتخاب کنند22. وزیر راه و شهرســازی بعد از ابالغ بخشنامه مذکور، این دستور را 
گامی استوار در مبارزه با فســاد نهادی در حوزه خدمات مهندسی عنوان نمود23. 
بنا به اعالم مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرســازی، این بخشــنامه با استقبال 
مهندسان روبه رو شــده است و باعث شد که مهندســانی که خارج از بدنه دولت 

هستند، شغل بیشتری را در اختیار بگیرند24.
درمجموع به نظر می رســد صدور بخشــنامه های فوق، در جهت ساماندهی 
فضای کســب وکار مهندســین و کاهش برخــی مداخالت غیر الزم ســازمان 
نظام مهندســی اقدامی مثبت ارزیابی می شــود ضمن آنکه باید اذعان داشــت 
که آخونــدی بــا اعمــال ممنوعیت 
حضور هم زمــان شــاغالن دولتی در 
نظام مهندســی، گام مهمی در راستای 
مبارزه با فســاد و رفع تعــارض منافع 

برداشت.

ناوگان  نوســازی  هوایی7 
یکی از گشایش های توافق هسته ای، 
رفع تحریم از صنعت هوایی کشور بود. 
در این راســتا، بعد از برجام، نوســازی 
ناوگان هوایی و تجهیــزات فرودگاهی 
بالفاصله از ســوی دولت پیگیری شد. 
در ســال 95، قرارداد خرید 100 فروند 
هواپیمای ایربــاس25 و 80 هواپیمای 
بوئینگ26 و در ســال 96، قــرارداد20 

هواپیمای  ATR 27  امضا شد.
پیرو قراردادهای فوق، در ســال 96، هشت فروند هواپیمای ATR جدید، در دو 
نوبت28 وارد کشور شد29. طبق تفاهمات انجام شده 12 فروند دیگر از هواپیماهای  
ATR نیز می باید تا پایان سال 2018 )بهمن 97( وارد ناوگان هوایی ایران شوند30 

که پس از اعالم خروج امریــکا از برجام31، تحویل این 12 فروند در هاله ای از ابهام 
قرار گرفت. تیر 97، مدیرعامل شــرکت ATR اعالم کرد که این شــرکت حاضر 
نیســت هیچ ریســکی را در مقابل مقامات امریکا بپذیرد و تنهــا می تواند برای 
تحویــل 4 فروند هواپیمای ATR با امریکا مذاکره کنــد32. باوجوداین، مردادماه 
97، شرکت ATR، تعداد 5 فروند هواپیمای جدید را تحویل ناوگان هوایی کشور 

نمود.
تا فروردین سال 96 سه هواپیمای ایرباس از 100 هواپیمای تفاهم شده تحویل 
کشــور  شــد33. پرورش، مدیرعامل وقت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، از 
ورود 4 فرونــد ایرباس A 320 دیگر تا پایان 2017 )بهمن 96( خبر داده بود34 که 
این وعده عملی نشد. به زعم برخی، دلیل این اتفاق عدم توانایی مدیران وزارت راه 
و شهرســازی در تأمین مالی خرید هواپیما از ایرباس است35. نهایتاً با اعالم خروج 
امریکا از برجام، پرونده قرارداد شــرکت های ایرانی با شرکت هواپیمایی ایرباس 
از جانب امریکا بسته شــد36 و عماًل دیگر هیچ هواپیمای ایرباس دیگری به ایران 

تحویل داده نخواهد شد.
در این میان، شــرکت بوئینگ هم به بهانه عدم واریــز به موقع پیش پرداخت، 
یکی از سفارش های ایران را به شــرکت دیگری تحویل داد37. این درحالی است 
که پیش ازاین، پرورش،  مدیرعامل وقت شــرکت هواپیمایی ایران ایر، از تحویل 
نخســتین هواپیمای بوئینگ به ایران در اردیبهشت ماه سال 97 خبر داده بود38. 
ســرانجام با اعالم خروج امریکا از برجام، شرکت بوئینگ اعالم کرد که نمی تواند 

هیچ هواپیمایی را تحویل ایران دهد39.

بر اساس ســند چشم انداز 20 ســاله در افق 1404، کشور باید از 25 8 توسعه شبکه ریلی
هزار کیلومتر خط ریلی برخوردار باشــد. در انتهای سال 95  طول خطوط اصلی 
ریلی کشــور 10 هزار و 475 کیلومتر بود40 که به گفته خادمی، معاون وزیر راه و 
شهرســازی، قرار بود ســال 96، 516 کیلومتر ریل گذاری انجام شود که تا پایان 
ســال 96، 510 کیلومتر از آن اجرایی شد41. بنابراین در حال حاضر طول خطوط 
اصلی ریلی کشــور حدود 11 هزار کیلومتر است. خاطرنشــان می سازد بخش 
قابل توجهی از عملیات زیرســازی محورهای بهره برداری شــده در سال 96، در 
سال های قبل انجام شده بود و در این سال عمده عملیات صورت گرفته مربوط به 
روسازی و ریل گذاری خطوط بوده است. در نمودار 1 مقدار افزایش طول خطوط 

اصلی ریلی کشور از سال 86 تا 96 نشان داده می شود. 
 هم چنین، خادمی بابیان اینکه در کشــور 30 طرح در حال اجرا اســت، اعالم 
کرد 3 هزار و 410 کیلومتر ریل گذاری جدید در طی این طرح ها در دســت اجرا 

قرار دارد42. 
شــایان ذکر اســت توجه به توجیه پذیری اقتصادی طرح هــای ریلی نیز حائز 
اهمیت اســت، زیرا در حال حاضــر حدود 70 درصد حمل ونقل بــاری ریلی، بر 
30 درصد خطوط اصلی کشــور روی می دهد43. به عبارت دیگر، برخی از خطوط 
ریلی به بهره برداری رســیده، فاقد توجیه اقتصادی هســتند و برخی محورهای 
دارای توجیــه اقتصادی نیز به دلیل نداشــتن اولویت به ُکنــدی پیش می روند. 
با این اوصاف انتظار می رود در توســعه خطوط ریلــی بیش ازپیش در طرح های 

توجیه پذیر سرمایه گذاری شود.

 قطعه راه آهن آســتارا - آســتارا جزئی از کریدور بین المللی شمال 9 خط آهن آستارا - آستارا
جنوب موسوم به نوستراک اســت. با افتتاح خط آهن آستارا - آستارا و همچنین 

نمودار 1 - مقدار افزایش طول خطوط ریلی اصلی) منبع: سالنامه های آماری راه آهن(
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قطعه راه آهن 
آستارا - آستارا جزئی از 

کریدور بین المللی شمال 
جنوب موسوم به نوستراک 

است. با افتتاح خط آهن 
آستارا - آستارا و همچنین 
خط آهن رشت - آستارا در 
ایران و اتصال آن ها به خط 
آهن قزوین- رشت، زمان 

حمل بار از هندوستان و 
آسیای شرقی به روسیه از 45 

روز به 25 روز کاهش می یابد

خط آهن رشت - آســتارا در ایران و اتصال آن ها به خط آهن قزوین- رشت، زمان 
حمل بار از هندوســتان و آســیای شرقی به روســیه از 45 روز به 25 روز کاهش 

می یابد44. 
در فروردین 97، راه آهن آستارا - آستارا افتتاح شد. هم اکنون زیرسازی مسیر 
قزوین - رشت به اتمام رسیده و حدود سه کیلومتر از ریل گذاری باقی مانده است 

که انتظار می رود به زودی این مسیر به بهره برداری برسد45. 
برای تکمیل شــاخه غربی کریدور شــمال - جنوب، احداث خط ریلی رشت - 
آســتارا در اولویت قرار دارد. تأمین مالی این پروژه از سوی جمهوری آذربایجان 
انجام خواهد شــد و بنابرگفته معاون برنامه ریــزی و اقتصاد حمل ونقل راه آهن، 
قرارداد تأمین مالــی این خط ریلی در آینده نزدیک بین دو کشــور امضا خواهد 
شد46. خاطرنشــان می سازد که پس از گذشت حدود 4 ماه از این اظهارنظر، هنوز 

قرارداد تأمین مالی این خط منعقد نشده است.

جدول 3: وضعیت پیشرفت احداث مسیر ریلی قزوین- رشت - آستارا

طول محور قطعه
وضعیت پیشرفت)کیلومتر(

3 کیلومتر از ریل گذاری کل پروژه 165قزوین - رشت
باقی مانده است.

شروع نشده است.164رشت - آستارا

100 درصد مسیر تکمیل شده 10آستارا - آستارا
است.

چابهارـ  زاهدان10 ســرمایه گذاری هندی ها برای احــداث خط آهن 
از حدود 2 سال پیش مذاکرات هیأت های ایرانی و هندی برای تأمین مالی خط 
آهن چابهار - زاهدان شروع شد. احداث این محور برای هندی ها به جهت تسهیل 
در فرآیند ارسال کاالهای خود به کشورهای مختلف همچون کشورهای آسیای 

میانه و قفقاز، اهمیت دارد47.
به گفته خادمی، معاون وزیر راه و شهرســازی ، بهمن 96 مذاکرات با هندی ها 
به نتیجه رسید و قرارداد نهایی شد. وی در تشــریح جزئیات قرارداد مذکور ابراز 
داشــت که کل رقم فاینانس هند حدوداً 900 میلیون دالر خواهد شــد و فرآیند 
اجرایی این پروژه 3.5 سال در نظر گرفته شده اســت. طبق اعالم وی، در جریان 
اجرای این پروژه فرآیند زیرسازی و اجرای روسازی با طرف ایرانی خواهد بود که 
حدود 70 درصد از پروژه را شامل می شود و 30 درصد باقیمانده از سوی هندی ها 

صورت می پذیرد. خاطرنشــان می ســازد کنترل کیفیت و نظارت بر پروژه نیز بر 
عهده طرف هندی خواهد بود48.

تکمیل بندر شــهید بهشــتی چابهار در پنج فــاز، آن را به یکی از 11 افتتاح فاز 1 توسعه بندر شهید بهشتی چابهار
بزرگ ترین بنادر تجاری کشور تبدیل می کند. این بندر تنها بندر اقیانوسی کشور 
اســت که خارج از محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس قــرار دارد؛ ازاین رو به جهت 
دسترسی به آب های آزاد مناسب و امکان توسعه پس کرانه ای اش شرایط ویژه ای 

دارد49. عــالوه بــر این مــوارد، وجود 
آبخور 16 متری اسکله این بندر، امکان 
پهلوگیــری کشــتی های غول پیکر و 
نهایتاً تبدیل شدن به بندر مرجع منطقه 

را فراهم می سازد50.
در آذرماه سال 96، فاز یکم این بندر با 
حضور نماینده های کشورهای مختلف 
و رئیس جمهوری ایران افتتاح گردید51. 
در حال حاضر کشــتی های 100 هزار 
تنی قابلیت پهلوگیــری در این بندر را 
دارند و در صورت تکمیل چهار فاز دیگر 
بندر شهید بهشتی چابهار، ظرفیت این 

بندر به 82 میلیون تن خواهد رسید52.
خاطرنشــان می ســازد هنــد بــا 
سرمایه گذاری 85.21 میلیون دالری 
برای توسعه این بندر، اداره اسکله بندر 
شــهید بهشــتی را به مدت 10 سال بر 

عهده خواهد داشت53.

نخســتین  خرید  محموله ریل ملی12 
احداث هر کیلومتر خط ریلی در کشور 
به حدود صدوبیست تن ریل نیاز دارد54 

و در حال حاضر هزینه واردات هر تن ریل، تقریباً 1000 دالر برآورد می شــود. بر 
اساس سند چشم انداز 20 ساله در افق 1404، کشور باید از 25 هزار کیلومتر خط 
ریلی برخوردار باشد55. بر این اساس و جهت تحقق این هدف، به حدود 2 میلیون 
تن ریل نیاز است که در صورت عدم تولید ریل در داخل کشور56، حدود 2 میلیارد 
دالر ارز از کشــور جهت واردات ریل خارج خواهد شد57. در جهت تحقق تولید و 
استفاده از ریل تولید داخل، از سال های قبل، تفاهم هایی میان ذوب آهن و راه آهن 
انجام شــده بود که البته به تولید انبوه ریل ملی منجر نگشتند تا اینکه در سال 95 

پی نوشت:
55-   خاطرنشان می سازد در حال حاضر حدود 11 هزار کیلومتر شبکه ریلی اصلی در کشور وجود دارد.

56-   واردات ریل از چند منظر اشکاالتی جدی دارد؛ نخست، مسأله خروج ارز از کشور است؛ مسأله دیگر فرآیند طوالنی خرید از خارج کشور؛ فارغ از این مسائل، خرید از تولیدکننده داخلی مزایایی 
مانند رشد تولید ناخالص داخلی به همراه خواهد داشت و همچنین برای کشور اشتغال ایجاد می کند.
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سرانجام و پس از 
کش وقوس های فراوان، 
اردیبهشت 97، بازرس 
معتمد وزارت راه و 
شهرسازی، کیفیت ریل 
تولیدی ذوب آهن را تأیید 
نمود و خرداد 96، راه آهن 
اولین محموله ریل را از 
ذوب آهن تحویل گرفت

یک قرارداد میان طرفین به امضا رسید. 
خاطرنشــان می ســازد کــه تحقق قــرارداد ســال 95 نیــز بــا چالش ها و 
اختــالف نظرهایــی  میان تولیدکننــده و خریــدار همراه بود. لکن ســرانجام 
و پــس از کش وقوس هــای فــراوان، 
اردیبهشــت 97، بازرس معتمد وزارت 
راه و شهرســازی، کیفیت ریل تولیدی 
ذوب آهــن را تأییــد نمــود58 و خرداد 
96، راه آهــن اولین محمولــه ریل را از 
ذوب آهن تحویل گرفت59. در این راستا 
یزدانی، معاون فنی راه آهن، با اشــاره به 
توانایی ذوب آهن برای تأمین نیاز ریلی 
کشــور، راه آهن و دیگر شــرکت های 
دولتی را ملزم به خرید ریل تولید داخل 
دانســت60 و آمادگی راه آهــن را برای 
تحویــل گرفتن 40 هزارتــن ریل ملی 
بر اساس قرارداد ســال 95 از ذوب آهن 
اعالم کــرد61. البته معــاون بازاریابی 
ذوب آهن، 27 تیر 97 بیان داشــت که 
محموله دوم ریل نیز در حال تولید است 
که به محض اعالم آمادگی حمل توسط 

راه آهن، تحویل خواهد شد62.
شایان ذکر اســت که قرارداد مذکور 
برای تولید ریل از نوع U33  63 منعقد شــد که البته عمده نیاز فعلی کشــور به ریل 
UIC60 اســت. در این راســتا یزدانی، معاون فنی و زیربنایی راه آهن از آمادگی 

راه آهن برای خرید تمام تولیدات ریل UIC60 ذوب آهن خبر داد64 که با استقبال 
ذوب آهن مواجه شد65 و شایسته است این مهم از جانب راه آهن پیگیری شود.

امور مغفول
وزیر راه و شهرسازی در آبان سال 92 با تأکید بر توقف طرح مسکن 1 عدم پیگیری اجرای طرح مسکن اجتماعی

مهر، از شروع طرح جدیدی به نام »مسکن اجتماعی« با هدف حمایت از گروه های 
کم درآمد خبــر داد66. طرح فوق اســفندماه 95 در دو قالب مســکن حمایتی و 
اجتماعــی برای ســال های 1400-1396 به تصویب هیئت دولت رســید67. بر 
اساس این طرح، دولت باید ســاالنه در تأمین 100هزار واحد مسکونی مشارکت 

نماید68. لکن باگذشت بیش از یک سال از وعده دولت، این طرح تاکنون عملیاتی 
نشده است. به گفته حق شناس، معاون مســکن شهری بنیاد مسکن در فرودین 
97، به رغم عالقه مندی دستگاه های مسئول مانند سازمان برنامه وبودجه و بنیاد 

مسکن، طرح مسکن اجتماعی اجرایی نشد69. 
کمبود منابع مالی ازجمله مهم ترین دالیل مطرح شــده از ســوی مسئولین 
وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجرایی نشدن طرح مسکن اجتماعی به شمار 
می رود. حق شناس فروردین 97 بیان داشــت که در طرح مسکن اجتماعی قرار 
است 2400 میلیارد تومان تســهیالت بانکی و 420 میلیارد تومان یارانه دولتی 
پرداخت شــود. اما تاکنون باوجود پیگیری های بنیاد مسکن هیچ اعتباری برای 

این طرح در نظر گرفته نشده است70.

ازجمله مهم ترین سیاست های بخش مسکن وزارت راه  و شهرسازی 2 فقدان برنامه ریزی برای تولید و عرضه مسکن
در چند ســال گذشــته عدم ورود به حوزه ساخت و تولید مســکن بوده است. 
موضوعی که آخوندی ضمن تائید آن معتقد بود، بدون شــک دولت نباید تحت 
هیچ شــرایطی در حوزه ساخت وساز وارد شــود و اگر قرار باشد عملکرد دولت با 
ســاخت خانه اندازه گیری شــود، دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد71. در 
مقابل، سیاســت اصلی وزارت راه و شهرسازی طی ســال های اخیر، بر افزایش 
قدرت خرید مردم از طریق پرداخت وام برای خانه دار کردن ایشان متمرکز شد. 
اتخاذ رویکرد فوق، البته با انتقادهایی همراه بود؛ افضلی، عضو کمیسیون عمران 
مجلس معتقد اســت که به جای اینکه دولت منابع مالی خود را به وسیله بانک ها 
در قالــب پرداخت وام بین چندین میلیون نفر پخــش کند و با تعدادی زیادی از 
مردم درگیر باشد، بهتر است این منابع را در اختیار شرکت های توسعه گر معتبر   
بخش خصوصی قرار دهد و آن ها کار ساخت وســاز را به صورت مشارکتی با مردم 

انجام دهند72. 
افزایش قیمت مســکن به دلیل ناهماهنگی میــان عرضه و تقاضا، یکی دیگر 
از چالش های مطرح درباره سیاســت  فوق است. بر اساس طرح جامع مسکن73 
مقررشــده بود در هرســال یک میلیون و پنجاه هزار واحد مســکونی در کشور 
ســاخته شود74.  هدف گذاری ســاخت یک میلیون واحد مسکونی در حالی بود 
که طبق گزارش های مرکز آمار در چهار ســال گذشــته 1 میلیون 449 هزار و 
156 واحد مسکونی در کشور احداث شــد75. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
اقتصاد مســکن، پرداخت وام خریــد و تمرکز صرف بر تحریــک تقاضا الگوی 
مناســبی برای خانه دار کردن مردم نیســت؛ ازاین رو تحریــک توأمان عرضه 
و تقاضا از طریق ورود به حوزه ســاخت مســکن به همراه کنترل ســوداگری، 
الگوی مناسب تری به نظر می آید76. اهمیت ورود دولت به حوزه ساخت مسکن 
به قدری اســت که رضایی کوچی، رئیس کمیســیون عمران مجلس، ادامه این 

پی نوشت:
63-   این نوع ریل مناسب سرعت کمتر از 160 کیلومتر بر ساعت است.

73-     وزارت راه و شهرسازی این طرح را در خرداد ماه سال 1394 منتشر کرد.
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طبق سرشماری سال 
95، بیش از 2.58 میلیون 
واحد خانه خالی در کشور 
وجود دارد که این مسئله 

خسارت های بسیاری را بر 
اقتصاد کشور وارد آورده 
است. قابل تأمل آنکه اخذ 
مالیات از خانه های خالی و 

عرضه این واحد ها، تأثیرات 
مثبتی را بر کاهش قیمت 
و کنترل بازار استیجاری 

ایجاد می کرد

شــرایط )عدم تناســب میان عرضه و تقاضا( را موجب افزایش قیمت مســکن 
دانست77. 

 آبان ماه ســال 92، دســتور توقف ســاخت مســکن مهر از سوی 3 پیشرفت ُکند پروژه مسکن مهر
وزارت راه و شهرسازی وقت صادر شــد78. به دنبال این دستور، فرآیند تکمیل 
واحدهای نیمه کاره این طرح با ســرعتی بســیار کند پیش رفت. موضوعی که 
موجب شــد مقام معظم رهبــری در دیدار با هیئت دولت )شــهریورماه 93(، 
تســریع در تکمیل این پروژه ها را متذکر شــوند79. در همین راســتا، اصغری 
مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه و شهرســازی، بهمن ماه ســال 94 اظهار داشت: 
»اتمام طرح مسکن مهر در کشور تا پایان سال 95 از تأکیدات رئیس جمهوری 
و وزیر است«80. باوجوداین وعده، اتمام ساخت واحدهای مسکن مهر در پایان 
ســال 95 عملی نشد. خاطرنشان می ســازد که قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
بهمن ماه 96 بیان داشــت که »طبق برنامه ریزی بنا بود پرونده مسکن مهر 12 
اســتان تا پایان سال جاری بسته شــود، اّما این برنامه به دلیل وجود مشکالت 

محقق نشد«81. 

طبق سرشماری ســال 95، بیش از 2.58 میلیون واحد خانه خالی 4 تأخیر در راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان کشور
در کشــور وجود دارد که این مسئله خسارت های بســیاری را بر اقتصاد کشور 
وارد آورده اســت. قابل تأمل آنکه اخذ مالیات از خانه هــای خالی و عرضه این 
واحد ها، تأثیرات مثبتــی را بر کاهش قیمت و کنترل بازار اســتیجاری ایجاد 

می کرد82.
وزارت راه و شهرســازی موظف گشــت که ظرف شــش ماه )تا بهمن ماه 94( 
»ســامانه ملی امالک و اسکان کشور« را راه اندازی کند تا مشکلی برای شناسایی 
خانه های خالی وجود نداشــته باشــد و با اخذ مالیات بــر خانه های خالی امکان 
احتکار مسکن توسط دالالن و سوداگران از بین برود83. ضمناً طبق قانون اصالح 
مالیات های مســتقیم84)مصوب تیرماه 94(، دستگاه های مختلف موظف شدند 
اطالعــات موردنیاز بخش های مربوط به خود را بــرای دریافت مالیات در اختیار 
سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند85. در این راستا مظاهریان، معاون مسکن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرسازی وعده داد که این سامانه تا خرداد 96 راه اندازی 

شود86؛ لکن تاکنون سامانه مذکور عملیاتی نشده است. 
تأخیر در راه اندازی این ســامانه اعتراضات فراوانی را طی ماه های گذشته به 
همراه داشــته اســت. برای مثال، توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بــا بیان اینکه تعلل در ایجاد ســامانه ملی امالک و اســکان کشــور، ضرر چند 
100 میلیــاردی به بیت المال وارد کرده اســت، علیه وزارت راه و شهرســازی 
اعالم  جرم کرد87. رضایی کوچی، رئیس کمیســیون عمران مجلس، تأخیر در 
راه اندازی این ســامانه را مصداق تخلف و نبود عزم جدی وزارت راه و شهرسازی 
برای اجرای مصوبه قانونی مجلس دانســت88. کاظم زاده، عضو هیئت رئیســه 
کمیســیون عمران مجلس نیز تعلل در راه اندازی سامانه امالک را چراغ سبز به 

گرانی مسکن قلمداد نمود89. 

 )CGT( در کاهش سوداگری5 عدم استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه
مالیــات بر عایدی ســرمایه ازجمله راهکارهای پیشــنهادی بــرای افزایش 
شــفافیت حوزه زمین و مســکن و کاهش ســوداگری های این بخش محسوب 
می شود.  در همین رابطه و به زعم کیان پور، عضو کمیسیون عمران مجلس مالیات 
بر عایدی سرمایه از معامالت مکرر مسکن در یک سال جلوگیری می کند و همین 
دلیل، راهکاری مناسب برای کاهش سوداگری های بخش مسکن خواهد بود90. 
خاطرنشان می سازد که مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورهای جهان 

در حال اجرا است91.
به رغم اهمیت این ابزار قانونی در جلوگیری از ســوداگری های حوزه مسکن و 
به دنبال آن هدایت نقدینگی این بخش به ســمت تولیــد و عرضه پایدار، وزیر راه 
و شهرسازی در اردیبهشــت 93 با ارسال نامه ای به ریاست مجلس خواستار عدم 
تصویب ورود مالیات بر عایدی ســرمایه به الیحه اصالح مالیات های مســتقیم 
شد92. نتیجه آنکه مالیات بر عایدی ســرمایه به تصویب مجلس نرسید و این ابزاِر 

کارآمد بی استفاده ماند. 
خاطرنشان می ســازد که طی ماه های اخیر و پس از افزایش قیمت مسکن در 
کشور، خبر بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه )CGT( در مجلس مطرح شد. 
به گفته بدری، ســخنگوی کمیســیون عمران مجلس، بر اساس این طرح قرار 
اســت از زمین های خالی و ساختمان های مســکونی که اجاره داده نمی شود، 
مالیات دریافت شــود تا از این طریق صاحبان این امالک تشــویق و ترغیب به 
خریدوفروش و اجاره واحد های مســکونی شــوند93. قابل توجه آنکه در تیر ماه 
97، وزارت راه  وشهرسازی بسته ای را تهیه کرد که یکی از بندهای آن به راهکار  
مالیات بر عایدی ســرمایه ناشــی از زمین، برای کنترل سوداگری بخش زمین 

اشاره کرده بود94.

قانون برنامه ششــم توســعه95 دولت را موظف کرده است به منظور 6 عدم نوسازی ساالنه 200 هزار واحد مسکن روستایی 
کاهش آســیب پذیری ســکونتگاه های روســتایی، زمینه بهسازی و نوسازی 
ســاالنه حداقل 200 هزار واحد مسکونی روســتایی را با پرداخت تسهیالت 
ارزان قیمت فراهم کند96. در پنج سال گذشته )اسفندماه 96 -92(، طبق آمار 
رســمی بنیاد مسکن، 187 هزار و 13 واحد مسکن روستایی در کشور نوسازی 
و بهســازی شــد97. با این اوصاف انتظار می رفت طی یک ســال اخیر، میزان 
بازسازی واحدهای فرســوده روســتایی افزایش پیدا کند. لکن طبق گزارش 
ســازمان برنامه وبودجه در تشریح نحوه اشــتغال زایی دولت در سال 97، تنها 
برای نوســازی و بهسازی 50 هزار واحد مسکونی روســتایی برنامه ریزی شده 

است98.
الزم اســت ذکر گردد کــه طبق آمارهای بنیاد مســکن انقالب اســالمی، از 
5.3 میلیــون واحد روســتایی، بیــش از 3.2 میلیون واحد غیر مقاوم هســتند. 
به عبارت دیگر 61 درصد از واحدهای مســکن روســتایی کشور با کوچک ترین 

زلزله فرومی ریزند و درنتیجه جان 13 
میلیون روســتایی در کشور در معرض 

خطر است99.

هــادی،  طــرح  نامناسب 7  نسخه ای 
در توسعه روستایی

بر اســاس قانون ساماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مســکن100، بنیاد مسکن 
موظف بود تا پایان برنامه پنجم عمرانی 
کشــور، برای تمامی روستاهای باالی 
20 خانوار طرح هــادی101 تهیه کند و 
عملیات اجرایی آن ها را انجام دهد102. 
بر اساس سرشــماری عمومی نفوس و 
مسکن ســال 95، 39 هزار روستای با 
20 خانوار در کشــور وجــود دارد که از 
این تعداد 37 هزار روســتا دارای طرح 
هادی و 2 هزار روســتای بــا جمعیت 
بــاالی 20 خانوار نیازمنــد تهیه طرح 
هادی هســتند103 . طبق گفته شاملو، 
قائم مقام رئیس بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی، تا اردیبهشــت ماه 97 از 37 
هزار روســتایی که بــرای آن ها طرح 

هادی تهیه شــد، تنها 17 هزار و760  طرح اجرا گشت که بیانگر توجه ناکافی به 
این موضوع است104.

خاطرنشان می سازد ســپردن کلیه امور روســتاها به نهادهایی که مأموریت 
اصلی آن ها امور عمرانی مانند ساخت مســکن و راه است، موجب تداوم وضعیت 
نامطلوب موجود در نواحی روســتایی و عدم توســعه اقتصادی آن ها خواهد شد. 
پیامدهای منفی تهیه و اجرای طرح های هادی روســتایی از سوی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی )مانند رشد بُعد کالبدی - فیزیکی بدون توجه به ابعاد اقتصادی و 

اجتماعی روستاها(، شاهدی بر این مدعا است105.

پی نوشت:
101-    این طرح ها با هدف ساماندهی و اصالح بافت موجود و همچنین نگاه آینده نگر در خصوص گسترش روستا و استفاده بهینه از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تجاری، تأسیسات 

و تجهیزات و نیازمندی های عمومی روستایی تهیه می شوند.
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از صحبت های وزیر راه و 
شهرسازی می توان چنین 
نتیجه گرفت که مهم ترین 
چالش برای تأمین واگن و 
لوکوموتیو موردنیاز کشور، 
محدودیت مالی جهت 
خرید واگن از شرکت های 
تولیدکننده داخلی است

 برقــی کردن خطــوط راه آهن موردتوجه بســیاری از کشــورها 8   برقی کردن و سریع السیر نمودن مسیرهای ریلی
قرارگرفته و در ســند چشم انداز 1404 نیز دســتیابی به 6000 کیلومتر راه آهن 
برقی پیش بینی شده اســت106. برقی کردن خطوط ریلی موجب کاهش مصرف 
سوخت، افزایش ســرعت سیر قطارها، کاهش تولید آالینده های زیست محیطی 
و کاهش تولید آلودگی صوتی می شــود107. در این راســتا، برقی سازی راه آهن 
تهران - مشهد و راه آهن شمال )گرمســار-اینچه برون( دو پروژه ی اولویت دار به 

شمار می روند.
پروژه برقی ســازی راه آهن تهران - مشــهد از دولت دهم با عقد تفاهم نامه ای 
میان راه آهن و قــرارگاه خاتم االنبیا آغاز108 و در دولت هــای یازدهم و دوازدهم 
نیز وعده هایی پیرامون آن داده  شــد109. آخرین موضع مدیــران پیرامون پروژه 
برقی ســازی راه آهن تهران - مشهد به اردیبهشت 97 برمی گردد که محمدزاده، 
مدیرعامل راه آهن، از آغاز عملیات پروژه برقی کردن راه آهن تهران-مشهد خبر 
داد110 و ضیائی مهر، مدیرکل راه آهن خراسان در همان مقطع زمانی، مدت زمان 

تکمیل این پروژه را 4 سال اعالم نمود111.
پیرامون پروژه برقی کردن راه آهن شمال نیز، چندی پیش، گران پاشا، مدیرکل 
راه آهن شــمال، از آغاز عملیات برقی  شدن راه آهن شمال پس از ماه رمضان )25 

خرداد97( خبر داد112.
در میان پروژه های سریع السیر نمودن خطوط نیز، مسیر تهران - قم - اصفهان 
به عنوان اولین پروژه احداث خط سریع الســیر در کشــور در سال 86 به تصویب 
رســید113. تاکنون بیش از 2 بار آغاز عملیات این پروژه جشــن گرفته شده است. 
در همین رابطه رئیس جمهور هم زمان با صدور فرمان آغاز عملیاتی این پروژه در 
اسفندماه ســال 93، مدت زمان اتمام آن را مدت 4 ســال تعیین نمود114. لکن با 
گذشــت 10 سال از مصوبه ی اجرای این پروژه، همچنان این پروژه به مرحله اجرا 

نرسیده است.

ناوگان  نوســازی  ریلی و حمایت مالی 9  
از ساخت واگن

بر اســاس ماده )57( قانــون برنامه 
ششــم توســعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی، دولت مکلف خواهد بود عالوه 
برافزایش اعتبارات حــوزه حمل ونقل 
ریلی در بودجه ساالنه، یک درصد)1%( 
منابع حاصل از فروش نفت و گاز ســهم 
دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزارت 

راه و شهرسازی اختصاص دهد.
ازجملــه پیش نیازهــای توســعه 
حمل ونقل ریلی خودکفایی در ساخت 
واگن است. قابل تأمل آنکه بومی سازی 
و خودکفایی ایــن محصول مهم ریلی با 
توجه به فرســودگی باالی واگن های در حال استفاده، اهمیتی مضاعف می یابد. 

این مهم با توجه به نیاز مبرم شرکت های بهره بردار و وابسته به حمل ونقل ریلی و 
جلوگیری از بروز حوادث ناگوار ریلی115  دارای اهمیت فراوانی است. 

 طبق سالنامه های آماری شــرکت راه آهن، حدود 24 هزار واگن باری و 2 هزار 
واگن مسافربری در کشور وجود دارد116. بر اساس تحقیقات شرکت راه آهن برای 
رسیدن به چشم انداز در ســال 1404 ضروری است 4 هزار و 469 واگن مسافری 
و 36 هزار و 39 واگن باری داشــته باشیم117. در این صورت طبق سند چشم انداز 
1404 برای رفع نیاز کشــور به واگن118 باید ســاالنه 1690 واگن در کشور تولید 

گردد)جدول4(. 
به گفته وزیر راه و شهرســازی در خردادماه 97، ایجاد و توسعه خطوط ریلی 
باید همراه با نوســازی ناوگان باشــد تا از طرفی راه انــدازی واحدهای تولیدی 
داخلی و از طــرف دیگر صرفه جویــی در مصرف انرژی محقق شــود120. لکن 
آخوندی ضمن اشــاره به نبود بودجه، گفت:» تا زمانی که پولی نباشــد امکان 
نوسازی ناوگان فرســوده حمل ونقلی وجود ندارد.« به زعم وی در حوزه ریلی، 
هوایی و جاده ای، امکان توسعه زیرســاخت، نگهداری عادی ساالنه و نوسازی 

وجود ندارد121.
از صحبت های فــوق می توان چنین نتیجه گرفت کــه مهم ترین چالش برای 
تأمین واگن و لوکوموتیو موردنیاز کشــور، محدودیــت مالی جهت خرید واگن 
از شــرکت های تولیدکننده داخلی اســت. از همین رو طی چند سال اخیر، برای 
حل این مشــکل مذاکرات مختلفی122 با هدف تأمین واگن همراه با تأمین مالی از 
شــرکت های خارجی صورت گرفت که امضای تفاهم نامه های متعددی را درپی 
داشت123. قرارداد با شرکت هایی همچون، ترنس مش هلدینگ روسیه، آلستوم 
فرانسه، هیوندایی روتم کره جنوبی و قرارداد با دو شرکت هندی برای تولید واگن 

باری و مسافری ازجمله این قرارداد ها هستند.
قراردادهای ســاخت واگن با شــرکت های خارجی در حالی صورت گرفته  اند 
که در حال حاضر 6 شــرکت واگن پارس، مپنا لکوموتیو، واگن ســازی پلور سبز، 
واگن سازی کوثر، ایریکو و واگن ســازی تهران به  رغم توان تأمین واگن موردنیاز 
کشــور به دلیل کمبود منابع مالی با 30 درصد ظرفیت خود مشــغول به فعالیت 
هســتند124. در حال حاضر توان باالی 90 درصــدی در تولید واگن های باری125 
و50 درصدی در تولید واگن های مسافری و مترو با تأمین منابع مالی از داخل نیز 
قابل ارتقا است. خاطرنشان می سازد به گفته تفقدی، معاون راه آهن، در پنج سال 
گذشــته قرار بر این بود که 1500 عدد واگن مسافری به شبکه ریلی کشور اضافه 

شود که تنها 10 درصد از این مقدار محقق شد126.

یکــی از مهم ترین عوامــل در بی میلی مســافران و صاحبان کاال به 10 راه اندازی ATC برای تمام لوکوموتیوها
حمل ونقل ریلی، ســرعت پایین ســیر و به تبــع آن، افزایش زمان رســیدن به 
مقصد اســت که به عقیده کارشناســان کلید حــل این مشــکل را می توان در 
ارتقای ســامانه کنترل ناوبری از حالت دســتی به حالت هوشــمند دانســت. 
توجــه و اهتمام به ایــن موضوع جهت کاهــش طول بالک ها از طریق ســامانه 
 هوشــمند )ATC (Automatic Train Control، ایجــاد مراکــز کنتــرل 

)CTC (Centralized traffic control امکان پذیر است. 

معاون اول رئیس جمهور سیســتم ATC را برای اولین بار در اسفندماه سال 93 
برای افزایش ایمنی و ارتقای ظرفیت شــبکه ریلی در 51 ایســتگاه به طول 925 

تعدادنوع واگنردیف

24948تعداد واگن باری موجود در کشور1

2034تعداد واگن مسافری موجود در کشور2

26982مجموع تعداد واگن های باری و سواری موجود در کشور3

11091نیاز کشور به واگن باری طبق سند چشم انداز 41404

2435نیاز کشور به واگن مسافربری طبق سند چشم انداز 51404

1690نیاز ساالنه کشور به ساخت واگن6119

جدول4- وضعیت واگن کشور )منبع: آمارهای شرکت راه آهن(

پی نوشت:
119  - باید خاطرنشان کردد که این میزان بدون احتساب واگن های فرسوده محاسبه شده است و لذا نیاز واقعی کشور به ساخت واگن بیشتر از این مقدار خواهد بود.

122-  برای مثال فقط در بازه مرداد تا آذر سال 96 سه قرارداد مختلف برای تأمین مالی تولید واگن با کشورهای روسیه، هند و کره بسته شد.



 بررسی عملکرد سال اول دولت دوازدهم 
49 شهریورماه 1397

د  
ور

وان
 ه

 
زی

سا
هر

ش
 و 

راه
ت 

ار
وز

د 
کر

مل
  ع

کیلومتر در محور ریلی تهرانـ  مشــهد افتتاح کرد127.  21 ماه پس از بهره برداری 
از این سامانه به دلیل اجرای ناقص و عدم نظارت بر انجام کار، این سیستم کارایی 

خود را از دست داد.
پروژه ATC کل شبکه، شامل تجهیز 198 ایستگاه به سیستم ATC ایستگاهی 
و تجهیز 401 دیزل به سیســتم ATC - Onboard اســت که در ســال 96 بنا بر 
ادعای شــرکت راه آهن، تعداد 69 ایســتگاه و 115 دیزل به این سیستم تجهیز 
گشــته اند128. طبق ادعای محمدزاده، معاون فنــی و زیربنایی وقت راه آهن، بنا 
بود تا پایان ســال 94 سیســتم ATC بر روی تمام لوکوموتیوها نصب و راه اندازی 

شود129؛ اّما این وعده محقق نگردید. 

طی 12 ماهه سال 96 ، بیش از 9 میلیون و 281 هزار تن کاال از 32 مرز 11 غفلت از مزیت ترانزیت کشور
فعال زمینی و آبی کشور ترانزیت شد که نسبت به مدت مشابه در سال 95 بیش از 

19 درصد رشد داشت130 )جدول 5( )نمودار 2(.
رشــد میزان ترانزیت در ســال 96 نسبت به ســال 95 قابل تقدیر است و البته 

انتظار می رود که این روند صعودی در سال های بعد نیز استمرار یابد.
خاطرنشان می ســازد ایران به دلیل برخورداری از جایگاه جغرافیایی ممتاز 
که چهارراه شــمالـ  جنوب و شرقـ  غرب محسوب می شود، دارای مزیت های 
بالقوه نســبی در ترانزیت اســت. اّما ســایر کشــورها همواره در تالش اند تا با 
استفاده از ظرفیت های جغرافیایی خود و ایجاد کریدورهای جدید، این مزیت 
ایران را به ســود خود تغییر دهند131. برای مثال، آبــان 96، خط آهن معروف 
به جاده ابریشــم آهن)باکو-تفلیس-کارس( افتتاح شــد. ایــن خط لندن را 
مســتقیماً به پکن در مدت 15 روز متصل می کند132 که می تواند تهدیدی مهم 
برای اثرگذاری ایران در چرخه ترانزیتی دنیا باشــد. این مسیر در برابر مسیری 
که از خاک ایران، چین را به اســتانبول وصل می کند، هزار کیلومتر نزدیک تر 

است133. 
در مثالی دیگر آبان 96، با امضای توافقنامه الجورد، افغانســتان از طریق خط 
ریلی ترکمنستان و ســپس خط دریایی ترکمن باشیـ  باکو در دریای خزر، عماًل 
ایران را دور زده و از طریق ترکیه به اروپا متصل می شــود134 که این تهدیدی برای 
ظرفیت ترانزیتی ایران در کریدور شرق به غرب است؛ هم چنین با سرمایه گذاری 
کالن چین در بندر گوادر پاکستان، این کشور بدون نیاز به ایران به سواحل مکران 

دستیابی پیدا می کند135.
برای افزایــش حجم ترانزیت از خاک ایران شایســته اســت اولویت بندی 
پروژه های ریلی از ســمت توســعه شبکه ریلی مســافری به طرح هایی که در 

جهت توســعه ترانزیت است ســوق پیدا کند. ترانزیت می تواند در کوتاه مدت 
و در عــرض 3 تا 4 ســال کل ســرمایه گذاری برای ســاخت شــبکه ریلی را 
بازگرداند136؛ هم چنیــن باید توجه ویژه ای به افزایش تســهیالت ترانزیتی، 
همچون کاهش معطلی در گمرکات کشــور از طریق استفاده از دستگاه های 

ایکس ری داشت. 

ایجاد زیرســاخت ها و توســعه راه های روســتایی نقش مهمی در 12 کاهش سرعت توسعه راه های روستایی کشور
آبادانی روســتاها دارد137. بر همین اســاس و طبق گــزارش مرکز پژوهش های 
مجلس تا افق1404 ایجاد 173 هزار کیلومتر راه روســتایی در کشور نیاز است. 
توضیح آنکه در حال حاضر، حدود 45 هزار کیلومتر راه روســتایی در کشور وجود 
دارد. با وجود اهمیت توسعه راه های روستایی در کشور، در دولت یازدهم، معاونت 
راه روستایی به عنوان متولی این امر منحل گردید و در دولت دوازدهم نیز متولی 

مشخصی برای توسعه راه های روستایی تعیین نشد. 
طبق گزارش ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، در سال96 طول 
راه های روســتایی) آسفالت و شوســه( به 128138 کیلومتر کاهش پیدا کرده 
اســت138. همچنین دولت دوازدهم در قانون بودجه ســال 96 سهم توسعه راه 
روستایی را نسبت به ســال95 بیش از 71 درصد کاهش داد. طبق الیحه بودجه 
ســال97 نیز این میزان بیش از 51 درصد نســبت به ســال96 کاهش داشت. 
نمودار3 وضعیت توسعه راه های روســتایی کشور را از سال 87 تا سال 96 نشان 

می دهد. 

روزانه سفرهای متعددی از شهرهای حومه به کالن شهرها با اهدافی 13 آغاز و تکمیل خطوط قطارهای حومه ای
همچون اشــتغال، تحصیل، درمان و غیره انجام می شود. این سفرها، در صورت 
نبود یا ضعف حمل ونقل عمومی منجر به اتالف هزینه و زمان زیادی از مســافران 
می شود. خرداد 97، طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، از حدود یک میلیارد و 700 
میلیون سفر در کشــور، حدود 700 میلیون آن به سفرهای حومه ای اختصاص 
دارد و تصویب اساسنامه تأسیس شــرکت قطارهای حومه ای یکی از اصلی ترین 

اولویت های وزارت راه و شهرسازی است139.
فروردین97، موسوی، معاون مسافری راه آهن، توجه ویژه دولت به راه اندازی 
قطارهای حومه ای را مدنظر قرار داد140. در این رابطه، اســتاندار تهران نیز بر لزوم 
رفع سریع مشــکالت خطوط 9 گانه قطارهاي حومه ای تأکید کرد141؛ اما تاکنون 

توفیق خاصی در بهره برداری از این خطوط حاصل نشده است. 

139113921393139413951396سال

1075295211590456123403931091922278157789281654ترانزیت جاده ای و دریایی

906325529587796972143543311426421585959ترانزیت ریلی

11659277121200431313736512354655895842010867613مجموع

جدول 5- آمار ترانزیت جاده ای، دریایی و ریلی) تن( )منبع: آمارهای سازمان راه داری و حمل ونقل و راه آهن(
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نمودار 2 - میزان ترانزیت جاده ای، دریایی و ریلی )منبع: آمارهای سازمان راه داری و حمل ونقل و راه آهن(
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تعدادی از خطوط قطار حومــه ای که متولیان امر در اظهــارات خود به آن ها 
اشاره کرده اند، در جدول زیر مشاهده می شود. این محورها تاکنون به بهره برداری 

نرسیده اند و به توجه بیشتری نیاز دارند)جدول 6(.

حمل ونقــل ریلــی جزء مســائل محوری برنامه ششــم توســعه 14 ناتمامی برخی محورهای مهم ریلی
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی142 کشور قرار دارد. از طرفی نیز مدیران راه آهن 
اولویت راه آهن را توســعه خطوط ریلی عنوان کرده اند143. در این میان برخی 
بر اتصال استان های باقیمانده به شــبکه ریلی و توسعه خطوط فرعی ریلی144 
و برخــی دیگر نیز بر لــزوم توجه بر اتصال خطوط ریلی بــه مراکز عمده بار145 

تأکیددارند.
به گفته خادمی، در حال حاضر بیش از 3 هزار و 400 کیلومتر خط ریلی جدید 
در کشــور در حال اجرا اســت146؛ اما باید اذعان نمود که همه این خطوط درجه 
اهمیت یکسانی ندارند و انتظار می رود که محورهای راهبردی و ترانزیتی ریلی از 
توجه و پیشرفت بیشتری برخوردار باشند. در ادامه برخی از این خطوط راهبردی 

معرفی و میزان پیشرفت آن ها تشریح می شود:

14-1-  محور سرخس - چابهار
 ایــن محور 1350 کیلومتــری تنها کریــدور ترانزیتی در دست ســاخت برای 
دسترسی کشــورهای آسیای مرکزی به آب های آزاد اســت و باعث فعال سازی 
شاخه شرقی کریدور ترانزیتی شــمال جنوب می شود. بهره برداری از این محور، 
زمینه ســاز توسعه اســتان های محروم و مرزی شرق کشور اســت. خاطرنشان 
می ســازد که پروژه احداث خط آهن ســرخس - چابهار از ســال 89  آغاز شد و 

تاکنون حدود 15 درصد پیشرفت داشته است.

14-2-  محور خواف - هرات
با بهره برداری از این محــور 194 کیلومتری، ایران می توانــد از منافع ترانزیتی 
حاصل از اتصال افغانســتان به غرب آســیا و اروپا از طریق خاک ایران و هم چنین 
اتصال افغانســتان به هند از طریق آب های آزاد بهره مند شود. در کنار این، امکان 
بهره برداری از منافع ترانزیت معادن ســنگ غنی افغانســتان و شرق کشور نیز 
وجود دارد. پروژه احداث خط آهن خواف - هرات از ســال 77 آغاز شــد و تاکنون 

حدود 50 درصد پیشرفت داشته است.

14-3-  محور کرمانشاه - خسروی
این محور حلقه مفقوده اتصال ریلی شــرق آســیا به اروپا اســت. عالوه بر این، با 
بهره برداری از این محور، ارتباط ریلی کشــورهای ایران، عراق و ســوریه برقرار 
می شود. از یک ســو این کشــورهای جنگ زده هم اکنون نیاز ویژه ای به احیای 
زیرســاخت های خود و دریافت محوله های تجاری از طریق ریل دارند و از سوی 
دیگر به واســطه قرابت های فرهنگی - مذهبی و سیاسی ظرفیت بی بدیلی برای 
تبادل مســافر با ایران محسوب می شــوند. هم اکنون پروژه احداث این خط آهن 

پیشرفت خاصی نداشته است.

14-4-  محور قزوین - رشت - انزلی/ آستارا
ســاخت این محور 369 کیلومتری در راستای فعال ســازی شاخه غربی کریدور 
ترانزیتی شمال جنوب است و با بهره برداری از آن زمینه اتصال کشورهای جنوب 
شرقی آسیا به شــمال غرب آســیا، قفقاز و اروپا فراهم می شود. مزیت این مسیر 
صرفه جویــی 30 درصدی در هزینه ها و 40 درصــدی در زمان برای حمل کاال از 
آسیا به اروپا نسبت به مسیر دریایی کانال سوئز است. پیشرفت احداث این محور 

حدود 51 درصد برآورد می شود.

14-5-  محور شلمچه - بصره
ســاخت این محور ازآن جهت مهم اســت کــه به اتصال ایران به شــریک بزرگ 
اقتصادی خود یعنی عراق منجر می شــود. در ســال 96 میزان صادرات ایران به 
عراق بالغ بر 13 میلیون تن بود که 13.7 درصد از کل صادرات کشــور را شــامل 
می شود147. عالوه بر این بستر سفر ساالنه بیش از 3 میلیون زائر عتبات از مرزهای 
جنوبی کشــور با قطار نیز فراهم می گردد. پروژه احداث این محور از سال 90 آغاز 

شد و تاکنون حدود 34 درصد پیشرفت داشته است.

دریانوردی15 عدم تشــکیل معاونت ریلی در ســازمان بنادر و 
تمام بنادر مرجع دنیا بر سهم ریل از میزان تخلیه و بارگیری بنادر سرمایه گذاری 
کرده اند148. حسن زاده، معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی، اتصال ریل 
به بندر را عاملی مهم برای توســعه و رونق ترانزیت می داند149 و سرایی، مدیرکل 
امور لجستیکی و حمل ونقل چندوجهی این سازمان، نیز معتقد است اتصال ریلی 
در بنادر موجب ایجاد زمینه ی مناســب برای بهره گیری همه ی مشتریان بنادر و 

محورهاردیفمحورهاردیف
اراک - امیرکبیر8تهران - پردیس 1
اراک - مهاجران9تهران - پاکدشت 2
اصفهان - بهارستان10اندیشه - تهران3
اصفهان - فوالدشهر11تهران-قدس-شهریار-مالرد-صفادشت4
اصفهان - مجلسی12تبریز - سهند 5
مشهد - گل بهار13 عقدای اردکان - مهریز 6
کرج - هشتگرد14شیراز - صدرا 7

جدول 6- محورهای قطارهای حومه ای به بهره برداری نرسیده

نمودار 3 - وضعیت توسعه راه های روستایی کشور ) منبع: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور(
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کاهش هزینه ها و ارتقای اقتصاد ملی و رقابت پذیری بنادر می شود150.
با هدف افزایش ســهم ریل از جابه جایی بار بنادر، از 14 درصد151به 45 درصد 
، آخوندی در شــهریور 96 از هیأت عامل جدید ســازمان بنــادر و دریانوردی و 
مدیرعامل این ســازمان درخواســت کرد که در اولین فرصت، در سازمان بنادر، 
معاونت ریلی ایجاد شــود تا مرکز کنترل ریلی در ســازمان بنادر با مرکز کنترل 
راه آهن ارتباط مستقیم داشته باشند و بدین ترتیب ریل درون محوطه بندر فعال 
شــود. بعدها نیز محمودی، مدیرکل برنامه، بودجه و تحول اداری سازمان بنادر 
و دریانوردی، ایجاد این معاونت را امری مهم دانســت152؛ هرچند که با گذشــت 
قریب به یک سال از درخواســت وزیر، اقدام ویژه ای در این راستا صورت نگرفته 

است.

تحوالت مرتبط پیرامونی
برگشتی مسکن مهر1 تحقیق و تفحص مجلس از بانک مسکن برای اقساط 
بهمن ماه سال 96، رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، از تحقیق 
و تفحص کمیســیون های اقتصادی و عمران مجلس از بانک مسکن در خصوص 
ابهام در محل هزینه کرد منابع حاصل از بازپرداخت تســهیالت مسکن مهر خبر 
داد153. بررســی نحوه عملکرد بانک مســکن در حوزه تولید مســکن نیز از دیگر 

محورهای تفحص از بانک مسکن بود154. 
الزم اســت ذکر گردد که بت شــکن، مدیرعامل وقت بانک مســکن، آذرماه 

96 اعالم نمود که حدود 16 هزار میلیارد تومان از اقســاط مســکن مهر به دولت 
بازگشته اســت155. از این میزان 5 هزار میلیارد تومان به مسکن مهر تزریق و 13 

هزار میلیارد تومان از آن از سوی بانک مسکن در طرح های دیگر هزینه شد156.
خاطرنشــان می ســازد که تاکنون از اقدامات صورت گرفتــه درباره تحقیق و 

تفحص خبری منتشرنشده است.

کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس، آبان ماه ســال 96 از تهیه 2 تحقیق و تفحص مجلس از مسکن مهر
طرح تحقیق و تفحص از مســکن مهر و تقدیم آن به هیئت رئیســه مجلس خبر 
داد157. به گفته این نماینده مجلس، تلفات مســکن مهر کرمانشــاه و همچنین 
ارزیابی استحکام و قدرت ساختمان های مســکن مهر ازجمله محورهای اصلی 
تفحص مجلــس بوده اســت158. رئیس کمیســیون عمران مجلــس، ازجمله 
محورهای تحقیق و تفحص را به صورت زیر برشــمرد: ابعــاد اجرایی، مدیریتی، 
اجتماعی، آســیب های اجتماعی و برخورداری از ســرانه های شهری، خدمات 
شــهری، تأسیســات و تجهیزات، میزان دقیق عملیاتی شدن پروژه های مسکن 

مهر159.
متذکر می گردد که تاکنون خبری در رابطه با این تحقیق و تفحص در رسانه ها 

منتشرنشده است.

نماینــدگان مجلس در پنج ســال اخیر در ســه نوبــت آخوندی را 3 استیضاح وزیر راه و شهرسازی
اســتیضاح کرده اند160. عملکــرد آخوندی در مواردی چون مســکن اجتماعی، 
تجهیز و توســعه راه آهن، رســیدگی و نظــارت بر نحوه ساخت وســازها، رکود 
بازار مســکن و نوســازی نــاوگان هوایــی از موارد اســتیضاح بوده اســت161. 
ســانحه هواپیمای یاسوج و کشــتی ســانچی ازجمله محورهای اصلی سومین 
اســتیضاح وزیر راه و شهرســازی بود162. 22 اســفند 1396 جلســه استیضاح 
ســوم آخوندی برگزار شــد که با 92 رأی موافــق و 152 رأی مخالــف و 2 رأی 
 ممتنع از مجمــوع 246 رأی، موفق به کســب مجــوز ادامه حضــور در دولت 

شد163. 

طی سال های اخیر، رشــد اندک تعداد معامالت مسکن، بیانگر تداوم 4 افزایش قیمت و تعداد معامالت مسکن 
رکود حاکم بر بازار خریدوفروش آن بوده اســت. نمودار4 نشان دهنده روند ثابت 

معامالت مسکن طی چند سال گذشته است.
باوجود ثبات رکود حاکم بر بازار مســکن اما طی چند ماه اخیر، تعداد معامالت 
مسکن در کشــور، افزایش یافت. بررســی تعداد معامالت مسکن شهر تهران در 
چهارماهه اول ســال 97 و مقایسه آن با مدت مشــابه سال قبل، حکایتگر افزایش 
محسوس معامالت مسکن شهر تهران است. به نحوی که در چهارماهه اول سال 97 

نمودار4- میانگین معامالت انجام شده واحدهای مسکونی شهر تهران )منبع: گزارش بانک مرکزی(
969594939291

181240
162054153763

171311

121470

185115
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تعداد معامالت مسکن شهر تهران 52 هزار و 553 مورد بوده است که در مقایسه با 
چهارماهه اول سال 96، افزایش 900 واحدی را نشان می دهد)نمودار 5(.

طبق گزارش های بانک مرکزی در اســفندماه 96 میانگین قیمت هر مترمربع 
مسکن در شــهر تهران 5.7 میلیون تومان بود که این مبلغ نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 26.1 درصد رشد داشت164)نمودار6(.
الزم است ذکر شود به اعتقاد بســیاری از کارشناسان، افزایش تعداد معامالت 
مسکن در 4 ماهه اول سال 97، نتیجه سوداگری و ورود بخشی از نقدینگی  کشور 

به بازار مسکن برای حصول سود از طریق خریدوفروش مسکن بوده است.

سال های اخیر5 تعداد پاییــن پروانه های صادره ســاختمانی در 
بررســی گزارش های مرکز آمار نشــانگر افزایــش اندک تعــداد پروانه های 
ســاختمانی صادره از سوی شهرداری های کشــور و به دنبال آن استمرار فرایند 
رکود است165. نمودار شــماره 7 تعداد واحدهای مسکونی مندرج در پروانه های 
ساختمانی طی سال های اخیر را نشــان می دهد که می توان تعداد این واحدها را 

به عنوان شاخصی جهت قضاوت درباره رکود تولید مسکن لحاظ نمود.

پروژه ســاخت آزادراه تهران - شمال در 4 منطقه از سال 75 شروع 6 ساخت آزادراه تهران - شمال توسط بنیاد مستضعفان
شــد. تا تیرماه 94، از منطقه چهارم این پروژه166)20 کیلومتر معادل 17 درصد 
کل پروژه( بهره برداری شد167. بنیاد مستضعفان در سال 94 طی تفاهم نامه ای با 

وزارت راه و شهرسازی اجرای پروژه و تسریع در آن را بر عهده گرفت168.
این آزادراه بخشــی از آزادراه سراســری شــمال - جنوب اســت و به عنوان 
کوتاه ترین مســیر ارتباطی دریای خزر با خلیج فارس در توســعه ترانزیت نقش 
عمده ای را بر عهده خواهد داشــت169. از مزایای دیگر احداث این آزادراه می توان 
به کاهش طول سفر، صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش زمان سفر به ویژه در 

ایام پرترافیک تعطیالت اشاره کرد170.
بهره برداری از این بزرگراه بارها به تعویق افتاده اســت؛ در اردیبهشت1397، 
ســعیدی کیا،  رئیس بنیاد مســتضعفان از بهره برداری منطقه یکم171 این پروژه 
تا چند ماه آینده گفت172 و خادمی، معاون وزیر راه و شهرســازی نیز با اشــاره به 
پیشــرفت 90 درصدی منطقه 1 این پروژه در انتهای سال 96، وعده بهره برداری 

از آن در سال 97 را داد173. نمودار 5 - تعداد معامالت مسکن تهران در 4 ماهه اول سال 97-96

چهار ماهه اول 96

51653

چهار ماهه اول 97

52553

نمودار 7 - تعداد پروانه های صادره از شهرداری های کشور )منبع: مرکز آمار(
89 90 91 93 9592 94 96

824035
765024 761121

809843

400164 358231 344597 346164
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نمودار6- درصد تورم نقطه به نقطه مسکن تهران )بانک مرکزی(

پی نوشت:
166-  قطعه چهار آزادراه تهران  -  شمال به طول 20 کیلومتر مرزن آباد تا کمربندی چالوس را شامل می شود.

171-   قطعه یک آزادراه تهران - شمال به طول 32 کیلومتر از تقاطع بزرگراه آزادگان و شهید همت آغاز می شود و با عبور از مناطق کن، سولقان و امامزاده عقیل و تونل تالون و دره النیز به سه راهی شهرستانک می رسد.



gg افزایش ســقف تســهیالت خرید مســکن ازجمله مهم ترین
اقدامات دولت دوازدهم در ســال اول فعالیت های خود در بخش 

مسکن بود.
gg افزایش مرحله ای ســقف تسهیالت مســکن مهر از 25 میلیون

تومان به 30 میلیــون تومان و در گام پایانی به 40 میلیون تومان 
ازجمله اقدامات مثبت وزارت راه وشهرسازی به شمار می رود.

gg به گفته رئیس بنیاد مسکن، در سال 97 با وام 25 میلیون تومانی
مسکن، 200 هزار واحد مسکونی روستایی با سفته زنجیره ای و 

سود 5 درصد احداث خواهد شد.
gg پیرو قراردادهای خرید هواپیما، تاکنــون 13 فروند هواپیمای

ATR و ســه هواپیمای ایرباس وارد ناوگان هوایی کشــور شده 

است.
gg به گفتــه خادمی، معاون وزیر راه و شهرســازی، قرار بود ســال

1396، 516 کیلومتر ریل گذاری انجام شود که تا پایان سال 96، 
510 کیلومتر از آن اجرایی شد.

gg اردیبهشــت 97، بازرس معتمد وزارت راه و شهرسازی، کیفیت
ریل تولیدی ذوب آهــن را تأیید نمود و خرداد 96، راه آهن اولین 

محموله ریل را از ذوب آهن تحویل گرفت.
gg کمبود منابع مالی ازجمله مهم ترین دالیل مطرح شــده از سوی

مســئولین وزارت راه و شهرســازی در خصوص اجرایی نشدن 
طرح مسکن اجتماعی به شمار می رود.

gg ازجملــه مهم ترین سیاســت های بخش مســکن وزارت راه  و
شهرســازی در چند سال گذشــته عدم ورود به حوزه ساخت و 

تولید مسکن بوده است.
gg قائم مقــام وزیر راه و شهرســازی بهمن ماه 96 بیان داشــت که 

»طبق برنامه ریزی بنا بود پرونده مســکن مهر 12 استان تا پایان 
ســال جاری بسته شــود، اّما این برنامه به دلیل وجود مشکالت 

محقق نشد«. 
gg مظاهریان، معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی 

وعده داد که »ســامانه ملی امالک و اسکان کشور« تا خرداد 96 
راه اندازی شود؛ لکن تاکنون سامانه مذکور عملیاتی نشده است. 

gg از 5.3 میلیون واحد روســتایی، بیــش از 3.2 میلیون واحد غیر
مقاوم هســتند. به عبارت دیگر جان 13 میلیون روســتایی در 

کشور در معرض خطر است.
gg ،مهم ترین چالش برای تأمین واگن و لوکوموتیو موردنیاز کشور

محدودیت مالی جهت خرید واگن از شــرکت های تولیدکننده 
داخلی است. 

gg طبق ادعای معاون فنــی و زیربنایی وقت راه آهن، بنا بود تا پایان
سال 94 سیستم ATC بروی تمام لوکوموتیوها نصب و راه اندازی 

شود اّما این وعده محقق نگردید. 
gg اســتاندار تهران بر لزوم رفع ســریع مشــکالت خطوط 9 گانه

قطارهــاي حومه ای تأکیــد کرد. اما تاکنــون توفیق خاصی در 
بهره برداری از این خطوط حاصل نشده است. 

gg به گفته خادمی، در حال حاضر بیــش از 3 هزار و 400 کیلومتر
خط ریلی جدید در کشور در حال اجرا است؛ اّما باید اذعان نمود 
که همه ایــن خطوط درجه اهمیت یکســانی ندارنــد و انتظار 
می رود کــه محورهای راهبــردی و ترانزیتی ریلــی از توجه و 

پیشرفت بیشتری برخوردار باشند.
gg طبق گزارش های بانک مرکزی در اسفندماه 96 میانگین قیمت

هر مترمربع مســکن در شــهر تهران 5.7 میلیون تومان بود که 
این مبلغ نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 26.1 درصد رشد 

داشت.
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کسب 
درآمد

ایجاد 
اشتغال

محور خواف - هرات 

طول محور 

کیلومتر 
194

سال شروع 

1377
50

پیش بینی پیشرفت کار
پایان کار

1393
بهره مندی ایران از ظرفیت کریدور ترانزیتی 
   اتصال افغانستان به غرب اسیا و اروپا از طریق 

خاک ایران)کریدور شرقی غربی(
   اتصال افغانستان به هند از طریق اب های ازاد 

امکان بهره برداری 
از منافع ترانزیت 

معادن سنگ غنی 
افغانستان

کسب مزیت 
رقابتی ترانزیتی

    سرخس         

    چابهار         

    خرمشهر         

    اراک         
          خسروی 

          بصره 

    قزوین         

    آستارا         

          خواف     هرات           

محور سرخس - چابهار 

طول محور 

کیلومتر 
1350

سال شروع 

1389
15

پیشرفت کار

لزوم توجه به محورهای ترانزیتی توجیه پذیر



محور خرمشهر - شلمچه - بصره 

طول محور 

کیلومتر 
49

سال شروع 

1390
34

پیش بینی پیشرفت کار
پایان کار

1395
اربعین

اتصال ایران به 
عراق، شریک 

بزرگ اقتصادی 
ایران

فراهم شدن بستر سفر ساالنه بیش 
از 3 میلیون زائر عتبات عالیات از 

مرزهای جنوبی کشور با قطار

تکمیل راه آهن غرب )اراک - کرمانشاه - خسروی(

طول محور 

کیلومتر 
530

سال شروع 

1380
50

پیش بینی پیشرفت کار
پایان کار

1394
امکان سفر ریلی مسافران ایرانی، 
عراقی و سوری به اماکن زیارتی 

سه کشور

حلقه مفقوده 
اتصال ریلی شرق 

آسیا به اروپا

محور قزوین - رشت - انزلی / آستارا

طول محور 

کیلومتر 
370

سال شروع 

1381
51

پیش بینی پیشرفت کار
پایان کار

1394
فعالسازی شاخه غربی کریدور ترانزیتی شمال جنوب

   اتصال کشورهای جنوب شرقی آسیا به شمال غربی آسیا، قفقاز و اروپا
   دارای مزیت صرفه جویی 30درصدی در هزینه ها و 40درصدی در 

زمان نسبت به مسیر دریای کانال سوئز

پیش بینی 
پایان کار 

1399
تنها کریدور ترانزیتی 

برای دسترسی 
کشورهای آسیای 

مرکزی به آب های آزاد 

زمینه ساز توسعه استان های 
محروم و مرزی شرق کشور از طریق
فعال سازی ظرفیت های معدنی و 

کشاورزی 

ایجاد اشتغال و 
درآمد سرشار 

ترانزیتی برای کشور 

فعال سازی 
شاخه شرقی 

کریدور ترانزیتی 
شمال جنوب



محمــود حجتی با اعتماد دکتر روحانی و رأی مثبت نمایندگان مجلس مجــدداً بلیط همراهی با کاروان تدبیر و امید 
را کسب نمود و ســکان دار وزارت خانه ی جهاد کشاورزی شــد. این مرد کم حاشــیه و کهنه کار، البته جواب اعتماد 
رئیس جمهور را با افزایش تولید محصوالت کشاورزی کاهش میزان واردات در سال گذشته داد و بدین ترتیب در راستای 

تقویت خودکفایی کشور گام برداشت.
مرد نجف آبادی کابینه، اقدامات مناســبی را در راستای مدیریت آب به ثمر رســاند و بهره وری آب را ساالنه 6 درصد افزایش 
داد. از این منظر می توان به او نمره ای مثبت داد؛ هرچند که سال گذشته همچون سال های اخیر، وزارت جهاد در توسعه آبخیزداری 

نمره مطلوبی را کسب نکرد.
بدون اغراق می توان نقطه تمایز حجتی را نسبت به دیگران، تکیه بر خودکفایی محصوالت کشاورزی دانست؛ البته باید گفت که تحقق 
این خودکفایی با اتکا به ابزاری طالیی بنام قانون تمرکز وظایف کشــاورزی صورت گرفت و می گیرد. لکن این ابزار طالیی، به طور کامل 
مورداســتفاده قرار نگرفت: آقای وزیر باوجود کســب موفقیت های قابل توجه درزمینه تولید محصوالت اساسی، خیزی برای بازپس گیری 
ابزار تنظیم بازار از وزارت صنعت برنداشــت و حتی در مقوله واردات برخی اقالم نیز اختیارش ســلب شد. همین سکوت در برابر چندگانگی 
مدیریتی کار دســت حجتی داد و او را تا پای استیضاح نیز کشــاند. البته این فقط آقای وزیر نبود که تاوان این سکوت را پرداخت؛ کشاورزان نیز 
متضرر شــدند؛ تا جایی که آمار واردات محصولی چون برنج باوجود تولید مناسب در کشور، نسبت به سال قبل چند برابر شد. »سکوت« حجتی در 

برابر نقض قانون تمرکز البته می تواند »تاوان« بیشتری نیز داشته باشد؛ تاوانی چون لغو این قانون به واسطه احیای وزارت بازرگانی.

گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی
در سال نخست دولت دوازدهم

تاوان سکوت
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چالش های تحقق قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در صورت عدم دسترسی مدیران بخش کشاورزی به ابزار مدیریت بازار 1
محصوالت کشاورزی1، همه تالش هایی که در عرصه تولید صورت می گیرد با واردات 
بی منطق به هدر خواهد رفت. در راســتای حل این مسئله، قانون »تمرکز وظایف و 
اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی«2  بهمن ماه سال 91 به تصویب 
مجلس رســید3 و آئین نامه اجرایی آن در اسفندماه سال 92 ابالغ شد4. وزارت جهاد 
کشاورزی با استفاده از ظرفیت های قانون تمرکز طی سال های 92 تا 96، زمینه ساز 

کاهش 5 میلیارد دالری واردات و افزایش تولید محصوالت کشاورزی شد5.
طی یک سال اخیر و با ارائه الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت، احیای وزارت 
بازرگانی در دستور بررســی قرار گرفت. در صورت تصویب الیحه و احیای وزارت 
بازرگانی، عماًل قانون تمرکز ملغی می شد و وزارت جهاد کشاورزی اختیار مدیریت 
تجارت محصوالت کشــاورزی را از دست می داد. خاطرنشان می سازد نمایندگان 

مجلس با تصویب این الیحه و متعاقباً لغو قانون تمرکز مخالفت کردند.
خاطرنشان می سازد که طی یک ســال اخیر، با اتخاذ برخی تصمیمات، برخی 
اختیارات قانونی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار 
شد و عماًل اجرای قانون تمرکز مخدوش گشت. این تصمیمات در تولید، واردات 
و تنظیم بازار برخی محصوالت کشــاورزی، نتایج منفی بر جای گذاشت. در ادامه 
ضمن اشــاره به روند اجرای قانون تمرکز طی یک سال گذشــته، برخی از نتایج 

مذکور نیز بررسی می شود.

1-1-  ادامه خودکفایی گندم با وجود کاهش حمایت دولت
در دولت یازدهم، وزارت جهاد کشــاورزی با اســتفاده از ظرفیت قانون تمرکز 
وظایف و اختیارات بخش کشــاورزی، با افزایش تعرفــه واردات گندم و افزایش 
قیمت خرید تضمینی گندم، تولید این محصول را افزایش و واردات آن را کاهش 
داد. همانطور که در نمودار )1( نشــان داده شده اســت، در سال 92، 6.6 میلیون 
تن گندم تولید شــد که تنها 4 میلیون و۸۰۰ هزار تــن از آن به صورت تضمینی 
خریداری شــده بود6. این در حالی اســت که تولید گندم در ســال 96 به 12.4 
میلیون تن رسید و حجم خرید تضمینی آن به حدود 9 میلیون تن افزایش یافت7 

و خودکفایی کشور در تولید این محصول اساسی، استمرار پیدا کرد)نمودار1(.
باید توجه داشت که با وجود خودکفایی گندم در سال 96، میزان تولید و خرید 
تضمینی آن نســبت به ســال 95 کاهش یافت. به عقیده کارشناســان علت این 

کاهش را می توان به موارد زیر نسبت داد:
 تغییر رویکرد در حمایت از تولید محصوالت اساسی، تأخیر در اعالم نرخ خرید 
تضمینی، تأخیــر در پرداخت مطالبات کشــاورزان، افزایش ناچیز قیمت خرید 

تضمینی برخالف قانون خرید تضمینی در سال زراعی ۸95-96 .
عدم حمایت از خودکفایی گندم در سال زراعی 97-96 تشدید و قیمت خرید 
تضمینی گندم بدون افزایش، با 7ماه تأخیر اعالم شــد. به عقیده کارشناســان، 
ایــن فرآیند باعث کاهش تولید گنــدم و فروش آن به دولــت و در نهایت تهدید 

خودکفایی این محصول خواهد شد.
  

1-2-  افزایش تولید دانه های روغنی
افزایش میزان مصرف روغن در کشــور، خروج ســاالنه 4 میلیــارد دالر ارز برای 
واردات روغن خام و کنجاله دانه هــای روغنی9و1۰، اهمیت تولید دانه های روغنی 
در داخل کشــور را دوچندان می کند. در این راســتا و طی ســال های اخیر، این 
وزارت خانه عالوه بر افزایــش تعرفه واردات روغن خام و کاهــش تعرفه واردات 
دانه های روغنی، اختیار واردات دانه های روغنی را به کارخانجات صنایع تبدیلی 
روغن واگذار نمود11. به همین سبب واردات و تولید این محصوالت طی چهار سال 
گذشته افزایش پیدا کرد. توضیح بیشتر آنکه واردات دانه ها از 147 میلیون دالر12 
در سال 91 به 1471 میلیون دالر13 در ســال 96 افزایش یافت. همچنین تولید 
دانه های روغنی از 36۰ هزار تن در سال 92 به 55۰ هزار تن در سال 96 ارتقا پیدا 

کرد و طبق برآورد در سال 97 به 63۰ هزار تن می رسد14.
دانــه روغنی کلزا به دلیل قابلیت بهبود و حاصلخیــزی خاک، ارتقای عمکلرد 
گندم در تناوب و تولید روغن 55-25 درصدی، بیشــتر از دانه های روغنی دیگر 
مورد توجه قرار گرفته اســت؛ به طوری که تولید آن از 46 هزارتن در ســال 94 به 
1۸2 هزارتن در سال 96 افزایش یافت و برای افزایش تولید آن در سال 97 تا 3۸۰ 

هزارتن برنامه ریزی شده است15.
در این میان ســهم باالی سویا16 در واردات دانه های روغنی و همچنین انحصار 
6۰ درصدی واردات آن در دســت یک کارخانه، باعث انحــراف تعرفه  دانه های 

روغنی و اختالل در بازار خوراک دام در اوایل سال 97 شد17.

پی نوشت:
1-   عمده ابزارهای مدیریت آب، بازار محصوالت کشاورزی و روستاها بین وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، جهاد کشاورزی، نیرو، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و ... پراکنده است.

2-   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 
اساسي از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتَزع و به وزارت جهاد کشاورزي واگذار شد.

4- بنا بر آئین نامه اجرایی این قانون، »تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصوالت و کاالهای اساســی 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.
9-  وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خروج ساالنه 4 میلیارد دالر ارز از کشــور برای واردات دانه های روغنی گفت: رانتی که پشت واردات این محصول وجود دارد باعث شده که کشت دانه های روغنی 

این چنین رها شود.
16-   این دانه روغنی تنها 16 درصد تولید روغن داشته و بیشتر با هدف تولید کنجاله وارد کشور می شود.
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قیمت خرید تضمینی

میزان تولید

میزان خرید تضمینی

نمودار 1: قیمت خرید تضمینی، میزان تولید، میزان واردات، میزان خرید تضمینی گندم )منابع: وزارت جهاد 
کشاورزی و گمرک جمهوری اسالمی ایران(
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در سال گذشته وزارت 
جهاد کشاورزی توانست با 
راه کارهای از جمله تغییر 
فصل کشت چغندر قند، 
ضمن افزایش  بهره وری 
آب تولید شکر را تا مرز 
90درصد خودکفایی 
افزایش دهد

1-3-  افزایش تولید شکر تا مرز خودکفایی
یکی دیگر از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در یک سال اخیر، کاهش وابستگی 
کشور به شــکر وارداتی از طریق افزایش تولید در داخل کشــور بود. این مهم در 
دولت یازدهم پی ریزی شد و در دولت دوازدهم با جدیت ادامه یافت. در یک سال 
اخیر، وزارت جهاد کشاورزی با اعطای مجوز واردات شکر به کارخانجات تولیدی 
قند و شــکر1۸، استفاده از بذر مناسب، توسعه مکانیزاســیون و سامانه های نوین 
آبیاری و همچنین انتقال فصل کشــت از بهار به پاییــز، ضمن افزایش بهره وری 
آب و اســتفاده از آب باران19و2۰، توانست تولید شــکر را از 1.7 میلیون تن در سال 
95-94 به 1.99 میلیون تن در ســال 
زراعــی 96-95 برســاند21. این میزان 
تولید ســبب افزایش تولید شکر تا مرز 
9۰ درصد خودکفایی شد22. شایان ذکر 
است میزان نیاز ســاالنه کشور به شکر 

2.2 میلیون تن است23.

1-4-  مدیریت بازار شب عید 
و ماه رمضان

بــه گفته مســئولین ســازمان تعاون 
روســتایی، از ابتدای زمستان 96، 2۰ 
هزار تن ســیب و 4۰ هزار تــن پرتقال 
توسط این ســازمان خریداری شد24 و 
از تاریخ 2۰ اســفند، 15 درصد پایین تر 
از قیمت بازار، در دســترس عموم قرار 
گرفت25. شــرکت پشــتیبانی امور دام 
نیز با خرید و ذخیره سازی مرغ، گوشت 
قرمز گرم و منجمد از محل تولید داخل 
و واردات از نوسانات شدید قیمتی این محصوالت در شب عید جلوگیری کرد26. 

ناگفته نماند در زمستان سال 96 به دلیل شیوع آنفلوآنزای پرندگان و معدوم سازی 
بیش از 27 میلیون قطعه مرغ تخم گذار، تولید تخم مرغ در طول سه ماه 15۰ هزار تن 
کاهش داشت27 و قیمت آن تا حدود 1۰۰ درصد افزایش یافت2۸و29. به همین جهت، 
وزارت جهاد کشاورزی با کاهش 4۰ درصدی تعرفه واردات تخم مرغ سعی در تنظیم 
بازار داشت که به دالیل مختلف از جمله عدم همراهی بخش خصوصی وارد کننده، 

تنها توانست بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد3۰.

با وجود موفقیت نســبی وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت بازار شب عید اّما در 
ماه رمضان 97 بر قیمت برخی اقالم اساسی از جمله گوشت قرمز کنترل مناسبی 
نداشت31. به نحوی که تیرماه 97، قیمت گوشت قرمز با رشد 23 درصدی32 نسبت 
به مدت مشابه سال قبل مواجه گردید33. این موضوع موجب گشت تا وزارت جهاد 

کشاورزی جهت تعدیل قیمت گوشت قرمز، صادرات دام زنده را ممنوع کند34. 

1-5-  تداوم اجرای سیاســت بازار در برابر بازار در خصوص 
میوه و گوشت

تولید ســاالنه 16 میلیون تن میوه کــه 9 میلیون تن از آن را ســیب و مرکبات 
تشــکیل می دهند، عالوه بر تأمین نیاز داخل، ظرفیت مناســبی را برای صادرات 
ایجاد می کند35. وزارت جهاد کشــاورزی از سال 94 با اســتفاده از اختیارات داده 
شده در قانون تمرکز، سیاست ابتکاری »بازار در برابر بازار« را در کنار اعطای مشوق 
صادراتی - برای حمایت از صادرات محصوالتی که مازاد تولید وجود دارد- در دستور 
کار قرار داد36. در همین راستا و در سال 95، سیاست بازار در برابر بازار برای صادرات 
ســیب در ازای واردات موز با تعرفه 5 درصد اجرا شد. صادرات سیب، پس از افزایش 
3۰۰ درصدی در شش ماهه نخست سال 95 نسبت به مدت مشابه سال 3794 ، برای 

اولین بار رکورد 535 هزارتن صادرات را در طول سال 96 به ثبت رساند3۸. 
آزاد کردن صادرات یک کیلوگرم دام زنده ســبک در ازای واردات یک کیلوگرم 
الشه گوشت گوسفندی، تصمیم دیگری بود که در سال 96 با استفاده از سیاست 
بازار در برابر بازار گرفته شــد39. البته به دالیلی چون افزایــش قاچاق دام زنده و 
افزایش قیمت نهاده های دامی در شرایط بحران ارزی کشور در ابتدای سال 97، 
بازار داخلی با افزایش قیمت گوشت مواجه شد و مسئولین وزارت جهاد کشاورزی 

ناچار به توقف صادرات دام زنده سبک شدند4۰.

1-6-  بروز دوگانگی در مدیریت واردات برنج
طی ســال های اخیر وزارت جهاد کشــاورزی با اعمــال تعرفه 4۰ درصــدی و اخذ 
مابه التفاوت 5۰۰ تومانی به ازای هر کیلوگرم، واردات این محصول اساســی را کنترل 
نمود. به نحوی که واردات برنج از یک میلیون و 9۰۰ هزار تن در ســال 92، به ۸4۰ هزار 
تن در سال 95 کاهش یافت41. این موفقیت در کنترل واردات برنج در سال 96 ادامه پیدا 
نکرد؛ به طوری که در ســال 96 واردات برنج با افزایش 42 درصدی نسبت به سال4295  

به رقم یک هزار و 214 میلیون دالر رسید و به رتبه سوم واردات کشور صعود کرد43. 
علت این امر را می توان در اختالالتی که در اجرای قانون تمرکز در سال 96 پیش 
آمد، جستجو کرد. به گفته کارشناســان، انتصاب وزیر صنعت، معدن و تجارت، به 
عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار - که به اعتقاد اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس 
خالف قانون تمرکز بود44و45- در طول ســال 96 موجب بروز دوگانگی مدیریتی در 
خصوص واردات برنج شد46 و تصمیم گیری در این زمینه را با مشکل مواجه کرد47. 
در مورد اختالالت تصمیم گیری در این زمینه می توان به صدور مجوز واردات برنج4۸ 
و همچنین اختصاص ارز مبادله ای از طرف ستاد تنظیم بازار49 برخالف نظر وزارت 
جهاد کشاورزی5۰ و نیز تأخیر در اجرای درخواست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر 

ممنوعیت واردات برنج51، از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت52 اشاره کرد.

حمایت از پرورش ماهی در قفس و ماهی تیالپیا طی ســال های اخیر، پرورش ماهی در قفس مورد توجه مسئولین 2
وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است53. در قانون برنامه ششم توسعه نیز تولید 
2۰۰ هزار تن ماهی در قفس تا پایان ســال 14۰۰ هدف گذاری شد54. در همین 
راستا، میزان تولید ماهی در قفس که در سال 93 تنها 2۰۰ تن بود، به 16 هزار تن 
در سال 95 رسید55. اما در ســال 96 با وجود پیش بینی و برنامه ریزی برای تولید 
5۰ هزار تن ماهی در قفس56، میزان تولید در این بخش نتوانســت از مرز 2۰ هزار 

تن عبور کند57. 

پی نوشت:
19-   به گفته کشــاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، در  دهه 80 از هر متر مکعب آب 230 گرم شــکر تولید می شد که این رقم در سال 90 به 420 گرم رسید و در سال گذشته نیز از هر لیتر 

آب 750 گرم شکر تولید شد.
31-   این موضوع سبب افزایش قیمت20 درصدی گوشت در خرداد 97 شد.

33-  به زعم برخی نمایندگان مجلس، علت افزایش 20 درصدی قیمت گوشــت، مخفی کردن شیوع تب برفکی از سوی ســازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی است. برخی دیگر از نمایندگان 
مجلس اّما کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی در تأمین نهاده های دامی پس از نوســانات ارزی را عامل این افزایش قیمت می دانند. این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی، ضمن تأیید افزایش قیمت 

نهاده های دامی، آن را ناشی از افزایش قیمت جهانی می داند و از عملکرد خود در جهت کاهش تأثیر افزایش قیمت دالر با اختصاص ارز مبادله ای و یارانه 400 تومانی دفاع می کند.
45-  اکبری، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس در توضیح نامه کمیسیون کشاورزی به رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: برگشت قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی از 

وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقض آشکار قانون مذکور محسوب می شود.
46-   شــاهد این مدعا، پاسخ حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، به سوال یکی از نمایندگان مجلس در فروردین ماه 97، درباره افزایش واردات برنج است که وی مسئولیت این میزان واردات برنج را بر عهده 

ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست.
53-  طرح پرورش ماهی در قفس همچنین در برخی از استان ها از جمله ایالم، لرستان، چهارمحال  و  بختیاری، کهگیلویه  و بویراحمد و بوشهر در دریاچه ی سدها نیز در حال اجراست؛ به رغم اجرای این 

طرح در استان های مجاور، سازمان آب و برق خوزستان با این استدالل که اجرای این طرح در آب پشت سدها برای آب شرب مشکل ساز است، مجوز پرورش ماهی در قفس را صادر نمی کند.
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در زمینه تیالپیا نیز، ضمن أخذ مجوز ســازمان حفاظت محیط زیســت برای 
پرورش این ماهی در 4 اســتان بــدون رودخانه، با درخواســت صالحی، رئیس 
سازمان شــیالت، به منظور حمایت از تولیدکنندگان محصوالت شیالتی به  ویژه 
ماهی قزل آال، واردات تیالپیا از 31 اردیبهشــت 97 به مدت ســه سال با تمدید 

دوره ای یک ساله، ممنوع شد5۸.

اتمام فاز اول طرح احیای اراضی خوزستان و ایالم طرح احیای 55۰ هزار هکتاری اراضی کشاورزی خوزستان و ایالم 3
در ســال 75 و پس از بازدید و تأکید مقام معظم رهبری59 به تصویب رسید6۰؛ اما 
اجرای آن قریــب به دو دهه به تعویق افتاد. تا اینکه با اختصاص اعتبار به این طرح 
در ســال 93، اجرای آن از مهرماه همان ســال آغاز گردید61. با وجود تالش های 
وزارت جهاد کشاورزی و مؤسســه جهاد نصر در راستای پیشرفت پروژه مذکور، 

اتمام فاز اول آن تا پایان سال 96 به طول انجامید62. 
در مجموع و بــا اتمام فاز اول این طرح، 312 هزار هکتار از اراضی اســتان های 
خوزستان و ایالم احیا شــدند63. به گفته اکبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی در 
امور آب و خاک، برای اجرای فاز دوم این طرح در ســطح 23۸ هزار هکتار، حدود 
12 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است64. اردیبهشت 97، خالدی، مدیرکل امور 
اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی، از توافق با یک شرکت چینی برای تأمین مالی 
حــدود 11 میلیارد یوان برای تجهیز و نوســازی 2۰۰ هزار هکتار از فاز دوم طرح 
احیای اراضی خوزستان و ایالم خبر داد65. طبق گفته هاشمی زاده، معاون عمرانی 
استاندار خوزســتان، مجوز تأمین منابع خارجی و مناقصه ها صادر شده است66؛ 
این در حالی اســت که نوبخت، رئیس ســازمان برنامه و بودجه، اردیبهشت 97، 

تأمین اعتبار این طرح را از طرف دولت وعده داد67.
به گفت کارشناســان طراحی نظام هــای بهره برداری و مباحــث اجتماعی و 

اقتصادی طرح همچنان مورد غفلت واقع شده است. 

احیای بخشی از مراکز داخلی بحرانی ریزگردها بر طبق مطالعات ســازمان زمین شناسی اســتان خوزستان حول 4
کانون هــای ریزگرد خوزســتان، ریزگردهای ســال های اخیر، اغلب منشــاء 
داخلی داشــته اند و از کانون های داخل خوزســتان و نزدیک شهرها ایجاد شده 

است6۸)شکل 1(. 
موافقت مقام معظم رهبری با اختصاص 15۰ میلیون دالر از صندوق توســعه 
ملی برای مقابله با پدیده ریزگرد در بودجه ســال6997، پشتوانه مالی مناسبی را 
برای اقدامات وزارت جهاد کشــاورزی برای مقابله با ریزگرد ایجاد کرد. در همین 
رابطه وزارت جهاد کشاورزی نهالکاری 16.5 هزار هکتار از کانون های ریزگرد7۰ و 

احداث کانال 47 کیلومتری آبرسانی به 14 هزار هکتار از تاالب منصوره )بخشی 
از محدوده جنوب و جنوب شرق اهواز(71و72 را عملیاتی نمود. 

البته ذکر این نکته الزامی اســت که در طرح نهال کاری اراضی، برخی مســائل 
فنی، اقتصادی و اجتماعِی طرح از جمله غیرمثمر بودن گونه های گیاهی73، نبود 
انگیزه اقتصادی برای افزایش مشارکت مردمی و در نتیجه کاهش پایداری نتایج 
طرح74 و مهاجم بودن گونه کهور75و76)یکی از دو گونه استفاده شده در طرح( مورد 

نقد کارشناسان این حوزه است.

اتالف شــبکه های انتقــال و تبخیر آب قبل از رســیدن بــه مزارع 5 تالش در راستای افزایش بهره وری آب
کشــاورزی بخش بزرگی از تلفات آب کشــور را شامل می شــود. ساالنه به طور 
میانگین 4۰۰ میلیارد متر مکعب آب از طریق بارندگی به کشور وارد و 7۰ درصد 

آن بدون مصرف، تبخیر می شود77. 
در ســال اول دولت دوازدهم، وزارت جهاد کشــاورزی توانست با انجام برخی 
اقدامات از جمله توســعه ســامانه های نوین آبیاری، گلخانه ها، کشــت نشایی، 
مکانیزاســیون، تغییر فصل کشت، تغییر الگوی کشت و استفاده از بذور سازگار با 
اقلیم، بهره وری آب را ساالنه 6 درصد افزایش دهد7۸؛ بدین معنا که در سال 92 به 
ازای هر مترمکعب آب حدود 92۰ گرم محصول تولید می شد که این رقم در سال 
96 به ازاء هر مترمکعب آب بــه 122۰ گرم افزایش یافت79و۸۰. این میزان، معادل 

صرفه جویی ساالنه 4.5 میلیارد متر مکعب آب است۸1.

طرح بین المللی ترســیب کربن از سال 13۸3 با هدف بیابان زدایی 6 چالش های اجرای طرح بین المللی ترسیب کربن در ایران
در مناطق روستایی کشور توســط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و 
 )GEF(و صندوق جهانی محیط زیست )UNDP(حمایت دفتر عمران ملل متحد
و در راستای پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با بیابان زدایی آغاز شد.آغاز شد. 
این طرح از ســال 139۰ به بعد، با نام »طرح مدیریت مشــارکتی منابع طبیعی و 
توسعه پایدار روســتایی« به عنوان طرح الگویی در توســعه روستایی به مناطق 
مختلف کشور تعمیم یافت۸2. فاز سوم این طرح در 27 خردادماه 1396 با امضای 
تفاهم نامه بین گری لوییس، نماینده وقت ســازمان ملل متحد در ایران و جاللی، 
رئیس وقت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری آغاز شد. با امضای فاز سوم، این 

طرح در بیش از 2۰ استان کشور)25سایت( در حال اجرا است.
در این طرح بــر محورهایی مانند »حفاظــت از مراتع به وســیله خروج دام از 
مرتع«، »جایگزینی مشاغل صنایع دستی و گردشگری با فعالیت های کشاورزی 
با ادعای کمبود آب و فعالیت گسترده زنان و دختران روستایی در پروژه ها«، تاکید 

پی نوشت:
79-   گزارش ارسالی وزارت جهاد کشاورزی به مرکز رصد کنکاش

82  - در سال 1390به استان های کرمان و تهران و در سال 1392 به استان های البرز، سمنان و بوشهر تعمیم یافت.

1- جنوب هورالعظیم )50 هزار هکتار( 
2- شمال خرمشهر ) 28 هزار هکتار(

3- شمال شرق اهواز )15 هزار هکتار( 
4- جنوب و جنوب شرق اهواز) 112 هزار هکتار(

5- محدوده بندر امام تا امیدیه )85 هزار هکتار( 
6- محدوده ماهشهر-هندیجان )31 هزار هکتار(

7- شرق هندیجان )18 هزار هکتار(

شکل 1: نقشه پراکندگی کانون های ریزگرد استان خوزستان 
)منبع: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مرکز خوزستان(
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ساالنه به طور میانگین 
400میلیارد متر مکعب آب 
از طریق بارندگی به کشور 
وارد و 70 درصد آن بدون 
مصرف، تبخیر می شود

شده اســت۸3. بنابراین طرح با رویکرد محیط زیستی۸4 شروع می شود و با بررسی 
ظرفیت های اکولوژیکی ادامه پیدا می کند۸5. نیازهای اجتماعی احصاء می شود و 

برنامه اجتماعی- اقتصادی۸6 جهت توسعه پایدار برنامه ریزی می گردد۸7.

6-1 - طرح ترسیب کربن و اشتغال زایی
برخی از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی در توجیه اجرای طرح مذکور بر اشتغالزایی 
طرح ترسیب کربن تأکید دارند. در همین راستا و به زعم جاللی، رئیس وقت سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیــزداری، اجرای 
پروژه ترســیب در هــر منطقه حداقل 5 
هزار فرصت شــغلی برای جوانان ایجاد 
می کنــد۸۸. قابــل تأمل آنکــه از منظر 
سرداری، مدیر ملی طرح ترسیب کربن 
در مــرداد 97، از آغــاز طــرح، حداکثر 
چهارهزار اشتغال پایدار و نیمه پایدار در 

1۸ استان کشور، ایجاد شده است۸9. 

6-2 - پیگیری مسئله کمبود 
آب از طریق تحدید کشاورزی 

در کنار غفلت از آبخیزداری
یکی دیگر از مسائلی که در فرآیند طرح 
ترسیب کربن دنبال می شود، تأکید بر مسئله کمبود آب و خشکسالی است. بر این 
اساس اوالً به روستاییان پیشنهاد می شود به دلیل کمبود آب، مشاغل کشاورزی و 
دامداری را رها کنند و به کشت محصوالتی غیرضرور مانند گیاهان دارویی و زعفران 
مشغول شــوند یا به صنایع دستی و گردشگری بپردازند. ثانیاً خروج دام از مرتع را از 
مسیر اصالح ژنتیک دام های ســبک و جایگزین کردن دام سنگین مانند گوساله 
به جای گوســفند دنبال می کنند9۰. با این اوصاف در این طرح به جای گســترش 
طرح های آبخیزداری و زمینه سازی گسترش کشت دیم و دامداری مبتنی بر چرا، 

توسعه مشاغل خدماتی و گردشگری در روستاها ترویج می شود91.

6-3 - تسهیل گری؛ شعار محوری طرح ترسیب
به اعتقاد کارشناسان، تسهیل گری92، شعاِر محوری طرح ترسیب کربن محسوب 

می شــود. در واقع تسهیل گری، مســیر تجویزی نهادهای بین المللی در توسعه 
روستایی محســوب می شود که از سوی کشورهای غربی به کشورهای محدودی 
همچون ایران، یمن، اردن، مراکش، مصر و تونس پیشــنهاد شده است. با توجه به 
اظهارات کارشناسان توسعه روستایی، کارآمدی الگوی تسهیل گری در پیشرفت 

و آبادانی روستاها محل تردید به نظر می رسد93.
به اعتقــاد جاللی، رئیس وقت ســازمان جنگل هــا، مراتع و آبخیــزداری، عدم 
ســازماندهی و ثبت درست مدل های بومی مانند جهاد سازندگی سبب اجرای طرح 
های غربی در روســتاها و جایگزینی مشــاغل غیرتولیدی و تضعیف فرهنگ بومی 
روستاها شده است94. در همین راستا رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
معاون اول ریاست جمهوری نیز الگوبرداری غلط از غرب در مسیر توسعه روستاها را 

موجب صدمه به بنیان های اجتماعی و فرهنگی روستاها عنوان کرده است95.
به زعم بسیاری از کارشناسان توسعه روستایی، باوجود گذشت بیش از 14 سال 
از اجرای طرح ترسیب کربن، گزارش شفافی از خروجی های طرح ازجمله میزان 
اراضی بیابانی احیاشده و آمار دقیق اشــتغال زایی از سوی متولیان و مجریان آن 
ارائه نشده است. در نهایت باید افزود طی سال های اخیر، این طرح با هدف حمایت 
از منابع طبیعی، به دنبال هدایت کشــاورزان به دیگر مشــاغل و تغییر در سبک 

زندگی اقتصادیـ  اجتماعی روستائیان بوده است96. 

تغییرات مدیریتی با رویکرد جوانگرایی و تخصص گرایی در ســال اول دولــت دوازدهم تغییــرات متعددی در ســطح مدیران 10
وزارت جهاد کشــاورزی اتفاق افتاد. از جمله مناصبی که دســتخوش تغییر شدند، 
عبارت اســت از: معاون وزیر در امور تولیدات دامی97، ریاســت سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری9۸، ریاســت ســازمان دامپزشکی99، ریاست ســازمان تعاون 
روســتایی1۰۰و1۰1، معاون وزیر و ریاســت ســازمان تحقیقات، آمــوزش و ترویج 
کشاورزی1۰2، ریاست ســازمان حفظ نباتات1۰3، قائم مقام وزیر در امور مجلس1۰4، 
ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت شــهرک های کشاورزی1۰5، ریاست 
مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی1۰6. همچنین مجری طرح  مقابله با طرح 
بیابان زایی و کنترل کانون های بحرانی گردوغبــار و نیز مجری طرح آبخیزداری و 
آبخوانداری، مسئولیت های جدیدی هستند که سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی 

در ساختار وزارت خانه تعریف و از مدیران استانی برای اداره آن ها استفاده کرد1۰7.
ناگفته نماند که یکی از انتقادات برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی در طول 

پی نوشت:
84-  جلوگیری از گسترش گاز گلخانه ای کرین و رسوب دادن آن در خاک و گیاهان، کاهش فشار بر منابع طبیعی و مقابله با بیابان زایی

85-   تشکیل گروه های توسعه، صندوق اعتبارات خرد و تعاونی های فراگیر جزئی از فرآیند اجرای طرح است. 
86-   مانند کاشت مشارکتی نهال، گیاهان دارویی و زعفران، خروج دام از مرتع و حرکت به سمت سیستم های بسته دامداری بادام های اصالح نژاد شده، ترویج مشاغل جایگزین کشاورزی و دام پروری 

مانند صنایع دستی و گردشگری
87-   گزارش عملکرد طرح ترسیب کربن

92-   تسهیل گری راهی برای رهبری اســت، بدون اینکه زمام امور به دست گرفته شود. وظیفه ی تســهیل گر، آماده کردن دیگران برای به عهده گرفتن مسئولیت و رهبری بوده و رابطه تسهیلگر و 
روستاییان نیز توصیه ای و غیرحقوقی است.

شکل 1- نهادهای مرتبط با پروژه بین المللی ترسیب کربن
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با وجود پیش بینی ایجاد 
5هزار فرصت شغلی در هر 

منطقه به واسطه اجرای طرح 
ترسیب کربن،  طی مدت 

14سال از اجرای این طرح 
در 18 استان کشور، حداکثر 
4هزار شغل ایجاد شده است

یک سال گذشته -که در طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در اواخر سال 96 نیز 
مطرح شد- عدم استفاده از مدیران جوان و متخصص بود1۰۸.

بررسی تغییرات ذکر شده نشان از اثربخش بودن انتقادات و تغییر رفتار حجتی 
به سمت جوان گرایی و تخصص گرایی در انتخاب مدیران دارد.

امور مغفول
اساسی به ویژه گندم1 اجرای ناکارآمد قانــون خرید تضمینی محصوالت 
قیمت خریــد تضمینی محصوالت اساســی عامل مهمــی در افزایش تولید 
محصوالت کشــاورزی و ترغیب کشــاورزان به فروش آن ها بــه دولت قلمداد 
می شــود. طبق قانون تضمین خرید محصوالت اساســی1۰9، دولت موظف است 
قیمت خرید محصوالت را حداقل به میزان تورم ســاالنه افزایش داده و حداکثر تا 
پایان شهریور ماه )قبل از شروع فصل کشــت( اعالم کند. با وجود تصریح قانون، 
طی ســال های گذشــته تعیین و اعالم نرخ های خرید تضمینی همواره با تأخیر 

همراه بوده است11۰. 
شــورای اقتصاد برخالف قانون و نظر وزارت جهاد کشاورزی111و112 نرخ خرید 
گندم را در ســال زراعی 97-96 افزایش نداد113. تأخیر در اعالم نرخ و عدم افزایش 
آن و همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان در سال11496 ، موجب شد تا 
عالوه بر کاهش سطح زیر کشت گندم، کشاورزان به جای فروش محصول به دولت، 
به فروش نقــدی آن به قیمتی پایین تر از نرخ خرید تضمینی به دالالن و مرغداران 
ترغیب شــوند115. کاهش 14.7 درصدی فروش گندم به دولت تا اواســط تیر 97 
نسبت به مدت مشابه سال 96 این گزاره را تأیید می کند116. بدیهی است این فرآیند 
باعث خروج گندم از چرخه آرد و نان و حتی قاچاق آن به خارج از کشور می شود و در 

نتیجه خودکفایی کشور در تأمین گندم با خطر جدی مواجه خواهد شد.

تشــتت مدیریتی حوزه آب و اهداف اختصاصــی هر بخش، باعث 2 پیشرفت کند اجرای طرح های آبخیزداری و مرتع داری
فراموشی روش های مدیریت زیرزمینی آب شده است؛ توضیح بیشتر آنکه وزارت 
نیرو با هدف تولید برق و همچنین تأمین آب شرب شهرها، منابع آب را روی سطح 
زمین و در پشت سدها مدیریت می کند و وزات جهاد کشاورزی نیز تمام توان خود 
را بر افزایش بهره وری آب در مصرف بخش کشاورزی قرار داده است؛ در این میان 
سازمان حفاظت محیط زیست نیز مدعی حق آبه محیط زیست به شمار می رود. 

طی ســال های اخیر، پراکندگی بخش های مدیریت منابع آب سبب بی توجهی 

بــه مدیریت زیرزمینی آب و افزایش تبخیر تا 7۰ درصد آب ورودی به کشــور117 و 
بحران زایی در حوزه آب شده اســت. در این میان، آبخیزداری و به خصوص احیای 
مراتع  می تواند نقش مهمی در افزایش حجم آب های تجدید پذیر، کاهش نرخ تبخیر 

و اثرات تغییر اقلیم و کنترل فرســایش 
خاک داشته باشــد11۸. با وجود افزایش 
131درصدی اعتبــارات آبخیزداری در 
بودجه سال 96 نســبت به سال 95 119 
و اختصــاص اعتبار ویــژه 2۰۰میلیون 
دالری در بودجــه ســال 97 از محــل 
صندوق توسعه ملی12۰، عملیات اجرایی 

آن پیشرفت چندانی نداشته است121. 
یادآور می شــود مقاومت ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری در 
برابر واگــذاری بهره برداری عرصه های 
طبیعــی، از عوامل دیگری اســت که 
منجر به عدم مشــارکت ســرمایه ها و 
تــوان مردمی در عرصه بــزرگ احیای 

منابع طبیعی شده است.

درمان بیماری های دام و طیور3 مدیریت ناکارآمد در حوزه پیشگیری، شناسایی و 
نگاهی به پرونده ســازمان دامپزشکی در کنترل بیماری های دام و طیور از قبیل 
تب برفکی، آنفلوآنزا و تب کریمه کنگو، بیانگر عملکرد نه چندان مناســب سازمان 
دامپزشکی کشور در این زمینه طی سالیان گذشته است. به گونه ای که عدم تشخیص 
و پیشگیری بیماری های دامی، باعث فراگیر شدن آن ها و وارد شدن خسارات زیاد 
به دامداران و مرغداران شده است. شــیوع تب برفکی در زمستان 94 و بهار 95 که 
 به تلف شدن 31 هزار رأس دام منجر شد122و همچنین شیوع آنفلوآنزای پرندگان 
)تیپ H5N8 ( در سال 12395  تجربیاتی بودند که می توانست عملکرد این سازمان را 
به سمت پیشگیری از شیوع بیماری سوق دهد؛ با وجود این، شیوع آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان در سال 96 به اوج خود رسید. تلفات این بیماری در سال 96 از مرز 27 
میلیون قطعه مرغ تخم گذار عبور کرد124 و در 12 اســتان و 64۰ کانون آلوده، بیش 
از 14 هزار میلیارد تومان به این صنعت خســارت وارد کرد125. در اواخر سال 96 نیز 
سویه جدیدی از این بیماری به نام H5N6 توسط پرندگان مهاجر وارد کشور شد126. 
با تالش های سازمان دامپزشکی طبق مصوبات ستاد مبارزه با آنفلوآنزا، شیوع این 
بیماری تا حدودی کنترل شد و تعداد کانون های آلوده به 15 کانون تقلیل پیدا کرد؛ 

پی نوشت:
110-   میزان خرید تضمینی گندم در سال 97، تا 16 تیرماه 97 گزارش شده است.

121-  بودجه آبخیزداری در سال 97، با بیش از 1200 درصد افزایش نسبت به سال 96، به هفت هزار میلیارد تومان رسید.
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شورای اقتصاد برخالف 
قانون و نظر وزارت جهاد 
کشاورزی نرخ خرید گندم 
را در سال زراعی 96-97 
افزایش نداد

ولی طبق ارزیابی رفیعی پور، رئیس ســازمان دامپزشــکی، در صورت طغیان این 
بیماری در سال 97، تلفات آن بیش از 4۰ میلیون قطعه مرغ خواهد بود127.

در رابطه با بیماری تب برفکی نیز می توان به شــائبه مخفی کاری در خصوص 
شــیوع این بیماری اشاره نمود. موضوعی که در جلســه طرح سوال از حجتی در 
مجلس از سوی برخی نمایندگان مطرح 

گردید12۸. 

و 4 عــدم تغییــر در  ها  ر ختا ســا
رویه های سازمان تحقیقات، 

آموزش و ترویج کشاورزی
ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی کشــور با حدود 12 هزار نفر 
پرســنل و بیش از هزار میلیارد تومان 
بودجه ســاالنه129 ازجمله بزرگ ترین 
نهادهای تحقیقاتی کشــور محسوب 
می شود. با رشد شرکت های دانش بنیان 
و رویکرد وزیر جهاد کشــاورزی13۰  و رئیس وقت ســازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشــاورزی131 مبنی بر خصوصی سازی تحقیقات این ســازمان، فرآیند 
واگذاری دانش فنی به بخش خصوصی در چند ســال اخیر شــروع شده است. با 
وجود این واگذاری ها اّما باید متذکر شد که کاربردی بودن تحقیقات این سازمان 
محل تردید است. توضیح بیشــتر آنکه با توجه به شــمار باالی کارمندان و رقم 
هنگفت اعتبارات، از ســازمان انتظار می رود که در روند توسعه و پیشرفت دانش 

کاربردی کشاورزی نقشی اساسی تر ایفا کند. 
شــایان ذکر اســت که برخی کارشناســان، عامل اصلی این معضل را تعریف 
نادرست ساختارها و رویه های مالی و بهره وری محققین سازمان برمی شمرند132. 

از این روز چابک سازی و اصالح ساختارهای مذکور ضروری به نظر می رسد.

اشتغال روستایی5 حضور کمرنگ وزارت جهــاد در طرح پرداخت وام 
برنامه ملی اشــتغال روســتایی از ســال 96 با اختصاص معادل ریالی 1.5 
میلیارد دالر از محل صندوق توســعه ملی با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی، ســازمان برنامه و بودجه و معاونت روستایی و توسعه مناطق محروم 
معاون اول رئیس جمهور در دستور کار دولت قرار گرفت. با اضافه شدن معادل 
این اعتبار از طرف بانک های عامل، در مجموع، طرح اشــتغال روستایی برای 
پرداخــت مبلغ 12 هزار میلیــارد تومان با کارمزد 4 و 6 درصــد، از بهمن 96 
آغاز شد133و به دستور رئیس جمهور می بایســت تا پایان شهریور 97 به اتمام 

برسد134و135.
باوجود آنکه وزارت جهاد کشــاورزی اصلی ترین وزارت خانه مرتبط با روستا، 
روستائیان و مشاغل روستایی است، در طراحی و اجرای این طرح نقشی کم رنگ 
داشــت. عالوه بر این به اعتقاد برخی کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی وزیر 

جهاد کشاورزی طراحی و اجرای این طرح با معضالت زیر همراه بود:
 عــدم تناســب وام اختصاصــی به هر شــخص با میزان اشــتغال مشــاغل 
حوزه کشــاورزی136، محــدود کــردن برخی از مشــاغل رایج و ضــروری در 
روســتاها137و13۸و139، عدم رفع مشــکل تضامین بانکی14۰، بروکراسی پیچیده و 
طوالنی مدت تأیید و تخصیص وام141، استفاده از کارشناسان غیرمتخصص برای 
ارزیابی طرح های پیشنهادی در برخی از بانک های عامل142 و همکاری نامناسب 

بانک های عامل143.

پــس از ادغام جهاد ســازندگی و وزارت کشــاورزی، در چهار بند 6 عدم توجه به یکپارچه سازی مدیریت امور روستا
از قانون تشــکیل وزارت جهاد کشــاورزی، مسئولیت امور روســتا بر عهده این 
وزارت خانه گذاشته شــد؛ با وجود این، در تصویب آیین نامه اجرایی این موضوع 
به حاشیه رفت و امور روستا بین سازمان ها و نهادهای مختلف پراکنده شد. طرح 
ایجاد سازمان توسعه روســتایی از سال ۸2 مطرح ولی به دالیل مختلف مسکوت 
مانــده بود. پس از طرح مجدد این مســئله و تصویب یــک فوریت آن در مجلس 
نهم144، یکپارچگی مدیریت روســتا در ماده 27 قانون برنامه ششــم توسعه نیز 
الزامی شد145. هم اکنون بررســی این طرح و تصویب مواد آن در مجلس شورای 

اسالمی از سر گرفته شده است146و147.
اختالف نظر در مورد جایگاه ســازمان متولی امور روستا برای قرار گرفتن ذیل 
نهاد ریاســت جمهوری، بنیاد مســکن، وزارت خانه جدید و یا ذیل وزارت جهاد 
کشــاورزی از مهم ترین موضوعات مورد بحث کارشناسان این حوزه است. مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اســالمی نیز در چهار گزارش کارشناسی در این 
خصوص با اســتناد به قانون تشکیل وزارت جهاد کشــاورزی، اسناد باالدستی و 

پی نوشت:
139-   یکی از مشــاغل رایج در روستاها، پرورش دام سبک است که در این طرح محدود شده و تسهیالت فقط به پرورش دام های اصالح نژاد شده پرداخت می شود. با توجه به قّلت تولید دام  اصالح نژاد 

شده در کشور، این محدودیت فقط به گسترش نژادهای وارداتی بدون هیچ گونه ترکیب نژادی با دام های بومی خواهد شد.
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به اعتقاد جاللی، رئیس 
وقت سازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخیزداری، عدم 
سازماندهی و ثبت درست 

مدل های بومی مانند جهاد 
سازندگی سبب اجرای 

طرح های غربی در روستاها 
و جایگزینی مشاغل 

غیرتولیدی و تضعیف 
فرهنگ بومی روستاها 

شده است

همچنین قانون برنامه ششــم توسعه، قرارگیری این ســازمان ذیل وزارت جهاد 
کشاورزی را مناسب ترین گزینه مطرح، عنوان کرده است.

در حال حاضــر با وجود تولیــد بیــش از 9۰ درصد تولیدات کشــاورزی در 
روستاها14۸، جایگاه کشاورزی به عنوان شغل اصلی روستاییان، تأکید مقام معظم 
رهبری در مورد اهمیت رونق کشاورزی و صنایع تبدیلی و بازاررسانی محصوالت 
روستایی149 و مأموریت های وزارت جهاد کشــاورزی در مورد روستا15۰، وزارت 
جهاد کشاورزی خود را متولی روســتا و به ویژه اقتصاد روستا نمی داند. به همین 
ســبب، برنامه ای برای مدیریت و ســاماندهی واحدهــای اجتماعی-اقتصادی 
روســتایی ندارد151. نتیجه این رویکرد و تشــتت مدیریتی بین 23 نهاد دولتی و 
غیردولتی باعث وخامت اوضاع روســتاها و سوق دهی اشتغال روستایی به سمت 

فعالیت های غیرمولد و ناپایدار شده است152. 
الزم است ذکر شــود در یک سال گذشته، معاون توســعه روستایی و مناطق 
محروم معاون اول رئیس جمهــور، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با همکاری سازمان ملل، نقش پررنگ تری 

از وزارت جهاد کشاورزی در روستاها داشتند.

)ذخایر ژنتیکی(7 غفلت از کاهش وابســتگی در نهاده های فناورانه 
در ســال های اخیر افزایش واردات، تکثیر و توزیع نژادهای صنعتی دام سبک 
از جمله گوســفند رومانف و بزهای ســانن، آلپاین، مورســیا و ... بار دیگر سریال 
وابستگی در نهاده های فناورانه را تکرار نمود. در حالی که معاونت امور دام وزارت 
جهاد کشــاورزی مدعی کار تحقیقاتی و ترکیب نژادی این دام ها است، تاکنون 
هیچ یک از خروجی های تحقیقاتی آن ها به مرحله تکثیر و توزیع گسترده نرسیده 
است؛ این در حالی اســت که نژادهای وارداتی ذکر شده به تعداد زیاد و در سطح 

گسترده ای تکثیر و توزیع می شوند153. 
اســتفاده از بذور گیاهی پر محصول تر خارجی و نژادهای وارداتی دام  و طیور 
مختلف عالوه بر افزایش وابســتگی بــه واردات نهاده های اولیــه، باعث حذف 
ذخایر ژنتیکی متنوع و ســازگار کشــور خواهد شــد154. به زعم کارشناســان 
بخش کشاورزی، با بهره گیری هوشــمندانه از خروجی های بهره ور خارجی و یا 
به گزینی و ترکیب نژادهای داخلی، می توان بهره وری نژادهای بومی هر منطقه 
را تا حد بســیار خوبی ارتقا داد. لکن نگاه کوتاه مدت برخی مسئولین و کاربردی 
نکردن تحقیقات طی سال های اخیر، همچنان باعث واردات و استفاده خام ارقام 
مختلف گیاهی و نژادهای مختلف دامی شده است. وابستگی به مرغ الین، اسپرم 
گاو هلشتاین، تخم چشــم زده ماهی و بذور مختلف گیاهی نمونه هایی از فرآیند 
ذکر شــده هستند که هر کدام در برهه ای کشــور را دچار اختالالت و مشکالتی 

کرده اند. 

طی ســال های اخیر و پس از تصویب قانون تمرکــز، وزارت جهاد 8 حمایت ناکافی از صادرات محصوالت کشاورزی
کشــاورزی با بهره گیری از سیاســت هایی نظیر بــازار در برابر بــازار و پرداخت 
مشــوق های صادراتی، باعث افزایش صادرات محصوالت کشاورزی شد. با وجود 
این، برخی  معضالت،  ثبات در صادرات این محصــوالت را برهم زده اند؛ مواردی 
همچون: »اولویت داشــتن تنظیم بازار داخلی نسبت به صادرات«، »عدم رعایت 
اســتانداردهای الزم در کیفیت و بسته بندی از طرف صادرکنندگان«، »نداشتن 
قراردادهای تعرفــه ترجیحی«، »تعداد کم تفاهم نامه هــای قرنطینه وارداتی و 
صادراتی با کشــورهای همکار تجاری« و همچنین »حل نشــدن مسئله تبادل 

بانکی«. 
ممنوعیــت صادرات دام زنده در برهه افزایش قیمت گوشــت )خرداد 97(155 
و همچنیــن ممنوعیت صــادرات 1۸ قلــم کاالی کشــاورزی از طرف گمرک 
در تیــر15697، نمونه هایی از این بی ثباتی به شــمار می روند. گفتنی اســت این 
تصمیمــات در حالی اتخاذ شــدند که برخــی از صادرکننــدگان، قراردادهای 

مدت داری با تجار کشورهای مقصد منعقد کرده بودند.

تحوالت مرتبط پیرامونی
به حجتی 1 رأی اعتمــاد مجــدد نماینــدگان خانــه ملت 
حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، با دریافت دو کارت زرد، عبور پُرحاشیه از گردنه 
یک استیضاح و پاسخ به چند سوال در صحن علنی و کمیسیون کشاورزی مجلس 
یکی از وزرای پُرچالش دولت دوازدهم در ارتباط با مجلس شــورای اسالمی بود. 
برخی از موارد مطرح شــده در جریان ســؤاالت از وزیر و اســتیضاح وی، عبارت 
بودند از: »تأخیــر در پرداخت مطالبات کشــاورزان و همچنین اعالم نرخ خرید 
تضمینی157«، »واردات بی رویه برخی محصوالت از جمله برنج15۸«، »ناتوانی در 
تنظیم بازار«، »عدم پیشگیری و کنترل بیماری  های دام و طیور159«، »بی توجهی 
به توســعه صادرات و صنایع تبدیلی16۰« و »عدم جوانگرایی و تخصص گرایی در 

انتخاب مدیران161«. 
قابــل توجه آنکه مواردی نظیــر تنظیم بازار، کنتــرل واردات، افزایش قیمت 
نهاده های دامی و مصائب خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی در سال زراعی 

97-96 در حیطه اختیارات وزیر جهاد کشاورزی نبودند. 

مجلس شورای اسالمی2 بررسی الیحه اصالح بخشی از ســاختار دولت در 
اواخر دولــت یازدهم دولت با ارائه الیحه اصالح بخشــی از ســاختار دولت به 
مجلس تصمیم به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی 
گرفت. در صورت تصویب ایــن الیحه، قانون تمرکز وظایــف و اختیارات بخش 
کشــاورزی که پس از تصویب در ســال 91 آثار مطلوبی بر عملکرد وزارت جهاد 
کشاورزی داشت لغو می شــد162. این الیحه در کمیسیون های اصلی )اجتماعی( 

و فرعی )صنایع و معادن و کشــاورزی، 
منابع طبیعی و محیط زیست( بررسی 
و رد شــد. با پیگیری دولت کمیسیون 
ویژه ای برای این الیحه در زمستان 96 
تشکیل و پس از بررسی مجدد جزئیات، 
نهایتاً تصمیم به رد آن گرفته شد163. در 
نهایت نیز مجلس دســت رد خود را به 
سینه این الیحه زد و کلیات آن را در تیر 

97 رد کرد164. 
با تــالش برخی از نماینــدگان، این 
مســئله بار دیگر در قالب طرح تشکیل 
»وزارت بازرگانــی« و »وزارت صنعت و 
معدن« در مرداد 97 در مجلس شورای 
اسالمی بررســی و مجدداً با دو فوریت و 

یک فوریت آن مخالفت شد165. 
ناگفته نماند که همزمان با بررســی 
الیحــه مذکــور در مجلــس، برخی 
تصمیم گیری ها در دولت، با مفاد قانون 
تمرکز مغایرت داشت که به عنوان نمونه 
می توان به انتصاب وزیر صنعت، معدن 
و تجارت به عنوان رئیس »ستاد تنظیم 

بازار« و »کارگروه گندم، آرد و نان« اشــاره داشــت. انتقــادات مطرح درباره این 
تصمیم و پیامدهای آن در بخش ابتدایی گزارش به تفصیل بررسی شد.

 )UPOV( در صحن مجلس شورای اسالمی3 بررسی الیحه حمایت از ارقام گیاهی جدید
الیحه الحاق جمهوری اســالمی ایران به کنوانســیون بین المللی حمایت از 

پی نوشت:
148-  طبق آمار معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و همچنین مرکز آمار ایران

149-   بیانات در دیدار با اعضای هیئت دولت)94/06/04(
151-   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.

152-   رویکرد دولت یازدهم جهت توسعه اقتصادی روستا، عمدتا توجه به حوزه های صنایع دستی و گردشگری بوده است.
154-   در نگاه برخی مدیران ســرعت در رسیدن به بهره وری بیشــتر باعث نادیده گرفته شدن پایداری و سازگاری پیشرفت های حاصل شده، می شــود. این نگاه همواره مدیران را از کار تحقیقاتی 
کاربردی دور کرده و به ســمت وارد کردن دانش فنی و یا محصول خروجی کشورهای پیشرفته تر سوق داده است. این نگاه در حوزه کشاورزی بسیار پررنگ تر و هزینه خطاهای آن بسیار بیشتر و بعضًا 

جبران ناپذیر است.
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تلفات بیماری آنفلوآنزا در 
سال 96 از مرز 27 میلیون 
قطعه مرغ تخم گذار عبور 
کرد و در 12 استان و 640 
کانون آلوده، بیش از 14 
هزار میلیارد تومان به این 
صنعت خسارت وارد کرد

ارقام جدید گیــاه )UPOV( و عضویت 
در اتحادیــه آن، تیرمــاه 95 به مجلس 
تقدیم شد. پیوستن به این کنوانسیون، 
آبان ماه ســال 96 نیز در جریان ســفر 
هیئت کشاورزی اتحادیه اروپا، از شروط 
صادرات بذر به ایران عنوان شده بود166.

کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی )کمیسیون فرعی( و همچنین 
کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع 
طبیعی )کمیســیون اصلــی( الیحه 
مذکــور را به صــورت کامــل تصویب 
کردنــد و بــه صحــن علنــی مجلس 
فرســتادند. به گفته کارشناســان، این 
الیحه چندان که بایــد مورد مداقه قرار 
نگرفته بــود167. به نحوی که جز برخی نمایندگان مجلس و اعضای کمیســیون 
کشــاورزی، آب و منابع طبیعی، ذی نفعان موضوع که شــامل کشــاورزان خرد 
روستایی، اساتید مربوطه دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان و به نژادگران ارقام 
گیاهی می شــدند، از فرآیند ارایه و تصویب الیحه الحــاق به UPOV اطالع کافی 

نداشتند16۸. 
در نهایت با رســانه ای شــدن این مســئله در اواخر ســال 96 و طرح نظرات 
کارشناسان در فضای رسانه ای169، بررسی الیحه از دستور کار صحن علنی خارج 
و برای بررسی بیشتر به کمیســیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ارجاع شد17۰. 
در حال حاضر از جزئیات بررســی این الیحه در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 

طبیعی، خبری در دست نیست. 
به اعتقاد کارشناسان، به نظر می رسد اصالح قانون ثبت ارقام گیاهی نسبت به 

پیوستن به کنوانسیون UPOV راهکار مناسب تری باشد.

به کشورش4 سخت گیری عراق برای ورود محصوالت کشاورزی 
در ســال 96، کشــور عراق با وارداتی به ارزش 6425 میلیون دالر از ایران171، 
به عنوان یکــی از مقاصد اصلی صادرات غیرنفتی ایــران - به ویژه در محصوالت 
کشاورزی- شــناخته شــد. اختصاص حدود 75 درصد از این میزان صادرات به 

لبنیات172، این کشــور را به واردکننده اصلی لبنیات ایــران173و174 تبدیل کرد. 
با وجود این، در ســال 96 تصمیم عراق برای حمایت از بخــش تولیدی خود در 
بخش های مختلف بــه افزایش 2۰ الی 35 درصدی تعرفــه برخی محصوالت از 
جمله، آبمیوه، ســیب و لبنیات منجر شــد175. عالوه بر این در سال گذشته این 
کشــور واردات محصوالتی چون کاهو، شلغم، چغندر، کلم، گل کلم، انگور، خرما، 
انبه، نارگیل، پاجوش نخل، دنبه گوســفند و ذرت را از ایران به طور کامل ممنوع 

کرد176و177. 
برخی از کارشناسان این تصمیمات را نشأت گرفته از نفوذ سیاسی کشورهای 
دیگر به عراق دانسته و آن را مختص ایران می دانند17۸؛ برخی دیگر نیز تصمیمات 
عراق را در راســتای حمایت از تولید داخلی و در قبال واردات از همه کشــورهای 
صادرکننده از جمله ترکیه، عربســتان و اردن اعالم می کنند179و1۸۰. نباید از نظر 
دور داشــت که در این بین، عدم رعایت اســتانداردهای مد نظر عراق از ســوی 

صادرکنندگان ایرانی، در تصمیمات عراق نقش به سزایی داشت1۸1.

افزایش نرخ ارز در یک ســال گذشــته یکی از مسائل مؤثر در اغلب 5 افزایش نرخ ارز و قیمت  نهاده های کشاورزی
بخش های اقتصادی بوده اســت. بخش کشــاورزی اعم از بازار و تولید نیز از این 
قاعده مستثنی نبود. در یک ســال اخیر افزایش کاذب قیمت نهاده های دامی از 
جمله ذرت و کنجاله سویا و کنترل بازار به نفع مصرف کننده1۸2، به کاهش حاشیه 

سود تولیدکنندگان به ویژه مرغداران و دامداران منجر گشت1۸3.



gg در سال 96، با ارائه الیحه تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت، معدن و
تجارت و همچنین انتصاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به ریاست 
»ســتاد تنظیم بازار« و »کارگروه گندم، آرد و نــان« اجرای قانون 

تمرکز با اختالالتی مواجه شد.
gg بروز دوگانگی مدیریتی واردات برنج و گوشت نمونه ای از اختالالت

ایجاد شده در قانون تمرکز محسوب می شوند.
gg ادامه خودکفایی گندم، افزایش تولید دانه های روغنی تا 55۰ هزار

تن و  خودکفایی 9۰ درصدی شکر برای اولین بار، از توفیقات وزارت 
جهاد کشاورزی در سال اول دولت دوازدهم بود.

gg در ســال اول دولت دوزادهم، وزارت جهاد کشــاورزی با اقداماتی
نظیر توســعه ســامانه های نوین آبیاری، گلخانه ها، کشت نشایی، 
مکانیزاسیون، تغییر فصل کشــت، تغییر الگوی کشت و استفاده از 
بذور سازگار با اقلیم، توانست مانند سال های گذشته بهره وری آب 

را ساالنه 6 درصد افزایش دهد.
gg اتمام فــاز اول طرح احیای 55۰ هزار هکتار از اراضی خوزســتان و

ایالم در وســعت 312 هزار هکتار از اقداماتی بود که پس از سال ها 
تأخیر در سال 96 به نتیجه رسید.

gg آبرســانی به 14 هزار هکتار از تاالب منصوره )یکی از مراکز ریزگرد
کشــور( با احداث کانــال 47 کیلومتــری ظرف مــدت1۰ ماه و 
نهال کاری در 16.5 هزار هکتار از مراکز ریزگرد خوزستان از جمله 
اقدامات یک سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی به شمار می  روند.

gg ،در یک ســال گذشــته، تأخیر در پرداخت مطالبــات گندم کاران
تأخیر 7 ماهه در اعالم نرخ های خریــد تضمینی، عدم افزایش نرخ 
خریــد گندم و افزایش اندک نرخ ســایر محصوالت، نشــانگر عدم 

حمایت دولت دوازدهم از وزارت جهاد کشاورزی بود.
gg 2۰ ارائه دو پیشــنهاد وزارت جهاد کشــاورزی برای افزایش 1۰ و

درصدی نرخ خرید تضمینی گنــدم در دو مقطع زمانی با مخالفت 
شورای اقتصاد روبرو شد.

gg عدم پیشــگیری از بیماری های دامی و شناســایی آن ها، موجب
معدوم نمودن 27 میلیــون مرغ تخم گذار و خســارتی بالغ بر 14 
هزار میلیارد تومان بر اثر شــیوع آنفلوآنزای فــوق حاد پرندگان در 

سال 96 شد.
gg غفلت از یکپارچه ســازی مدیریت روستا و ســاماندهی بنگاه های

خرد روســتایی و میدان دادن بــه الگوهای بین المللــی از جمله 
ترسیب کربن از نقاط ضعف وزارت جهاد کشاورزی به شمار می رود.

gg با وجود افزایش چشمگیر اعتبار طرح های آبخیزداری در سال 96 و
97، فعالیت چندانی از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 

در راستای توسعه آبخیزداری در کشور صورت نگرفته است.
gg ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی با بیش از 12 هزار

نفر پرســنل و بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار سالیانه، همچنان از 
ساختار دولتی و غیره بهره ور رنج برده و خروجی کاربردی مناسبی 

متناسب با ظرفیتش به کشاورزی کشور ارائه نمی دهد.
gg اســتیضاح ناموفق وزیر جهاد کشــاورزی، تصویب و اجرای الیحه

اشتغال روستایی، بررسی الیحه اصالح بخشــی از ساختار دولت، 
افزایش قیمــت ارز و نهاده های کشــاورزی، محدودیت صادرات 
محصوالت کشــاورزی ایران از طرف عراق و بررسی الیحه الحاق به 
کنوانســیون ارقام گیاهی جدید از تحوالت پیرامونی مهم در سال 

گذشته بودند. 
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1 سال 1391: تصویب قانون »تمرکز 
وظایف و اختیارات بخش کشاورزی 

در وزارت جهاد کشاورزی«

تأمین کاالهای اساسی 
از طریق تولید

فراز و فرودهای اجرای قانون تمرکز

6.7
8.8

1.4

14.5

واردات تولید

سال 91

سال 95

خودکفایی گندم  )میلیون تن(

1707

950
667

1990

واردات تولید

سال 91

سال 96

افزایش تولید شکر  تا مرز خودکفایی )هزار تن(

افزایش تراز تجاری بخش کشاورزی )میلیارد دالر(

سال 96

- 2.8

سال 91

- 8.1

4 اتخاذ سیاست »بازار در ازای بازار«

اعطای مجوز 
واردات موز در ازای 

صادرات سیب
اعطای مجوز 

صادرات دام زنده 
در ازای واردات 

گوشت افزایش 
300 درصدی 

صادرات سیب 
نسبت به سال 

گذشته

اختالل در اجرای قانون تمرکز در سال 96

ارائه لوایح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و لغو قانون تمرکز 

انتصاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به ریاست 5
کارگروه آرد و نان و گندم و ستاد تنظیم بازار

2



2050

300

1500

550

واردات تولید

سال 91

سال 96

مدیریت واردات

افزایش تولید دانه های روغنی 
)میلیون دالر - هزار تن(

کاهش واردات کاالهای 
اساسی  )میلیارد دالر(

افزایش واردات دانه روغنی به جای 
روغن خام با تنظیم تعرفه وارداتی

واردات برنج 

تن
ار 

هز

افزایش 76درصدی واردات برنج سال 96 نسبت به سال 95

3

ایجاد تشتت در مدیریت و افزایش واردات برنج

6.95

9591

12.63

افزایش سهم بخش 
کشاورزی در تولید ناخالص ملی

14

9591

11

واردات روغن خام
واردات دانه های روغنی

الر
ن د

یو
میل

91

2050

147

1471

670

96

95

840

96

1200

خلع ید وزارت جهاد 
کشاورزی در واردات 

گوشت



دکتر عیسی کالنتری باســابقه 13 سال سکان داری وزارت کشاورزی در دولت های پنجم، ششم و هفتم، سال 
96 و در آغاز دولت دوازدهم به ســازمان حفاظت محیط زیســت راه یافت و جایگزیــن معصومه ابتکار در این 
سازمان شد. وی که دکتری فیزیولوژی و بیوشیمی محصوالت زراعی را سال 1360 از دانشگاه آیوا امریکا اخذ نموده 
بود، از سال 79 به بعد در کسوت وزارت کشاورزی حضور نداشــت و بیشتر وقت خود را به عنوان رئیس خانه کشاورز 
صرف مصاحبه با رســانه ها می نمود. برخی از این مصاحبه ها بر موضوعاتی چون بی آبی و بی ثمری خودکفایی محصوالت 

اساسی تکیه داشتند و حتی وزیر جهاد کشاورزی را نیز به واکنش واداشتند.
با آغاز به کار کابینه دوازدهم، کالنتری فعالیت های متعددی را در دستور کار خود قرار داد. از تالش جهت اجرای قانون هوای پاک 
گرفته تا پیگیری مدیریت پسماند و امضای تفاهم نامه  با کشور عراق با هدف نابودی مراکز گردوغبار در این کشور. موافقت با انتقال 
آب در برخی از حوضه های آبریز از دیگر اقدامات عیســی کالنتری در سال گذشته بود که البته با رویکرد منفی وی نسبت به انتقال آب 
و سدســازی به منظور تأمین آب کشاورزی فاصله زیادی داشت. همچنین سازمان محیط زیست در راستای احیای دریاچه ارومیه، ضمن 
کاهش مطالبه گری از وزارت نیرو برای رهاســازی آب پشت سدها، با محور قرار دادن طرح نکاشت، به تحدید کشاورزی در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه پرداخت. ورود رئیس خانه کشاورز به سازمان محیط زیست، تغییراتی را در خط مشی های این سازمان ایجاد کرد؛ به عنوان مثال 
می توان به »موافقت نامه پاریس« اشاره داشت؛ موافقت نامه ای که معصومه ابتکار، رئیس پیشین، به شدت از آن حمایت می کرد اما رئیس جدید 
چندان روی خوشی به آن نشــان نداد. مواضع سازمان در برابر »محصوالت تراریخته« و »پرورش ماهی تیالپیا« از دیگر مواردی بودند که با ورود 

دکتر کالنتری دچار چرخش شدند. از این حیث می توان گفت که سازمان حفاظت محیط زیست، بعد از سال 96 وارد »دوربرگردان« شد.

گزارش عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست
در سال نخست دولت دوازدهم

دوربرگردان
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دولت جمهوری اسالمی موافقت نامه پاریس را در اردیبهشت 95 1 ادامه فرآیند بررسی توافق نامه پاریس
امضا نمود. در تاریخ 95/8/23 کلیــات و جزییات الیحه  این توافق نامه بدون 
بررســی سند تعهدات کشــور )NDC1 ( در آن، به تصویب نمایندگان مجلس 
رسید و ســپس به شورای نگهبان ارسال شــد. آذرماه 95 شورای نگهبان به 
دلیل ایرادات شــکلی و عدم ارائه سند تعهدات کشــور، مصوبه را به مجلس 
شورای اسالمی عودت داد. در حال حاضر این الیحه در کمیسیون کشاورزی، 

آب و منابع طبیعی مجلس قرار دارد.
متذکر می گردد کــه موافقت نامه پاریس، اظهارنظرهــای متعددی را در 
فضای کارشناسی و رسانه ای به همراه داشت. پس از طرح نظرات و چالش ها، 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، به عنوان متولی این معاهده در کشور، در 
حمایــت از این توافق نامه تجدیدنظر کرد. در همین راســتا مســئولین این 
ســازمان ضمن تأیید ایرادهای شــورای نگهبان به این توافق نامه، از امکان 
بازنگری در ســند تعهدات ایران خبر دادند2. اسفندماه 96، کالنتری، رئیس 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، نیز تعهدات ایران در موافقت نامه پاریس 
را بیش ازحد دانســت و تقلیل تعهد کاهش کربن ایــران از 12 به 4 درصد را 
ضروری عنوان کرد3. با وجود این، اما کارگروه ملی تغییر اقلیم4 در 26 تیرماه 
 6)INDC( 597، مصوب کرد سند برنامه مشارکت ملی معین جمهوری اسالمی
بدون تغییر برای تصویب به مجلس ارســال و پس از تأیید شــورای نگهبان و 
الحاق ایران به توافق نامه پاریس، به دبیرخانه کنوانســیون تغییرات آب و هوا 

ارسال شود7.
ذکر این نکته ضروری اســت که تاکنون ســازمان حفاظت محیط زیست، 
 در مــورد تبعــات ایــن معاهــده، گــزارش نهایی خــود را اعــالم نکرده 

است.

طی یک ســال اخیر، ســازمان حفاظت محیط زیست اقداماتی را 2 عملکرد ناموفق در کنترل ریزگردها

در راســتای کنترل پدیده ریزگرد صورت داده است. در عرصه بین الملل، این 
سازمان، مسئله گردوغبار را به عنوان یکی از موضوعات موردبررسی در مرکز 
توســعه مدیریت اطالعات بالیای طبیعی )اپدیم(، قرار داد8. در همین راستا، 
مدنی، معاون وقت امور بین الملل ســازمان حفاظت محیط زیســت، هدف 
همکاری با مرکز اپدیم9 در زمینه گردوغبار را ریشــه یابی علمی و دقیق منشأ 

گردوغبار عنوان کرد10. 
اســفندماه 96 نیز  سازمان حفاظت محیط زیســت تفاهم نامه ای با کشور 
عراق با هــدف نابودی مراکــز گردوغبار در این کشــور امضا کــرد؛ در این 
زمینه رئیس سازمان، عملکرد عراق در آب رســانی به تاالب ها را قابل تقدیر 
عنــوان کرد11. متذکــر می گردد که بســیاری از کارشناســان دلیل اصلی 
خشــکی رودخانه ها و تاالب های عراق را سدسازی های ترکیه بر سرچشمه  
رودخانه های دجلــه و فرات می دانند. به عقیده ایشــان پیگیری  بین المللی 
برای مقابله با سدســازی های کشــور ترکیه می تواند اولویت اصلی باشد12. 
مدنی، معاون وقت سازمان حفاظت محیط زیست، اّما اعتقادی به این مسئله 
نداشــت و آن را بیشتر یک فضاسازی رســانه ای عنوان نمود14. این در حالی 
اســت که تجریشی، معاون ســازمان حفاظت محیط زیست، ضمن تأکید بر 
بحرانی تر شــدن وضعیت مراکز ریزگرد خارج ایران با آبگیری این ســدها، 
مســئولیت پیگیری این مســئله را بر عهده وزارت نیرو و وزارت امور خارجه 

دانسته بود14.
بررســی ها نشان می دهد ســازمان حفاظت محیط زیســت برای کنترل 
ریزگردها در ســطح بین الملل اقدامــی برای طرح شــکایت از ترکیه برای 
جلوگیری از آب گیری ســد ایلی ســو و حفظ جریان رودخانه دجله نداشته 

است15و16.
در زمینه داخلی نیز به زعم برخی کارشناسان، در زمینه مناسبات داخلی، این 
سازمان می توانست نقش مؤثری در متقاعد کردن وزارت نیرو برای پرداخت 
حق آبه تاالب ها، باز کردن آب ســدها و صدور مجــوز اختصاص آب به مراکز 

گردوغبار داخلی ایفا کند17.

پی نوشت:
Nationally Determined Contribution   -1

4-   اعضای کارگروه مذکور عبارت اند از:  19 وزیر و معاون رئیس جمهور یا نمایندگان آن ها وریاست کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
5-   مصوب هیئت وزیران در سال 94

Intended Nationally Determined Contribution  -6
9-  »اپدیم« یک مرکز وابســته به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه )اسکاپ( است که به پیشنهاد جمهوری سالمی ایران و به طور اخص سازمان برنامه و بودجه 

کشور با گذشت بیش از یک دهه پیگیری مداوم، رایزنی و مذاکره با طرف های مرتبط داخلی و خارجی سرانجام بهمن ماه 96 در تهران افتتاح شد.
12-   بهار 97، ترکیه یکی از بزرگ ترین سدهای خود به نام »ایلی سو« را آبگیری کرد که بخش عمده ای از ظرفیت آن از طریق رودخانه دجله آبگیری شده و دبی دجله را به 50 درصد کاهش می دهد.
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از جمله اقدامات ســازمان حفاظت محیط زیســت، ارائه الیحه 3 پیشبرد قانون هوای پاک
هوای پاک به مجلس شورای اســالمی بود. تیرماه 96، این الیحه به تصویب 
مجلس شورای اســالمی رســید18. پس از ابالغ قانون هوای پاک19 از سوی 
رئیس جمهور در مردادماه 96، با وجود فشارهای زیاد، آیین نامه های اجرایی 
برخی مواد و تبصره های این الیحه از ســوی سازمان حفاظت محیط زیست 
تدوین شد20. به این ترتیب مقرر گردید که با سخت گیری در اجرا، این قانون 

به طور کامل از ابتدای سال 97 اجرایی شود21.
بــا تغییر مجموعه مدیریتی ســازمان حفاظت محیط زیســت، دبیرخانه 
کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مجدداً در بهمن ماه سال 96 راه اندازی شد. 
یکی از اقدامات قابل تقدیر این کارگروه، انتشــار صورت جلسه های جلسات 
کارگروه و در جریان گذاشــتن مردم در روند سیاست ها و تالش های مختلف 

بود22.
البته ذکر این نکته نیز الزامی اســت که به گفته کارشناسان، این اقداماِت 
ســازمان حفاظت محیط زیســت زمانی مؤثر خواهد بود کــه الزام و اعتبار 
اجرایی داشته باشد. به گفته حســینی، دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی 
هوا، برخورد ســلیقه ای با مصوبات کارگروه و اجــرای ناقص و غیرکاربردی 
آن ها از ســوی دســتگاه ها جزو چالش های اصلی این کارگروه اســت23. 
به عنــوان نمونه قانــون الزام نصب فیلتــر دوده بــرای خودروهای دیزلی 
)مصوب هیئت وزیران در ســال 93(24و25 تاکنون اجرایی نشــده اســت؛ 
بنابراین از ســازمان حفاظت محیط زیســت، به عنــوان متولی اصلی حل 
مشکل آلودگی هوا در کشــور، انتظار می رود تدابیری برای اجرای قوانین 

موجود بیاندیشد.

مدیریت وزارت نیرو بر بخش آب در کشور، منجر به نگاه سازه ای به 4 صدور مجوز انتقال آب بین حوضه ای
مدیریت آب برای تولید برق و تأمین آب شرب شده است که راه حل مشکالت 

آبی ایران را در سدسازی و انتقال آب می بیند26و27.
طی یک سال گذشته ســازمان حفاظت محیط زیست، به عنوان حافظ 
منافع ملی در حوزه محیط زیســت، در اغلب مــوارد با اجرای پروژه های 
انتقال آب بین حوضه ای در کشــور موافقت کرده است. موافقت با انتقال 

آب زاب به دریاچه ارومیه و انتقال آب ونک28 به رفســنجان29و30 از جمله 
این موارد محســوب می شــود31. به زعم برخی کارشناســان، موافقت با 
انتقال آب دریای عمان به سیســتان و بلوچســتان، هرمزگان و خراسان 
رضوی و انتقال آب خلیج فارس به ســه اســتان هرمزگان، کرمان و یزد 
نیز می تواند مشــکالت ناشــی از کم آبی را کاهش دهد؛ زیرا این طرح ها 
با اتکا به آب های آزاد، آســیب محیط زیســتی بســیار کمتری را در پی 
خواهند داشــت32. همچنین باید گفت مخالفت ســازمان محیط زیست 
با انتقال آب دریای خزر به ســمنان به دلیل مشــکالت زیست محیطی و 
اجتماعی یکی از مهم ترین تصمیمات این ســازمان در ســال گذشته به 

شمار می رود33.
خاطرنشان می سازد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، همواره مخالف 
انتقال آب و سدســازی به منظور تأمین آب کشاورزی و مدعی عدم تخصیص 

حق آبه تاالب ها برای مصارف کشاورزی بوده است34و35و36و37.
این در حالی اســت که وی از انتقال آب ونک به رفسنجان برای مصارف 
کشــاورزی دفاع کرده و ظرفیت آبــی کارون را مازاد عنــوان می کند38. 
مواضع و پیگیری های کالنتری در مورد این طرح، مورد اعتراض شــدید 
فعاالن محیط زیســتی39 و نمایندگان اســتان های مبدأ شــد40؛ تا جایی 
که اعتراض نمایندگان اســتان خوزســتان به درگیری لفظی با کالنتری 

کشیده شد41.

از جملــه تغییرات اصلی ســازمان حفاظت محیط زیســت در 5 صدور مجوز پروژه های عمرانی، خدماتی و تولیدی
دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم، می توان به تسهیل و تسریع ارزیابی، 
تشــخیص و اعالم نظر در خصوص اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، 

تولیدی و خدماتی اشاره نمود.
کالنتــری، رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت، رویکــرد مدیریت 
پیشــین این ســازمان42 در این زمینه را افراط گرایی دانســت و نتیجه این 
ســخت گیرِی بی منطق را معطلی کشــور عنوان نمود43. به گفته وی، طبق 
قانون برنامه ششــم توسعه، ســازمان حفاظت محیط زیست باید حداکثر تا 
دو ماه ارزیابی خود را در خصــوص طرح ها و پروژه ها اعالم نماید؛ در غیر این 
صورت بدون کســب مجوز، پــروژه آغاز به کار می نمایــد44. وی در گزارش 

پی نوشت:
19-   به زعم برخی کارشناســان، اگرچه تدوین اقدامات الزام آور برای دســتگاه های اجرایی در قالب یک برنامه برای کاهش آلودگی هوا ویژگی مهم این قانون اســت، ابهام در برخی بندها و رویکرد 

سخت گیرانه در تقابل با صنایع و وسایل نقلیه از اعتبار اجرایی آن می کاهد.
28- از سرشاخه های کارون.

29-   حجم در نظر گرفته شده برای انتقال به رفسنجان )200 میلیون مترمکعب( قریب به پنج برابر ورودی آب سد ونک )40 میلیون مترمکعب( است که می تواند موجب نابودی این منطقه و مرگ کارون 
شود.

42-   ابتکار، رئیس وقت ســازمان حفاظت محیط زیست، در مراسم تودیع خود به رئیس جدید این سازمان توصیه کرد که در مقابل فشارها برای صدور برخی مجوزها ایستادگی کند؛ وی شهامت گفتن 
»نه« و رد کردن برخی طرح ها را وظیفه این سازمان برشمرد.
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با روی کار آمدن کالنتری، 
رویکرد سازمان حفاظت 

محیط زیست و شورای 
ایمنی زیستی در خصوص 

محصوالت تراریخته تغییر 
کرد. به نحوی که کالنتری 

در بدو ورود به سازمان 
حفاظت محیط زیست در 
نامه ای به رئیس سازمان 

صداوسیما خواستار تغییر 
در رویه منفی این سازمان 

نسبت به محصوالت 
تراریخته شد

عملکــرد صدروزه اش در این ســازمان، از تعیین تکلیــف 86 پروژه از 163 
طــرح معطل مانده خبر داد؛ از ایــن تعداد 53 طرح تأییــد و 29 طرح برای 
اصالحات به درخواســت کننده مرجوع شد؛ 4 طرح نیز از طرف این سازمان 

تأیید نشدند45.
کالنتری همچنین در بخشــنامه ای بر لزوم نظارت جدی بر پروژه هایی که 
مجوز این ســازمان را اخذ کردند، تأکید کرد؛ طبق این بخشــنامه بازرسان 
استانی ساالنه باید حداقل دو بار از این پروژه ها بازدید نمایند و وضعیت آن ها 
را با مجوز دریافت شــده مطابقت دهند46. عالوه بر این، انتشــار گزارش های 
ارزیابی طرح ها در ســایت این ســازمان، از اقداماتی بود که برای اولین بار در 

دولت دوازدهم انجام شد47.
اقدامات کالنتری در این زمینه، راهگشــای برخــی پروژه های عمرانی و 
تولیدی کشور می شــود؛ از طرف دیگر اما این اقدامات موجب نگرانی برخی 
فعاالن و سمن های محیط زیستی شده است. نگرانی ایشان به غفلت احتمالی 
از مالحظات محیط زیســتی و آســیب های بلندمدت برخــی از طرح ها باز 

می گردد48و49.

در ســال گذشته مدیریت پســماند از جمله محورهایی بود که 6 تمرکز بر مدیریت پسماند با اجرای طرح بی زباله
ســازمان حفاظت محیط زیست به صورت جدی به آن ورود کرد. این سازمان 
طی یک برنامه متمرکز ســه ماهه، طرح بی زباله را از ابتدای دی ماه سال 96 
تا ســیزدهم فروردین 97 )روز طبیعت( اجرا نمود. ایــن طرح، در وهله اول، 
کاهش تولید زبالــه و پس از آن تفکیک زباله از مبدأ را با رویکرد آموزشــی و 
ترویجی دنبال می کــرد. از اقدامات صورت گرفته در ایــن طرح می توان به 
موارد زیر اشاره داشــت: ممنوعیت مصرف آب معدنی در سازمان ها و ادارات 
زیر نظر سازمان به منظور کاهش تولید بطری پالستیکی، برگزاری دوره های 
آموزشــی در اســتان ها، برگزاری روز جمع آوری زباله با حضور مســئولین، 
راه انــدازی پویــش #بی_زبالــه و # از_خودمان_شــروع_کنیم در فضای 

مجازی50.

تولیــد و مصــرف 7 تغییــر رویکرد در 
محصوالت تراریخته

به زعم برخی کارشناسان، با وجود 
تداوم واردات محصــوالت تراریخته 
به کشور در ســال های اخیر، سازمان 
حفاظت محیط زیســت نسبت به این 
امر موضعی از خود نشــان نداد. با این 
حال ســازمان محیط زیست، با تولید 
محصوالت تراریخته در کشور مخالف 
بود. برخــی، این رویکرد را ناشــی از 
ارتباط این سازمان با گروه های فعال 
محیط زیســتی بین المللی از جمله 
صلح ســبز و دوستداران زمین عنوان 

می کنند51.
بــا روی کار آمــدن کالنتــری به 
عنــوان رئیــس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، رویکرد این سازمان 
و شــورای ایمنی زیســتی نسبت به 
گذشــته تغییــر کرد. بــه نحوی که 
کالنتری در بــدو ورود به ســازمان 

حفاظت محیط زیست در نامه ای به رئیس سازمان صداوسیما خواستار تغییر 
در رویه منفی این سازمان نسبت به محصوالت تراریخته شد52 و در زمستان 
96 پیشــنهاد لغو آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیســتی را مطرح کرد53. با 
تصویب شــورای ایمنی زیســتی و تأیید رئیس جمهور، لغو این آیین نامه به 

دستگاه های اجرایی ابالغ شد54.
انتصــاب مدیران شــورای ایمنی زیســتی از بین حامیان جــدی تولید 
محصــوالت تراریختــه55و56و57 و منتقــد رویــه قبلی ســازمان حفاظت 
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طبق گفته مسئولین 
کارگروه ملی نجات دریاچه 
ارومیه، از بین اعتبارات 
تصویب شده، تنها بودجه 
تخصیص داده شده از 
صندوق توسعه ملی، 
پرداخت شد

محیط زیست58 از ســوی رئیس این 
سازمان گواه تغییر رویکرد آن نسبت 

به موضوع تراریخته است59. 
خاطرنشــان می ســازد در جریان 
بررســی الیحه بودجه ســال 97 در 
مجلس شورای اســالمی، بند مربوط 
به محصوالت تراریخته بازخوردهای 
مختلفی داشــت. طبق بنــد مذکور 
مقرر شــده بــود، مصرف انســانی 
محصوالت تراریخته ممنوع شــود و 
عــوارض ورودی این محصوالت، 10 
درصد افزایش یابد؛ همچنین سازمان 
پدافند غیرعامل بــه صادرکنندگاِن 
مجوز ورود این محصوالت اضافه شود. شایان ذکر است که این بند به تصویب 

مجلس نرسید و در کمیسیون تلفیق، از الیحه بودجه سال 97 حذف شد60.

کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در ســال 93، راهکارهایی را 8 تالش در جهت احیای دریاچه ارومیه
جهت احیای این دریاچه در نظر گرفت که عبارت اند از: کاهش 40 درصدی 
مصرف و افزایش بهره وری بخش کشــاورزی حوضه دریاچه ارومیه، انتقال 
آب رودخانه ها به پیکره آبی دریاچه از طریق رهاســازی آب پشــت سدها، 
توقف کلیه طرح هاي سدسازي در دست مطالعه و اجرا، ممنوعیت هرگونه 
افزایش برداشــت از منابع آب حوضه، انتقال پساب تصفیه خانه های ارومیه 
و انتقال آب از رودخانه زاب و سد حســنلو61و62. برنامه های این ستاد در سه 

فاز تثبیــت )تثبیت تراز دریاچه و جلوگیری از تداوم خشــکی آن 1395-
1393(، احیــا )افزایــش تدریجی تراز دریاچــه 1401-1396( و احیای 
نهایی )تثبیت شرایط احیاشده و ایجاد شرایط پایدار برای دریاچه 1402( 

طراحی شد63.
کالنتری در خصوص احیای دریاچــه ارومیه مقوله کمبود اعتبارات را مد 
نظر قرار داده اســت64؛ طبق گفته مســئولین کارگروه ملی نجات و برخی از 
نمایندگان مجلــس، از بین اعتبارات تصویبی، تنهــا بودجه تخصیص داده 
شده است صندوق توسعه ملی پرداخت شــد65؛ بودجه ای که به زعم آن ها، 
تنها 30 درصد از کل اعتبار مصوب اســت66. در همین راســتا در آذرماه 96، 
کالنتری پیشنهاد اســتقراض خارجی برای احیای دریاچه ارومیه را مطرح 

کرد67. 
همکاری ناکافــی وزارتخانه های نیرو و صنعت، معــدن و تجارت و برخی 
ســازمان های اســتانی با این کارگروه نیز یکی از انتقادات کالنتری به شمار 
مــی رود68. در همین رابطه بهادری، نماینده ارومیــه در مجلس، عدم اقتدار 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه را بزرگ ترین چالش این ســتاد در همکاری با 
وزارتخانه های دیگر به ویژه وزارت نیرو دانسته و عدم تخصیص بودجه را ناشی 
از ناکارآمدی آن عنوان کرده اســت69. قابل تأمل آنکه میزان مطالبه کارگروه 
از وزارت نیرو برای رهاسازی آب پشت ســدها70 کاهش پیدا کرد و در برنامه 
در حال اجرای خود، میزان رهاســازی آب سدها را نسبت به برنامه اولیه خود 
390 میلیون مترمکعب کاهش داد71. این در حالی بود که تالش های کارگروه 
برای محدودسازی آب ورودی به بخش کشــاورزی در این حوضه ادامه پیدا 
کرد72و73. خاطرنشــان می سازد که برخی کارشناســان، مدیریت سازه ای و 
سدســازی های بی رویه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را علت اصلی خشک 

شدن این دریاچه می دانند74.

پی نوشت:
59-  در این راستا دکتر نیره خوش خلق سیما به عنوان مشاور فن آوری و بیوتکنولوژی رئیس سازمان حفاظت  محیط زیست و رئیس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی، محمود توالیی، رئیس انجمن 

ژنتیک، به عنوان رئیس کارگروه تخصصی ایمنی زیستی این سازمان و دکتر اسکندر امیدی نیا در سمت سرپرست دانشکده محیط زیست منصوب شدند.
62-  جلوگیری از برداشــت غیرمجاز از آب های سطحی، اقدامات حفاظتی و کاهش اثرات مخرب بهداشتی، اجتماع و زیست محیطی، تهیه کاداستر )حدنگاری( اراضی حوضه آبریز دریاچه، اقدامات 

مطالعاتی و نرم افزاری، مطالعه انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه و ... از دیگر راهکارهای مصوب هستند.



gg با وجود تأکید مسئولین ســازمان حفاظت محیط زیست مبنی
بر کاهش تعهــدات ایران برای کاهش کربــن از 12 به 4 درصد، 
شورای کارگروه ملی تغییر اقلیم در 26 تیر 97 مصوب کردند که 
سند برنامه مشارکت ملی معین جمهوری اسالمی  )INDC( بدون 
تغییر به مجلس سپس شــورای نگهبان و در نهایت پس از الحاق 
به توافق نامه پاریس، به دبیرخانه کنوانســیون تغییرات آب و هوا 

ارسال شود.
gg سازمان حفاظت محیط زیست در سال گذشته اقدام قابل توجهی

در عرصــه بین الملل برای کنترل ریزگردهای با منشــأ خارجی 
انجام نداد. سدســازی های ترکیه که موجب کاهش دبی دجله 
و فرات و خشــک شــدن تاالب های عراق شــد و سدسازی های 
افغانســتان بر روی رودخانه هیرمند که موجب خشکی هامون 
شد از جمله مواردی هستند که نیاز به پیگیری و مذاکرات جدی 

داشتند.
gg پس از تصویب الیحه هوای پاک در تیرماه 96، دبیرخانه کارگروه

ملی کاهش آلودگی هوا در بهمن 96 مجددا تشــکیل شد و مقرر 
شد که مصوبات آن از ابتدای سال 97 اجرایی شوند.

gg با وجود اقدامات ارزنــده  کارگروه ملی کاهــش آلودگی هوا در
راستای شفافیت از جمله انتشار صورت جلسات، مصوبات آن نزد 

دستگاه های اجرایی اعتبار الزم را نداشت و اجرایی نشد.
gg نگاه ســازه ای به مدیریت منابع آب همچنان راهکارهایی چون

سدسازی و انتقال آب را پیش روی مشکالت آب کشور می بیند. 
در این راستا ســازمان حفاظت محیط زیست در سال گذشته با 
انتقال آب دریاچه خزر به ســمنان مخالفت و با انتقال آب زاب به 
دریاچه ارومیه همراهی کرد. بر خالف این ها طرح هایی از جمله 
انتقال آب دریــای عمان و خلیج فارس به اســتان های جنوب و 
جنوب شــرقی طرح هایی بودند که با آســیب کمتری به محیط 
زیست مشکل کم آبی این مناطق را مرتفع می کنند. این سازمان 

به درستی با این طرح ها موافقت و همراهی کرد.
gg انتقال آب ونک )یکی از سرشــاخه های کارون( به رفســنجان

یکی از پر آســیب ترین طرح های انتقال آب بین حوزه ای بود که 
در ســال گذشــته با موافقت کالنتری، رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست و انتقاد و اعتراض نمایندگان خوزستان روبرو شد.

gg ،تعیین تکلیف مجوز 86 پروژه از 163 پروژه معطل مانده عمرانی
خدماتــی و تولیدی و همچنین انتشــار گزارش هــای ارزیابی 
محیط زیستی این پروژه ها از اقدامات ارزنده این سازمان در سال 

اول دولت دوازدهم بود.
gg 96 اجرای طرح بی زباله با رویکرد ترویجی و آموزشی در زمستان

شروع خوبی برای اصالح مدیریت پسماند بود.
gg با ورود کالنتری به ســازمان حفاظت محیط زیست، رویکرد این

ســازمان در مورد تولید محصوالت تراریخته تغییر کرد. انتصاب 
حامیان تولید محصوالت تراریخته در مســئولیت های مختلف 
شورای ایمنی زیستی به خوبی بیانگر رویکرد جدید این سازمان 

است.
gg تحدید کشــاورزی حوضه آبریــز دریاچه ارومیــه با روش های

مختلــف اجتماعی- اقتصــادی و طرح نکاشــت، راهکار اصلی 
کارگروه ملی نجات این دریاچه بوده است.

gg با وجــود افزایش 48.3 درصدی میــزان بارندگی این حوضه در
سال آبی 96-97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، وزارت نیرو 

برای رهاسازی آب پشت سدها همکاری الزم را نداشت.
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ســید حسن قاضی زاده هاشمی، چشم پزشک زبردست و مؤسس بیمارســتان نور، پس از طی مسیر چهارساله 
دولت  یازدهم، در دولت دوازدهم نیز رأی اعتماد نمایندگان مجلس را جهت تکیه بر صندلی وزارت بهداشــت 

کسب نمود.
دکتر هاشــمی در دولت دوازدهم، اولویت اصلی خود را حفظ و نهادینه ســازی دستاوردهای طرح تحول سالمت اعالم 
کرد. طرحی که پس از اجرای گام ســوم آن و ناقص ماندن گام چهارمش، با چالش هایــی نظیر فقدان منابع پایدار روبرو 
شــده بود. به همین سبب در یک سال اخیر تالش این پزشک خراسانی و یارانش بر حل این مسئله متمرکز شد و در این راستا 
کوچک تر شدن بســته های خدماتی طرح تحول سالمت از نمودهای روشن آن محسوب می شــود. اقدام این وزارتخانه جهت 

اجرای آزمون استحقاق سنجی و رفع همپوشانی نیز در همین راستا اتفاق افتاد. 
باید اذعان داشــت که وزارت بهداشت سال هاســت که از بیماری مزمن مشــکالت اقتصادی رنج می برد؛ این بیماری به قدری در 
ساختار نظام سالمت کشور ریشه دوانده که طرح با عظمت و بسیار پُرخرِج تحول سالمت را نیز تحت الشعاع قرار داد و به چالش کشاند. 
هم اکنون این پرسش در برابر وزیر بهداشت دیده می شود که نسخه اصلی برای حل مشکالت اقتصادی وزارت بهداشت چیست؟ اخبار و 
نظرات کارشناســان حکایت از آن دارد که طرح هایی نظیر پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده ی الکترونیک سالمت، نسخه هایی هستند 

که امید می رود به واسطه ی آن ها بیماری اقتصادی مزمن وزارت خانه درمان شود.

گزارش عملکرد 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در سال نخست دولت دوازدهم

نسخه های ناتمام
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اقدامات
تداوم اجرای طرح تحول سالمت طی یک ســال اخیر، وزارت بهداشــت دولت دوازدهــم در ادامه 1

سیاســت های بهداشــتی دولت قبل، تــداوم طرح تحول ســامت را جزو 
اولویت های خود اعــام نمود1. در همین راســتا وزیر بهداشــت، از امتداد 
طرح تحول ســامت با کیفیت بهتر و نواقص کمتر سخن گفت2. سخنگوی 
وزارت بهداشــت نیز اولویت اصلی وزارت بهداشت دولت دوازدهم را حفظ و 
نهادینه سازی دستاوردهای طرح تحول سامت با توجه به محدودیت منابع 

و اعتبارات خواند3. 
ناگفتــه نماند که اجــرای این طرح بــا چالش ها و نظــرات مثبت و منفی 
متعــددی در فضای رســانه ای و کارشناســی همــراه بود. وزیر بهداشــت 
بر وجود اشــتباهات محاســباتی و اجرایــی در این طرح تأکیــد نمود که 
بــرای نمونه می تــوان به بیمه شــدن 11 میلیــون نفر به جــای 5 میلیون 
نفر اشــاره کــرد4. توضیح بیشــتر آنکه به گفتــه ی کارشناســان از میان 
11 میلیــون نفری که به عنوان بیمه شــده ســامت از آن ها یاد می شــود، 
5 میلیــون نفر فاقد بیمــه درمان بودند و ســایر افراد یا دارای همپوشــانی 
 بیمــه ای بودند و یا از ســایر صندوق هــای بیمه به بیمه ســامت مهاجرت 

کرده اند5.
عاوه بر مســئله بیمه ها باید گفــت که معضل کمبود منابع، به ســختی 
گریبان طرح تحول را می فشــارد. در تیرماه 13۹۷ و به گفته حق دوســت، 
معاون برنامه ریزی وزیر بهداشــت، برخی بســته های طرح به دلیل کمبود 
منابع مالی، برای پزشکان کمرنگ تر شــده است6. ضمن آنکه در همان ماه، 
داروهای بدون نســخه )over the counter (otc  از فهرســت پوشش بیمه 
خارج شد۷. وزارت بهداشــت ادامه ی طرح تحول سامت را منوط به تحقق 
برخی شرایط نموده است که مهم ترین آن تأمین منابع پایدار برای این طرح 
بود8و۹. به عقیده قاضی زاده هاشــمی، گسترش خدمات طرح تحول وابسته 
به تزریق اعتبارات خواهد بود و بهتر اســت این اعتبارات هم از ناحیه دولت و 
هم از ناحیه مردم تأمین شــود10. در همین رابطه حریرچی، بر تبدیل منابع 
مالی این طرح از »بودجه های عمومی« به »بودجه پایدار« اشــاره داشت و 
بر اختصاص درآمد ناشــی از »افزایش عوارض کاالهای آسیب رســان11« و 
درآمدهای »جاری متکی بر نفت12« به اجرای طرح تحول ســامت تأکید 

نمود. وزیر بهداشــت نیز بیان داشــت که تأمین مالی طرح تحول ســامت 
نبایســت به منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها - که منبعی ناپایدار اســت- 

پیوند می خورد13. 
به گفته ی کارشناســان، پرداختی مــردم در بخش بســتری مجدداً به 
10 درصد رسیده اســت. باید توجه داشــت که به گفته ی حاج محمودی، 
مدیــرکل دفتــر مدیریت خدمات بیمه ســامت، بخش اعظمی از رشــد 
هزینه ها در بیمه ســامت مربــوط به بازنگری کتاب ارزش نســبی و نظام 
پرداخت کارانه ای است14؛ خاطرنشان می سازد که در گام سوم طرح تحول 
ســامت، تعرفه های پزشکان افزایش چشــمگیر120 تا 300 درصدی را 

شاهد بود.

اقدام جهت اجرای آزمون استحقاق ســنجی و رفع  همپوشانی2
در یک سال گذشــته افزایش هزینه های نظام ســامت و کمبود بودجه 
پایدار برای آن همواره مورد تأکید مســئوالن وزارت بهداشــت بوده است. 
قاضی زاده هاشــمی با اشــاره به اینکه افراد باید از یک دفترچه و یا کد ملی 
خدمــت بگیرند بر هزینه زایی همپوشــانی ها و ضعــف قانون در اصاح آن 
اشاره کرد15. موهبتی، مدیرعامل بیمه سامت، تأکید کرده است که حذف 
همپوشــانی، نظام برنامه ریزی را اصاح می کنــد16. طبق گفته ی موهبتی 
در خردادماه ۹۷، تــا پایان آذرمــاه پایگاه جمعیت درمان بیمه شــدگان 
تشکیل خواهد شد و استحقاق سنجی و رفع همپوشانی اجرایی می شود1۷. 
حاج محمودی، مدیرکل دفتر مدیریت خدمات بیمه سامت، نیز وعده داد 
که از تیرماه ۹۷ پذیرش بیماران از طریق ســامانه استحقاق سنجی اجباری 

 شود18.  
در همین راســتا یکــی از اقدامــات وزارت بهداشــت و ســازمان بیمه 
ســامت برای کاهش هزینه ها، رفع همپوشــانی اســت. به گفتــه ی زدا، 
معــاون بیمه ای ســازمان تأمین اجتماعــی، تا تیرماه 13۹۷ ســه میلیون 
همپوشــانی بیمــه ای حذف شــدند1۹. شــایان ذکر اســت بــه گفته ی 
کارشناســان صرف رفع همپوشانی، برای ســاماندهی بیمه سامت کفایت 
نمی کنــد و اجرای ســامانه استحقاق ســنجی نیــز در اولویت قــرار دارد. 
به زعم عابدی، ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلس، بیمه 
 شــدن افراد بدون آزمون وســع باعث افزایش هزینه های ســامت شــده 

است20.

پی نوشت:
18- البته امینی فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، شرط اجرای سامانه استحقاق سنجی را به روز بودن اطالعات و هماهنگی بین سازمان های بیمه ی می داند
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طبق آخرین اظهارنظر 
موهبتی، مدیرعامل بیمه 
سالمت ایران در تیرماه ۹۷، 
گایدالین ها بعد از مدت ها 
تدوین شده است و بیمه ها 
به دستور قانون گذار موظف 
به اجرای آن ها هستند

اجرای راهنماهای بالینی گایدالین یا راهنمای بالینی خدمات پزشکی، شیوه خدمت رسانی 3
به بیمار به صورت طبقه بندی شــده اســت کــه  در آن اثربخشــی خدمت 
و هزینــه آن نیز بررســی شــده اســت21. کاهــش هزینه های ســامت و 
خطاهــای پزشــکی و افزایــش ایمنــی بیمــار و کارایی نظام ســامت از 
تأثیرات اجــرای راهنماهای بالینی محســوب می شــود22. طبــق قانون 
برنامه ششــم توســعه، ارائه خدمات مبتنی بر نظام ارجاع و پزشک خانواده 
بایــد صرفاً براســاس راهنماهای بالینی باشــد. ســازمان های بیمه گر نیز 
باید خریــد راهبردی خدمات ســامت را براســاس راهنماهــای بالینی 
 و صرفــاً از طریق ســامانه پرونــده الکترونیکی ســامت ایرانیــان انجام 

دهند23.
طی یک ســال اخیر، مســئوالن وزارت بهداشــت ضمن تأکیــد بر نقش 
راهنماهــای بالینــی در مدیریت هزینه هــا آن را جزو اولویت هــا و اهداف 
خود بیــان نموده انــد 24. در اردیبهشــت ماه 13۹۷، جان بابایــی، معاون 
درمان وزیر بهداشــت، با اشــاره به وجود بی نظمی در ارائه خدمات سامت 
در کشــور، تدوین راهنماهای بالینی و اســتانداردها را عاملی در راســتای 
مدیریت هزینه های ســامت عنــوان نمــود25.  در این رابطــه جان بابایی 
در دی مــاه ۹6 وعــده داد که تا پایان ســال، بــرای 20 راهنمــای بالینی 
 و خدمــات پرهزینــه، پروتکل هــای قابل اجــرا در بیمارســتان ها تدوین 

شود26.
طبــق آخرین اظهارنظــر موهبتــی، مدیرعامل بیمه ســامت ایران در 
تیرماه ۹۷، گایدالین ها بعد از مدت ها تدوین شــده است و بیمه ها به دستور 
قانون گذار موظف به اجرای آن ها هستند2۷. با وجود این سخنان، بررسی های 
میدانی و مرور اخبار نشان می دهد که اجرای گایدالین ها به طور کامل محقق 

نشده است.

تفاهم نامه با ســایر  کشورها4
قراردادهای همکاری با کشــورهای 
خارجی جهت توســعه کمی و کیفی 
دارو و تجهیزات پزشــکی از اقدامات 
وزارت بهداشت طی یک سال گذشته 
بوده اســت. در این رابطه می توان به 

تفاهم نامه های زیر اشاره نمود: 
همــکاری در زمینه توســعه روابط 
اقتصادی بین شــرکت های دارویی 
ایــران و آلمان28، انعقــاد تفاهم نامه 
ســاخت ســه بیمارســتان بــا کره 
جنوبی2۹، تفاهم نامه با چین در حوزه 
بهداشــت، درمان، واکسیناســیون، 
تولیــد دارو، تجهیزات پزشــکی، ســاخت بیمارســتان ها و همــکاری با 
ســازمان های بین المللی ماننــد WHO 30، تفاهم نامه تأمیــن مالی ارتقای 

تجهیزات پزشکی در تهران با کشور ژاپن31. 

تبدیل توسعه طب سنتی به طب ایرانی  در مهرماه ســال ۹6 نام »دفتر طب ســنتی« وزارت بهداشت به 5
»دفتر طب ایرانی« تغییر پیدا کرد. به عقیده مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت 
بهداشــت، تمام اقدامات دفتر طب ایرانی، بر اســاس اسناد باالدستی بوده و 
هدف کلی، ادغام خدمات تأییدشــده طب ایرانی در نظام ســامت است32. 
جمشــیدی، مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 

ســازمان غذا و دارو، در توجیه این تغییر نام، شــمول طب ایرانی را بســیار 
وسیع تر از طب سنتی برشمرد. 

به عقیده وزیر بهداشت، طب سنتی، طب جایگزین نیست بلکه مکمل طب 
مدرن است و رشــد هر یک از آن ها، به معنی رد کردن دیگری نیست؛ بلکه در 

تأیید دیگری است33. 
دفتر طب ایرانی در یک ســال اخیر، به تدویــن آیین نامه فعالیت »افراد 
باســابقه در حوزه طب سنتی« در دانشــکده های طب ایرانی و ایجاد نظام 
تعرفه گــذاری برای طــب ایرانی مبــادرت ورزید34. امــا اقداماتی چون 
بیمه شــدن ویزیت طب ایرانی35، افــزودن گیاهان دارویــی به داروهای 
رســمی و راه اندازی فروشــگاه های ســامت36 همچنان به مرحله اجرا 

نرسیده است. 
خاطرنشان می سازد که سیاست های کلی ســامت )اباغی رهبر انقاب 
مورخ فروردین ۹3( بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب 

سنتی ایران را مدنظر قرار می دهد3۷. 

امور مغفول
عدم اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی از نیازهای اصلی نظام ســامت کشــور در ســال های 1

اخیر، »اجرای پزشــک خانــواده« و »نظام ارجاع« بود کــه مورد تأکید 
سیاســت های کلی ســامت و برنامه پنجم و ششم توســعه کشور بوده 
اســت. این دو طرح در دولت دهم به صورت آزمایشی اجرا شد و در دولت 
یازدهم نیز ادامه پیدا کرد تا پس از رفع نواقص در کل کشــور اجرا شود38. 
طبق ماده ۷4 قانون برنامه ششــم توســعه، دولت مکلف است نسبت به 
اســتقرار ســامانه پرونده الکترونیکی ســامت ایرانیان با اولویت شروع 
برنامه پزشــک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید. به نحوی که پایان سال 
دوم اجرای قانــون برنامه، کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشــش نظام ارجاع 

قرار گیرند3۹. 
طی یک ســال اخیر، مســئوالن وزارت بهداشــت در برهه های زمانی 
مختلــف بر لــزوم اجرای طرح پزشــک خانــواده و نظام ارجــاع  تأکید 
کرده اند40. در همین راستا و به زعم وزیر بهداشت، اجرای پزشک خانواده 
و نظام ارجاع بهتریــن راه کنترل هزینه ها41، ارتقــای کیفیت خدمات و 
ایجاد عدالت در ســامت42 به شــمار می رود. به  رغم این تأکیدات اّما در 
ســال گذشــته اقدام خاصی از سوی وزارت بهداشــت برای تکمیل طرح 
پزشــک خانواده و نظام ارجــاع صورت نگرفته اســت. همچنین برپایه ی 
اظهارات مسئوالن، در میزان اجرایی شدن طرح پزشک خانواده اختاف 

وجود دارد43. 
مسئوالن وزارت بهداشــت دلیل اجرایی نشــدن کامل این طرح را وجود 
موانعی دربرابر آن می دانند که کمبود منابع، از مهم ترین این موانع محسوب 
می شود. در همین راستا رئیســی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، تأکید کرد 
که با کاهش هزارمیلیــاردی44 و تخصیص نیافتن بودجــه کافی برای طرح 
پزشک خانواده در بودجه ســال 13۹۷، توسعه این طرح متوقف45 و گام های 
بعدی آن محدود خواهد شد46. یکی دیگر از پیش شرط های مسئوالن وزارت 
بهداشت برای اســتقرار نظام ارجاع، پیاده سازی پرونده الکترونیک سامت 

است. 
شایان ذکر اســت که در راستای اجرای طرح پزشــک خانواده و در اواخر 
خردادماه 13۹۷، قاضی زاده هاشــمی، دبیر و اعضای ســتاد راهبری برنامه 
پزشــک خانواده و نظام ارجاع را انتخاب کرد4۷. البته این ستاد تا شهریورماه 

13۹۷ جلسه ای را برگزار نکرده است.

پی نوشت:
۳5-   بهمن ماه 1۳۹۶ و طبق گفته خدادوست، مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، دبیرخانه شورای عالی بیمه قول داده است که به زودی ویزیت طب ایرانی تحت پوشش بیمه برود.

۳۷-   بند دوازدهم
4۳ -   اجرا شــدن در شهرهای زیر 100 هزار نفر، اجرایی شدن در شهرهای زیر 50 هزار نفر، شروع اجرا در شــهرهای با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر ، اجرای آزمایشی در 10 استان کشور، اجرا شدن در 
برخی شــهرهای کوچک زیر 20 هزار نفر و اجرا شدن برای سه گروه جمعیت کل روستایی، جمعیت عشایری و جمعیت شــهرهای کوچک زیر 20 هزار نفر با شامل شدن جمعیت باالی 28 میلیون نفر از 

جمله این اظهارات است.
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از منظر مسئوالن وزارت 
بهداشت، پرونده  الکترونیک 

ابزاری برای کنترل و 
مدیریت هزینه ها، مهم ترین 

زیرساخت برای اجرای 
برنامه پزشک خانواده و 

نظام ارجاع و همچنین رفع 
همپوشانی های بیمه ای و 

حذف دفترچه های بیمه است

حفظ نظام پرداخت کارانه ای بر پایه ی گزارش مرکز پژوهش های مجلس48 و ســازمان بازرسی 2
کل کشور4۹ در تیرماه 13۹5، یکی از دســتگاه هایی که در آن ها حقوق های 
کان پرداخت می شــود، وزارت بهداشت است. بدون شک نظام پرداخت فی 
فور ســرویس )کارانه( را می توان متهم اول دســتمزدهای هنگفت پزشکان 
قلمداد نمود. این نظام پرداخت پزشکان را ترغیب می کند تا بدون محدودیت 
و به دفعات از تیغ جراحی خود اســتفاده کنند و به این ترتیب، تقاضای القایی 
افزایش یابد. به نوعی نظام پرداخت فعلی باعث افت کیفیت خدمات، افزایش 
هزینه ها، فراموشــی آموزش و پژوهش، شــکل گیری تبلیغات، بازاریابی و 

پورسانت در نظام سامت می شود50. 
در همین راســتا با توجه به این که از نظر مســئوالن وزارت بهداشت بخش 
 Feefor service مهمی از رشد هزینه های ســامت مربوط به نظام پرداخت
است51، اصاح نظام پرداخت پزشــکان موجب رعایت عدالت و فعال سازی 

خدمات غیرفعال خواهد شد52. 
بــا این حال باید گفت با وجود تأکید مســئوالن برای اصاح نظام پرداخت 
پزشکان طی یکســال اخیر، اقدام محسوسی در این راستا در وزارت بهداشت 

صورت نگرفته است.

فقدان نظامی بی طرف برای پایش و بررسی خطاهای  پزشکی3
در نظام سامت کشور آمار دقیق و شفافی از تعداد خطاهای پزشکی وجود 
ندارد. در سیاســت های کلی ســامت بر اصاح و تکمیل نظام های پایش، 
نظارت و ارزیابی بــرای صیانت قانونمند از حقوق مــردم و بیماران و اجرای 
صحیح سیاســت های کلی تأکید شــده اســت53. در همین راستا مسئوالن 
وزارت بهداشت، در فروردین سال ۹5 از تشکیل کمیته پیشگیری از خطاهای 
پزشــکی خبر دادند و وظیفه آن را پیشگیری سیستماتیک از خطای پزشکی 
عنوان نمودند54. با وجود این اقدام باید گفت که گزارشــی از نحوه ی فعالیت 

این کمیته داده نشده است.
البته ذکر این نکته نیز ضروری می نماید که تعداد پرونده خطای پزشــکی، 
تابلوی مناسبی برای تعداد قصور پزشــکی محسوب نمی شود. زیرا برخی از 

افراد به دلیل ناآگاهی از حقوق خود از شکایت خود صرف نظر می کنند56. 
هم اکنون بررســی پرونده های پزشکی از سوی نهاد صنفی پزشکان، یعنی 

سازمان نظام پزشــکی صورت می گیرد که بیماران در این چرخه ی نظارت 
پزشــکان بر پزشــکان، نماینده ای ندارند. شایان ذکر اســت مصلحی، دبیر 
شورای عالی نظام پزشــکی، تأکید دارد که تولیت نظام سامت با بهره گیری 
از تجارب کشــورهای توســعه یافته، ســامانه ای جامع و متمرکز برای ثبت 
خطاهای پزشــکی راه اندازی کند5۷. درنهایت و با توجه به موارد فوق می توان 
گفت نیاز به مرجع رســمی، بی طرف و متخصص جهت بررســی خطاهای 

پزشکی در نظام سامت ضروری است.

اجرایی نشدن پرونده الکترونیک سالمت شفافیت عملکرد بیماران و پزشــکان، یکی از روش های تسهیل 4
سیاست گذاری در نظام سامت است. لذا اجرای پرونده الکترونیک سامت 
به منظور تســهیل نظارت بــر عملکردهای نظام ســامت و کاهش خطای 
پزشکی در قوانین کشــور پیش بینی شده اســت. از منظر مسئوالن وزارت 

بهداشت، پرونده  الکترونیک ابزاری 
برای کنترل و مدیریت هزینه ها58، 
بــرای  زیرســاخت  مهم تریــن 
اجــرای برنامه پزشــک خانواده5۹ 
و نظــام ارجــاع60 و همچنین رفع 
همپوشــانی های بیمه ای و حذف 
دفترچه هــای بیمه اســت61. لذا 
تشــکیل پرونــده الکترونیــک از 
وزارت  اولویت هــای  مهم تریــن 

بهداشت برشمرده می شود62.
طــی ســال های اخیــر اعداد 
مختلفی به عنوان درصد پیشرفت 
پرونــده الکترونیک عنوان شــده 
اســت63. همچنین به گفته معاون 
بهداشت وزیر بهداشت، سامانه های 
متعددی در حوزه سامت به صورت 
جزایر جداگانه اطاعات بهداشتی 

و درمانی را ثبــت می کنند که این ســامانه ها پرونده الکترونیک ســامت 
نیستند64. لذا این سامانه ها باید به یکدیگر متصل شوند65. در همین راستا و از 
منظر شــریعتی، قائم مقام معاون بهداشت وزیر بهداشت، پرونده الکترونیک 

پی نوشت:
۶۳-  سخنگوی وزارت بهداشــت در آذر ۹۶ اعالم کرد ۹4 درصد جمعیت کشور در سامانه اطالعات پزشکی کشور دارای پرونده هستند. اّما معاون بهداشت وزارت بهداشت در بهمن ماه ۹۶ از تشکیل 

پرونده الکترونیک سالمت برای ۶۷ میلیون ایرانی خبر داد. وزیر بهداشت نیز در مهرماه اعالم کرد که 80 میلیون جمعیت ایران دارای پرونده الکترونیک سالمت هستند.
۶4 -   به گفته ی وی در سامانه سیب اطالعات بهداشــتی افراد و در سامانه HIS اطالعات بیمارستان ها ثبت می شود؛ این در حالی است که بسیاری از داروخانه ها و آزمایشگاه ها نیز برای خود سامانه ای 

جداگانه دارند و بخش خصوصی نیز به این سامانه دسترسی ندارد و به آن متصل نیست.
سیستم اطالعات بیمارســتانی یا )Hospital Information System (HIS یک نظام اطالعاتی یکپارچه برای مدیریت و ذخیره و بازیابی اطالعات بیماران در بیمارستان است. دانشگاه علوم پزشکی 

گیالن.
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در سال ۹۶، 4500 میلیارد 
تومان از بدهی های بیمه 
سالمت به وسیله ی انتشار 
اوراق قرضه تسویه شد؛ اّما 
با توجه به استفاده ی نابجا از 
آن ها در فعالیت خدماتی، 
این اقدام اثر محسوسی 
نداشت

ســامت باید یکپارچه باشــد. به گفته ی وی، اطاعات سامت برای بیش از 
۷5 میلیون ایرانی در ســامانه های ســیب66، ناب6۷ و سینا68  ثبت شده است، 
درحالی که نباید بــرای مردم، پرونده های متعــددی در حوزه های مختلف 

ایجاد شود6۹. 
 در طول یک سال گذشــته به رغم اظهارات مسئوالن و تأکیدات قانونی در 
برنامه ششــم توسعه و سیاست های کلی ســامت، عزم عملی و جدی برای 
اجرایی شــدن پرونده الکترونیک ســامت دیده نمی شــود. ضمن این که 
وعده های مختلفــی در مورد تکمیل 
پرونده الکترونیک در ســال های بعد 

داده شده است۷0. 
 الزم است ذکر شود سازمان تأمین 
اجتماعی در مراکز ملکی خود نسخه 
الکترونیکی را به اجرا رســانده است. 
به گفتــه ی معیری، مدیــر راهبری 
دفتر سیســتم های این ســازمان، با 
توسعه سیستم مدیریت بیمارستانی 
)HIS( نسخه الکترونیکی در سازمان 
طراحی شــده و در آذر ۹5 شروع و تا 
پایان همان سال، نســخ الکترونیک 
در مراکز درمانی ســازمان اســتقرار 
یافته اســت؛ به شــکلی که در حال 
حاضــر بیــش از ۹5درصد از نســخ 
درمانی در مراکز ملکی ســازمان، به 
صورت الکترونیکی تولید می شود۷1. 
از این حیث اقدامات ســازمان تأمین اجتماعی در راستای الکترونیکی سازی 

پرونده های درمانی، قابل تقدیر است.

تحوالت مرتبط پیرامونی
بدهی هنگفت بیمه های درمانی به نظام سالمت یکی از مشــکات عمده طرح تحول ســامت کمبود منابع در 1

طول اجرای آن اســت. به طوری که تا پایان سال ۹6 ســازمان بیمه سامت 
ایران بیش از ۹ هزار میلیارد تومان بدهی به نظام ســامت داشت۷2. این امر 
موجب شــد تا برخی بیمارســتان ها ارائه خدمت به بیمه شدگان بیمه هایی 

از جمله بیمه ســامت ایــران را کاهش دهند یا متوقف کننــد۷3. در همین 
زمینه مسئوالن بیمه ســامت اعام کردند که مسئول اعمال تعیین سقف 
ارائه خدمات درمانی در بیمارســتان ها نیســتند۷4. طبق گفته جان بابایی، 
بدهی بیمه ها می توانــد در تهیه ملزومات پزشــکی و دارو، انجام عمل های 
جراحی و به طور کلی در خدمت رســانی به مردم مشکل جدی ایجاد کند۷5. 
در همین راستا در سال ۹6، 4500 میلیارد تومان از بدهی های بیمه سامت 
به وســیله ی انتشار اوراق قرضه تسویه شــد؛ اّما با توجه به استفاده ی نابجا از 
آن ها در فعالیت خدماتی، این اقدام اثر محسوســی نداشت و مدیرعامل بیمه 
سامت آن را نادرست خواند؛ به زعم مدیرعامل بیمه سامت با پرداخت اوراق 
مشارکتی بدهی های بیمه سامت، ساالنه 8 درصد قدرت خرید این سازمان 
کاهش پیدا می کند۷6. برپایــه ی صحبت های موهبتــی در تیرماه 13۹۷، 
بدهی های این ســازمان به مراکز درمانی، دانشــگاهی و بخش خصوصی به 

۷500 میلیارد تومان رسیده است۷۷. 

افزایش هزینه های ســالمت  در ســبد هزینه های  خانوار2
یکی از شاخص های ارزیابی طرح تحول سامت، کاهش درصد پرداخت از 
جیب مردم است که در دو ســال اول اجرای طرح تحول سامت از 46 درصد 
به 38 درصد رسید۷8. اما با افزایش هزینه های سامت در سال های بعد و پس 
از اجرای گام ســوم طرح تحول، روند نزولی این شاخص متوقف شد و تا سال 
۹6 در 38 درصد ثابت ماند۷۹. این امر در حالی اســت که بر طبق قانون برنامه 
چهارم80 و پنجم81 توسعه، این شاخص باید به کمتر از 30 درصد و طبق قانون 
برنامه ششم توسعه به کمتر از 25 درصد82 می رسید. الزم است ذکر شود اتکا 
به شــاخص پرداخت از جیب مردم به تنهایی کافی نیســت و سهم سامت از 
سبد هزینه های خانوار نیز باید بررسی شود. بر پایه ی همین موضوع و با توجه 
به آمار، شاخص سهم سامت از ســبد هزینه های خانوار پس از اجرای طرح 
تحول ســامت رو به افزایش نهاده اســت83؛ در همین رابطه دانش جعفری، 
مشاور وزیر بهداشــت، بهمن ماه۹5 بیان داشــت که ۷ درصد از هزینه های 
خانوارهای ایرانی به ســامت اختصاص می یابد84؛ این در حالی اســت سهم 
سرانه ســامت در هزینه های خانوار در سال ۹0، 5 درصد بود. توضیح بیشتر 
آنکه باوجود کاهش درصد پرداخت از جیب مردم، ســهم ســامت در سبد 
پرداخت خانواده افزایش یافت. متذکر می شــود که در گام سوم طرح تحول 
سامت، تعرفه های پزشکان افزایش چشمگیر120 تا 300 درصدی را شاهد 
بود که این افزایش چشــمگیر را می توان از عوامل مهــم افزایش هزینه های 

سامت خانوارها دانست.

 
جراحی 
زنان و 
زایمان

جراحی 
ارتوپدی و دندانپزشکیعمومی

جراحی های آن
پزشکی 
گروه های پرستاریعمومی

غیرپزشکی
مجموع کل 

پرونده ها

5۹131825435۹1341335۹3۹05تبرئه شده

2422۹24021382351351052۷46مقصر

8336106564۹۷36۹2681646651مجموع

جدول 1: رشته های با باالترین میزان پرونده پزشکی در سال 551۳۹۶  

پی نوشت:
۶۶-  سامانه یکپارچه بهداشت )سیب) برابر ابالغ مورخ 5/ 4/ ۹5 وزیر بهداشت، در دانشگاه های علوم پزشکی مستقر گردید و از ابتدای مهرماه ۹5 هرگونه ثبت، جمع آوری و گزارش دهی اطالعات به 

صورت کاغذی در سطح کشور ممنوع و صرفًا از طریق سامانه سیب انجام خواهد شد. 
۶۷-   سامانه ناب همانند سامانه سیب برای ثبت اطالعات در بیمارستان ها است که از سوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ارائه شده و در چند استان در حال بهره برداری است. 

۶8-   سامانه یکپارچه نظام اطالعات )سینا) سامانه ای برای ثبت اطالعات سیستمی در بیمارستان ها است که اجرای آن از دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز شده است.
۷0-   رئیســی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، اعالم کرده است که پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان تا سال 1404 تکمیل می شــود. بر پایه ی اظهارات وی، بر اساس برنامه توسعه ششم در سال ۹۷ 

پرونده الکترونیک سالمت باید در مرحله ای باشد که قابلیت اجرای نظام ارجاع را داشته باشد.



gg اولویــت اصلــی وزارت بهداشــت دولت دوازدهــم حفظ و
نهادینه سازی دســتاوردهای طرح تحول سامت با توجه به 

محدودیت منابع و اعتبارات اعام شد.
gg یکی از مشــکات طرح تحول سامت بیمه شدن 11 میلیون

نفر به جای 5 میلیون نفر است. 
gg بخش اعظمی از رشــد هزینه هــا در بیمه ســامت مربوط

بــه بازنگری کتاب ارزش نســبی و نظام پرداخــت کارانه ای 
محسوب می شود.

gg طبــق وعده ها باید از تیرمــاه ۹۷ پذیرش بیمــاران از طریق
سامانه استحقاق سنجی اجباری  شود.  

gg بر پایــه ی آمارها تا تیرماه 13۹۷ ســه میلیون همپوشــانی
بیمه ای حذف شدند. 

gg طبق قانون برنامه ششــم توسعه، ارائه خدمات مبتنی بر نظام
ارجاع و پزشک خانواده باید صرفاً براساس راهنماهای بالینی 

باشد. 
gg به گفته ی موهبتی، مدیرعامل بیمه ســامت ایران در تیرماه

۹۷، گایدالین ها بعد از مدت ها تدوین شــده است و بیمه ها به 
دستور قانون گذار موظف به اجرای آن ها هستند.

gg همکاری دارویی با آلمان، تفاهم نامه ساخت بیمارستان با کره
جنوبی، تفاهم نامه با چین در حوزه سامت و تفاهم نامه ارتقای 
تجهیزات پزشــکی با ژاپن از جمله قراردادهــای همکاری با 
کشــورهای خارجی از سوی وزارت بهداشــت طی یک سال 

گذشته بوده است.
gg در مهرماه ســال ۹6 نام دفتر طب ســنتی وزارت بهداشت به

دفتر طب ایرانی تغییر پیدا کرد. 
gg به عقیده وزیر بهداشــت، طب ســنتی، طب جایگزین نیست

بلکه مکمل طب مدرن است و رشد هر یک از آن ها، به معنی رد 
کردن دیگری نیست؛ بلکه در تأیید دیگری است. 

gg طبق ماده ۷4 قانون برنامه ششــم توسعه، دولت مکلف است
نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سامت ایرانیان با 
اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید. 
به نحوی که پایان ســال دوم اجرای قانــون برنامه، کلیه آحاد 

ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند. 
gg ،پرونده  الکترونیک ابزاری برای کنتــرل و مدیریت هزینه ها

مهم ترین زیرســاخت برای اجرای برنامه پزشــک خانواده و 
نظام ارجاع و همچنین رفع همپوشــانی های بیمه ای و حذف 

دفترچه های بیمه است.
gg کمبــود منابع از دالیل اجرایی نشــدن کامل طرح پزشــک

خانواده به شمار می رود. 
gg نظام پرداخت کارانه ای باعث افــت کیفیت خدمات، افزایش

هزینه ها، فراموشی آموزش و پژوهش، شکل گیری تبلیغات، 
بازاریابی و پورسانت در نظام سامت می شود. 

gg نیــاز به مرجع رســمی، بی طرف و متخصص جهت بررســی
خطاهای پزشکی در نظام سامت ضروری است.

gg تا تیرماه 13۹۷، بدهی های ســازمان بیمه ســامت به مراکز
درمانــی، دانشــگاهی و بخش خصوصی بــه ۷500 میلیارد 

تومان رسید. 
gg شاخص پرداخت از جیب مردم در دو ســال اول اجرای طرح

تحول سامت از 46 درصد به 38 درصد رسید اما پس از اجرای 
گام ســوم طرح تحول، روند نزولی این شاخص متوقف شد و تا 

سال ۹6 در 38 درصد ثابت ماند. 
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معصومه ابتکار، پس از  ۸ سال ریاست بر ســازمان حفاظت محیط زیست در دولت های هشتم و یازدهم و هفت سال 
نمایندگی در شورای شهر تهران، در دولت دوازدهم بر کرسی معاونت امور زنان و خانواده ی رئیس جمهوری تکیه زد.

ابتکار، پس از گام نهادن در این معاونت و از همان آغازین روزهــای معاونتش، مهم ترین دغدغه خود را پیگیری گفتمان 
عدالت جنســیتی اعالم نمود. گفتمانی که طی یک سال اخیر  با پیگیری افزایش اشتغال زنان و تدوین الیحه تأمین امنیت زنان 

در برابر خشونت به طور جّد دنبال شد.
معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم، به عنوان یکی از نهادهای فعال، پیگیری ویژه ای را در مورد ارتقای تاب آوری اجتماعی 
زنان، انعقاد تفاهم نامه برای تسهیل مشارکت اجتماعی زنان با تأکید بر افزایش اشتغال بانوان و اجرای طرح ملی گفت وگوی خانواده 
انجام داد. هم چنین ابتکار، از طرح افزایش حداقل ســن ازدواج حمایت نمود؛ طرحی که در عمل مسئله ی افزایش محسوس سن ازدواج 

در کشور را تشدید می کند.  
پیگیری های منظم و مســتمر معاونت زنان درزمینه اشتغال زایی برای بانوان، از »شــیدایی« این معاونت برای توسعه فعالیت های اجتماعی و 
اقتصادی بانوان حکایت دارد. از این منظر بررسی عملکرد دستگاه متبوع خانم ابتکار، طی یک سال اخیر نشان می دهد که تالش ها بیش از آنکه 

بانوان را به پذیرش نقش مادری و فرزند آوری سوق دهد، ایشان را به حضور در اجتماع و مشاغل تشویق می نمود.

گزارش عملکرد 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
در سال نخست دولت دوازدهم

شیدای اشتغال
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اقدامات
با آغاز بــه کار دولت دوازدهــم و انتصاب معصومه ابتــکار به عنوان 1 پیگیری گفتمان عدالت جنسیتی

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، پیگیری گفتمان عدالت جنســیتی 
به تبعیت از معاون پیشین پیگیری شــد. در این راستا معاون امور زنان و خانواده 
رئیس جمهوری با اشــاره به اهمیت تحقق عدالت جنسیتی در دولت دوازدهم1، 
بر ضرورت توجه بیشــتر به تحقق عدالت جنسیتی در سیاست های کالن کشور 
تأکید نمود۲ و به استناد ماده 1۰۲ برنامه ششم توسعه، عدالت جنسیتی به عنوان 
مهمترین مســأله مورد پیگیری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در 
سال ۹۶ اعالم شد۳. در اولین جلسه ی ستاد ملی زن و خانواده در اسفندماه 1۳۹۶ 

و با دستور رئیس جمهور4 شاخص های عدالت جنسیتی به تصویب رسید5. 
معــاون امور زنــان و خانــواده رئیس جمهوری طــی یک ســال اخیر، همه 
دســتگاه های اجرائی را موظف به اجرای شــاخص های عدالت جنسیتی نمود. 
در همین راســتا، پنج صدم درصد از بودجه سال 1۳۹۷ استانداری ها برای پایش 

میزان تحقق عدالت جنسیتی در دستگاه های اجرائی اختصاص یافت۶. 
از دیگر اقدامات معاونت زنان در راســتای تحقق عدالت جنسیتی، می توان به 
برگزاری نشست توجیهی و آموزشی تدوین شــاخص های عدالت جنسیتی در 

سطح ملی، موضوع ماده 1۰1 قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد۷.
الزم است ذکر شــود بر پایه ی بیانات رهبر انقالب، عدالت جنسیتی در اسالم 
به معنِی محترم بودن زن و ظلم نشــدن به زن از سوی مردان است8. توضیح آنکه 
به عقیده ایشــان واردکردن زنان در همه ی میدان هایی که مردان وارد می شوند، 

به اســم عدالت جنسیتی، خیانت به اعتماد، حرمت، شخصیت و هویت زن است و 
غربی ها برای پیشبرد مقاصد خودشان از عنوان عدالت جنسیتی بهره می گیرند۹.

تالش در راستای افزایش اشتغال زنان با شعار تعادل  جنسیتی، افزایش مشــارکت اجتماعی و کاهش 2
شکاف اجتماعی

طبق تبصره اضافه شــده در اصالحیه دســتورالعمل اجرایــی نحوه انتخاب و 
انتصاب مدیران حرفه ای توســط شورای عالی اداری کشــور، باید تا پایان برنامه 
ششم توسعه، سهم زنان در پســت های مدیریتی به ۳۰ درصد افزایش یابد1۰. به 
زعم معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز ســهم زنان در مجلس شورای 

اسالمی باید به ۳۰ درصد افزایش یابد11. 
معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری در رابطه با زمینه ســازی پیوند 
بانوان با بازار کار، بــر اهمیت توجه به خیریه ها و ســازمان های مردم نهاد تأکید 
می کند1۲. در همین راســتا و به عقیــده ابتکار، تعداد دو برابر1۳ تا ســه برابرِی14 
زنان تحصیل کرده بیکار، نتیجه ی بی توجهی به ایجاد فرصت های شــغلی پایدار 
برای زنان اســت15. به همین ســبب وی پیگیری سهم زنان روســتایی از منابع 
اختصاص یافته برای اشتغال روستایی را نخستین رویکرد افزایش سهم بانوان در 

اشتغال- اشتغال زایی توسط صندوق های خرد روستایی - می داند1۶.
بر اساس آمار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری )انتشار در اسفندماه 
۹۶(، ۶ معاون وزیر و 4۰ مدیرکل زن به تازگی در راســتای سیاست های دولت و 

حرکت به سمت عدالت جنسیتی منصوب و به کار گمارده شدند1۷)نمودار1(.
 

تشکیل اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده با مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 8۹، »ستاد ملی زن 3
و خانواده« با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن 
و استوارساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی و حفظ و ارتقای 
جایگاه زنان در تراز جمهوری اسالمی مدنظر قرار گرفت. مصوبات ستاد بر اساس 
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساســی و طبق مجوز هیئت وزیران الزم االجرا 
اســت و کلیه دستگاه ها و سازمان ها موظفند بر اساس مصوبات آن18 اقدام و نتایج 

را به ستاد گزارش نمایند1۹. 
در 15 اســفندماه ۹۶، اولین جلســه ســتاد ملــی زن و خانــواده، با حضور 
رئیس جمهوری تشکیل و شاخص های اصلی عدالت جنسیتی به تصویب رسید. 
این شاخص ها در جلســه فوق به عنوان مالکی برای سنجش اقدامات در راستای 

بهبود وضعیت زنان و خانواده در نظر گرفته شد۲۰. 
پس از این جلســه، معاون امــور زنان و خانــواده رئیس جمهــوری از تأکید 
رئیس جمهور بر برقراری عدالت جنســیتی و نظارت و اهمیت آن خبر داد۲1. در 
همین راســتا و در اردیبهشــت ماه 1۳۹۷، ابتکار، آموزش های قبل، حین و بعد 
از ازدواج، تحکیــم خانواده، بحث های حقوقی، مهارت هــای ارتباطی را از دیگر 

پی نوشت:
9-   بیانات در دیدار مداحان اهل بیت علیهم السالم؛ اسفند 96

۱8-   طبق ماده ۱۰۲ قانون برنامه توسعه ششم کشور، ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین 
بخشی، نظارت کالن بر برنامه ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی ذی ربط و نهادهای عمومی و تشکل های مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در 

تحقق سیاست های کلی ابالغی و رصد و پایش تحوالت خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسالمی ارائه شود.

۱397۱396۱395۱394۱393۱39۲۱39۱

۲۲
۲۰
۱8
۱6
۱4
۱۲
۱۰
8

نمودار۱- نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱5 ساله و بیشتر  )منبع: مرکز آمار ایران(
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تمرکز بر سیاست های 
اجتماعی دوستدار 
خانواده و اصالح الگوی 
مصرف خانواده، بخشی از 
سیاست های معاونت امور 
زنان و خانواده ریاست 
 جمهوری برای بازآفرینی 
نقش خانواده در توسعه 
کشور طی یک سال اخیر 
بوده است

موضوعات مورد پیگیری ستاد مذکور اعالم کرد۲۲. 
متذکر می گردد که برخی کارشناسان از تصویب شاخص های عدالت جنسیتی 
بدون ارائه تعریفی مشــخص از عدالت جنســیتی انتقاد کردند؛ به زعم ایشــان، 
شاخص هایی که به عنوان شــاخص عدالت جنسیتی معرفی شــده اند نمایانگر 
وضعیت اجتماعی کشــور نیســت. برای مثال ارتباط شاخص هایی چون نسبت 

جنسی و شمار طالق با مفهوم عدالت جنسیتی، نامشخص است۲۳. 

پیگیری تصویب الیحه تأمیــن امنیت زنان در برابر  خشونت4
از دیگر فعالیت های معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری در ســال 
گذشــته، پیگیری تصویب »الیحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت« 
بود. مسئولین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طی یک سال اخیر بر 
بررسی این الیحه در کمیسیون حقوقی قوه قضاییه تأکید داشته اند۲4 و چند بار از 
اتمام بررسی و ورود آن به مجلس خبر داده اند۲5. در همین راستا، معاون امور زنان 
و خانواده رئیس جمهوری، اردیبهشــت ماه ۹۷ از طی شــدن مراحل آخر تدوین 
الیحه مذکور برای ارســال به دولت خبرداد۲۶. ابتکار، در سال جاری ضمن اشاره 
به قول رئیس قوه قضاییه مبنی بر تســریع در بررسی الیحه تأمین امنیت زنان۲۷، 

اظهار امیدواری نمود که الیحه تأمین امنیت زنان در سال ۹۷ تصویب گردد۲8. 
ابتکار، الیحه تأمین امنیت زنان را جــزو دغدغه های رهبر انقالب۲۹ و به عنوان 
مهم ترین الیحه مربوط به حوزه زنان۳۰ 
عنوان کرد و آن را الیحــه ای جامع در 
ارتقا، تعالی و آرامش جامعه دانست۳1. 
با این حال بررســی ایــن الیحه از جرم 
انگاری هــای متعــدد و مجازات های 
سنگین حکایت دارد؛گنجاندن حدود 
۲۰ مــورد مجــازات حبــس در ایــن 
الیحــه با وجــود تأکیــد حقوق دانان 
مبنی بر کاهــش مجازات های حبس و 
اقدامات پیشگیرانه، محل تأمل است۳۲. 
خدائیان، معاون حقوقــی قوه قضائیه، 
ایراد اساســی الیحه تأمین امنیت زنان 
در برابر خشونت را جرم انگاری وسیع، 
اصطالحــات و واژه های چندپهلو، قابل 
تفســیر و پُردامنه می داند۳۳. همچنین 
به گفتــه ولی مراد، مدیر شــبکه ایران 
زنان، الیحه تأمین امنیت زنان در برابر 
خشــونت، کپی برداری از قوانین چند 
کشــور جهان بوده و نیاز اســت الیحه 
بر اســاس نگرش بومی جامعه تدوین 
شــود. از نظر وی واژه عدالت جنسیتی 
در این الیحه همان برابری جنسیتی در 

گفتمان زن محوری است۳4. 
شایان  ذکر است در بررســی های کمیسیون حقوقی قوه قضاییه حدود 4۰ بند 
از الیحه ی تأمین امنیت زنان حذف شــد. دلیل حذف مــواد فوق از الیحه تأمین 

امنیت زنان، همپوشانی با قانون مجازات یا آیین دادرسی کیفری بود۳5.
ضمنــاً باید اضافه نمود که رهبــر معظم انقالب در اســفندماه ۹۶ نمایندگان 
مجلس را به مراقبت از نفوذ فرهنگ غربی در الیحه خشونت علیه زنان توجه دادند 
و تصریح کردند: »اینکه چه چیزی خشــونت است و چه چیزی خشونت نیست از 
غرب نبایستی تعلیم گرفته بشود«. ایشان در خرداد ماه ۹۷ نیز بار دیگر درباره این 

الیحه اظهارنظر کردند و از نفوذ فرهنگ غربی در آن سخن گفتند.

پیگیــری تصویب الیحــه حمایت از کــودکان و  نوجوانان5
با توجه به گســترش موضوعات مرتبط با حوزه ی کودکان و نوجوانان، الیحه ی 
حمایت از کودکان و نوجوانان در تیرماه ۹5 به مجلس ارائه و در کمیســیون های 

مربوطه بررسی شد. 
با آغاز سال 1۳۹۷ پیگیری تصویب این الیحه از سوی برخی مسئولین در دولت 
و مجلس افزایش یافت. در این راســتا ابتکار ضمن رایزنی با مطهری، نائب رئیس 
دوم و سلحشــوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس۳۶، با همراهی معاون حقوقی و 

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی، جهت تسریع در تصویب الیحه 
حمایــت از حقوق کودکان و نوجوانان، نامه ای به رئیس مجلس نوشــت۳۷. طبق 
گفته معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در اردیبهشت ماه ۹۷، قول تسریع 
در رســیدگی به الیحه حمایت از حقوق کودکان از سوی رئیس قوه قضاییه داده 
شــده اســت۳8. در نهایت این الیحه در تیرماه 1۳۹۷ با رای نمایندگان مجلس 

تصویب شد۳۹.

آغــاز اجرای مرحلــه دوم طرح ملــی  تاب آوری  اجتماعی در کشور6
معاونت امور زنان و خانواده مرحله اول طرح تاب آوری اجتماعی زنان در ســال 
۹4 را با هدف کاهش خشــونت و نزاع هایی که زنان در خانــواده و جامعه درگیر 
آن  هســتند، در ۳1 استان کشــور اجرا نمود4۰. ابتکار، معاون امور زنان و خانواده 
رئیس جمهوری، در اردیبهشت ماه 1۳۹۷ از آغاز مرحله دوم این طرح با مشارکت 
ســازمان های مردم نهاد خبر داد41. در همین راســتا، مرحلــه دوم این طرح در 
اســتان های ایالم، بوشهر و چهارمحال و بختیاری اجرا شده و در استان های دیگر 

نیز در دست اجرا است4۲. 
اضافه می شــود که برای اجرای مرحله دوم طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی، 
برای بیش از ۶۰۰ نفر از نمایندگان تشــکل های اجتماعی بومی کشــور و حدود 
1۳۶۶۰ نفر از اعضای جوامع محلی )45۲ محله( با تأکید بر مناطق حاشیه نشین 
و آسیب پذیر و افراد در معرض آسیب در استان ها موافقت نامه مبادله شده است4۳.

پیگیری طرح گفتگوی ملی خانواده تمرکز بر سیاســت های اجتماعی دوســتدار خانواده و اصالح الگوی 7
مصرف خانواده، بخشــی از سیاســت های معاونت امور زنان و خانواده ریاســت 
 جمهوری برای بازآفرینی نقش خانواده در توســعه کشور طی یک سال اخیر بوده 
اســت44. در همین راستا، اســفندماه 1۳۹۶، طرح ملی گفتگوی خانواده در 11 
استان کشور شروع45 و 5 جلسه الگوسازی گفتگوی ملی خانواده نیز برگزار شد4۶. 



 بررسی عملکرد سال اول دولت دوازدهم 
83 شهریورماه 1397

ل  
تغا

ش
ی ا

دا
شی

  
ری

هو
جم

ت 
س

ریا
ده 

وا
خان

 و 
ان

زن
ور 

 ام
ت

ون
معا

د 
کر

مل
  ع

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، کاهش برخی فاصله ها و شــکاف های 
درون خانواده4۷، رفع خألهای بین نسلی48، در معرض آسیب بودن خانواده ایرانی 
و تالش برای توان افزایی آن4۹ را از اهداف این طرح دانســت و اجرای آن را ازجمله 
سیاســت های دولت دوازدهم بر شــمرد5۰. به گفته ابتکار، در کنار این طرح، به 
گفتگوی بین نسلی نیز با مخاطب قرار دادن نسل دهه هفتاد پرداخته می شود51. 

انعقاد تفاهم نامه همکاری با وزارتخانه ها در راستای  گسترش مشارکت زنان  در جامعه 8
معاونت امور زنان و خانواده در ســال گذشته در راستای افزایش اشتغال زنان و 
گسترش مشارکت آنان در جامعه بیش از 1۰ تفاهم نامه ی مختلف با دستگاه های 
اجرایی منعقد نمود. برخی از این تفاهم نامه ها عبارت اند از: تفاهم نامه با ســازمان 
نهضت ســوادآموزی با مفاد اجرایی برای ارتقای وضعیت زنــان5۲، تفاهم نامه با 
مرکز آمــوزش مدیریت دولتی با هــدف ارتقای دانــش و مهارت های مدیریتی 
زنان در ســطوح مختلف مدیریت پایه تا ارشد و بهره گیری از امکانات و تسهیالت 
فناورانه به منظور ایجاد پویایی آموزش و عدالت دسترســی زنان مدیر در سراسر 
کشــور5۳، تفاهم نامه همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف توسعه 
زمینه های همکاری جهت ظرفیت سازی و هم افزایی منابع و امکانات و همچنین 
اســتفاده بهینه از ظرفیت های موجود دســتگاه های ذی ربط در حوزه زنان54، 
تفاهم نامــه با معاونت علمی و فنــاوری برای ایجاد دو مرکز شــتاب دهنده ویژه 
بانوان و حمایت های دیگر از اشــتغال و کارآفرینی بانــوان55، انعقاد موافقت نامه 
بــا وزارت آموزش و پــرورش درباره اهمیــت و توجه به ورزش بــرای دختران و 
جوانان در مدارس با همــکاری کارگروه خانواده ســالم و ورزش5۶، تفاهم نامه با 
بانک قرض الحســنه مهر ایران به منظور اجرایی شــدن »طــرح اندوخته بانوان 
مهر ایران«5۷ برای اعطای وام به ۳۳ هزار زن سرپرســت خانــوار و اجرای آن58، 
تفاهم نامه با وزارت بهداشــت برای ارتقای ســالمت زنان، آموزش خودمراقبتی 
و افزایش بهداشــت باروری5۹، همکاری با وزارت علوم در بحث اشــتغال بانوان و 
فراهم آوردن زمینه کســب مهارت های کارآفرینی را برای دختران دانشــجو در 
کنار درس۶۰، تفاهم همکاری با ســازمان بسیج ســازندگی و سازمان زندان ها در 
حمایت از حرفه آموزی و ایجاد اشــتغال پایدار خانواده های زندانیان۶1، نشست 
ملی ترویج نقــش ارتباطات و فناوری اطالعات در توان افزایی زنان با مشــارکت 
وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و مرکز ملی فضای 
مجازی۶۲ و امضای موافقت نامه با نهضت سوادآموزی با موضوع حمایت از توسعه 

سوادآموزی زنان و دختران روستایی و عشایری۶۳. 

الزم اســت ذکر شــود که از جزئیات تفاهم نامه های مذکور خبری در دســت 
نیست.

حضور فعال در مجامع بین المللــی مرتبط با حوزه  زنان و عقد تفاهم نامه های همکاری با سایر کشورها9
 معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در یک سال گذشته فعالیت های 
بین المللی بســیاری در حوزه بانوان داشته اســت. از مهم ترین این همکاری ها 

می توان به موارد زیر اشاره نمود: 
برگزاری نشست کمیته راهبری برنامه مشترک ایران و ژاپن در طرح گفت وگو 
با خط مشی پیرامون توانمندســازی زنان ایران و ژاپن، تهیه و امضای تفاهم نامه 
همکاری با وزارت زنان و کــودکان جمهوری هند، تهیه برنامه اجرایی تفاهم نامه 
مشترک با ســوئد۶4 و توافقنامه با وزارت توانمندسازی زنان و حفاظت از کودکان 
اندونزی۶5. الزم اســت ذکر شــود در همین راســتا تیرماه ۹۷ نشست تخصصی 
برنامه ریــزی در حوزه زنان و خانواده بین ایران و ســوئد با حــذف عدم تعادل و 

نابرابری جنسی و افزایش مشارکت زنان در کتابخانه ملی برگزار شد۶۶. 
همچنین مسئولین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشست ها 
و اجــالس  مختلفی حضور پیدا کردنــد که برخی از آن ها عبارت اند از: نشســت 
تخصصــی بین المللی نقــش زنان و خانــواده در ایجاد صلــح و مقابله با تخریب 
محیط زیســت، نشســت تخصصی بین المللی کودک و صلــح، اجالس رهبران 
سیاســی زن جهان در ایســلند، دیدارهای دوجانبه معاون امــور زنان و خانواده 
رئیس جمهوری با مقامات خارجی و بین المللی از جمله معاون دبیر کل ســازمان 
ملل و مدیر اجرایی اســکاپ، دبیر کل اتحادیه همکاری های منطقه ای حاشــیه 
اقیانوس هند، رئیس کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا و ســفیران کشــورهای 

مختلف۶۷.

پویش ارمغــان آزادی برای زنــان زندانی با جرائم  غیرعمد10
معاونت امور زنان و خانواده با عقد تفاهم با ســتاد دیه کشــور پویش ارمغان ۲ را 
در سال ۹۶ به منظور آزادســازی زنان زندانی جرائم غیرعمد اجرایی نمود۶8. در 
همین راســتا پویش ارمغان ۳ برای آزادی زنان زندانــی جرائم غیرعمد نیز در 5 
خردادماه 1۳۹۷ آغاز شــد. بر اساس گزارش ستاد دیه، مشارکت مردم در پویش 
ارمغان ۲، 8۲۰ میلیون تومان بود و 1۳ مادر زندانی در طرح ارمغان ۲ آزاد شدند۶۹.

الزم است ذکر شــود پویش مذکور با توجه به اندازه و جامعه ی هدف، در سطح 
خرد محســوب می شــود؛ از این حیث انتظار می رود که رسیدگی به این مسائل، 

موجب غفلت از اولویت های ستادی معاونت امور زنان و خانواده نشود.

شناسایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد همکاری گســترده با سازمان های مردم نهاد را می توان از ویژگی های 11
شــاخص معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری در دولت دوازدهم ذکر 
کرد. از جمله رویکردهای این معاونت در یک ســال اخیر، شناسایی سازمان های 
مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده بود۷۰. در همین راســتا ابتکار به لزوم همکاری 
با ســازمان های مردم نهاد در افزایش اشــتغال زنان۷1، اجــرای طرح تاب آوری 
و توان افزایی زنان۷۲،کاهش آســیب های اجتماعی۷۳ و طــرح گفت وگوی ملی 

خانواده۷4 اشاره داشت. 
از جمله اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در راستای حمایت از سازمان های 

مردم نهاد، می توان موارد زیر را ذکر نمود: 
حمایــت و بهره منــدی از ظرفیت مــردم ســازمان های غیردولتی و بخش 
خصوصــی برای بهبود وضعیــت زنان و خانــواده، حمایت از اجــرای ۲۳ طرح 
توسط سازمان های مردم نهاد شــامل 18 طرح در حوزه اقتصاد و معیشت، طرح 
ارتقای ســالمت، ۳ طرح پیشگیری از آســیب های اجتماعی و 1 طرح در توسعه 
توانایی های ســازمان های مردم نهاد، حمایت از اجرای 1۹ طرح پیشــنهادی از 
ســوی ســازمان های مردم نهاد در حوزه های اقتصاد و معیشــت، تحکیم بنیان 
خانواده، ارتقای سالمت، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و تدوین سند ارتقای 

پی نوشت:
55-   »شناسایی و معرفی بانوان خالق و نمونه کشور به خصوص همسران و مادران خالق، با هدف تحکیم بنیان خانواده«، »کمک به توان افزایی بانوان فناور و خالق برای به ثمر رسیدن طرح ها و ایده های 
ارزشمند، به خصوص بانوان سرپرست خانوار«، »کمک به توسعه اشتغال بانوان خالق در شرکت های دانش بنیان و خالق به خصوص بانوان سرپرست خانوار« و »همکاری در شناسایی و افزایش ظرفیت 

مشاغل متناسب با توانایی و خصوصیت های ویژه بانوان فناور و خالق« می شود.
66-  این کارگاه گامی جهت اجرای توافق نامه امضا شــده توسط نخست وزیر سوئد )Memorandum of Understanding )MoU(( بوده است. ، شهیندخت موالوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در 
امور حقوق شهروندی، زهرا شجاعی، مشاور سابق معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و فاطمه تندگویان، مشاور وزیر نفت ایران در امور زنان از جمله افراد شرکت کننده در این کارگاه بوده اند. 

خبرگزاری آی اف پی
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وضعیت زنان و خانواده در ۳1 اســتان کشور با بهره گیری از ظرفیت های علمی- 
تخصصی استان ها و مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی۷5. 

الزم است ذکر شــود که جهت ثمربخشی بیشتر و توسعه فعالیت ها در راستای 
حمایت از نهاد خانــواده، انتظار می رود که وضعیت مالی طرح های فوق به صورت 

شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.

امور مغفول
عدم اقدام مناسب در راستای مدیریت پدیده طالق طبق آمارهای ســازمان ثبت احوال و مرکز آمار کشــور، نرخ خالص 1

طالق طی 1۰ ســال گذشته حدود 5۰ درصد رشد داشته۷۶ و شمار طالق در سال 
۹۶ به بیش از 1۷۰ هزار مورد رسیده اســت۷۷ )نمودار۲(. برپایه سرشماری سال 
۹5 مرکز آمار نیز، بیش از ۶5۰ هزار زن مطلقه در کشور وجود داشت که این آمار با 
طالق های سال 1۳۹۶-1۷5 هزار طالق- به حدود 8۰۰ هزار نفر رسیده است۷8.

 نمودار ۳، روند تغییرات نســبت وقوع طالق به تعداد زوج هــا در هر هزار زوج 
را نشــان می دهد. بر این اساس، طی ســال های اخیر، نرخ خالص طالق افزایش 

محسوسی داشته است.
 از اقدامات معاونت زنان و خانواده در موضوع طالق طی یک ســال گذشــته، 
می توان به برگزاری نشست شورای مشــورتی فقهی حقوقی معاونت امور زنان و 
خانواده ریاست جمهوری۷۹  اشــاره کرد. با این وصف، به نظر می رسد که طی یک 
سال اخیر اقدام مؤثری از ســوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در 

موضوع کنترل پدیده طالق صورت نگرفته است.

حمایت ناکافی از زنان خانه دار با توجه به آموزه های اسالمی مبنی بر لزوم توجه به خانه داری و اهمیت 2
حضور فعاالنه زن در امور داخلی خانه، الزم اســت سیاست های نظام در رابطه با 
فعالیت خانه داری، تشــویقی - حمایتی و در رابطه با اشتغال زنان صرفاً حمایتی 
باشد. بررسی قوانین، سیاســت ها و نظام آموزشی و رسانه ای کشور از توجه بیش 
از حد به موضوع اشــتغال زنان حکایت دارد. به عبارت دیگر حمایت از خانه داری 
عنصر غایب سیاستگذاری های کشور محسوب می شود. فقدان امنیت اجتماعی 
و اقتصادی و نداشتن آینده امن برای زنان خانه دار در هنگام بروز حوادث محتمل 
و قطعی از جمله دالیــل ضرورت بیمه زنان خانه دار به شــمار می رود8۰. مهرماه 
۹۶، معاون امور زنان و خانواده از بررســی الیحه بیمه زنان خانه دار در کمیسیون 
اجتماعی مجلس خبــر داد81. با این حال الیحه مذکــور تاکنون در صحن علنی 
مجلس ارائه نشده اســت و معاونت امور زنان نیز پیگیری ویژه ای برای تسریع در 
فرآیند تصویب آن به عمل نیاورد. این در حالی بود که معاونت مذکور در پیگیری 

تصویب الیحه خشونت علیه زنان، بسیار فعاالنه عمل کرد.

اجرایی نشدن مرخصی نه ماهه زایمان قانون افزایــش مرخصی زایمان یکــی از قوانین کشــور در رابطه با 3
حمایت از باروری اســت که طبق مصوبــه دولت باید از ۶ ماه به ۹ ماه برســد؛ اما 
 جز در برخی مراکز دولتی، این قانون اجرا نشــده اســت و مســئولین ســازمان 
تأمین اجتماعــی از الزم االجرا نبــودن این قانون ســخن می گویند. به گفته ی 
گرامی زادگان، معــاون حقوقی معاونت زنــان و خانواده، طبــق قانون مصوب 
مجلس، مرخصی زایمان ۹ ماه اســت، اما چون از واژه »می تواند« در این مصوبه 

استفاده شده، بسیاری معتقدند الزام آور نیست. 

پی نوشت:
76-   نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱385 تا ۱395 - دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور

77-   نتایج تفصیلی سرشماری ۱395، مرکز آمار ایران
78-  نتایج تفصیلی سرشماری ۱395، مرکز آمار ایران

8۰- براســاس گفته گیدنز در کشورهای صنعتی ارزش کار خانگی تقریبا معادل ۲۰ تا 6۰ درصد ثروت ایجاد شده اســت. بنابراین حمایت از آنها از وظایف مهم نظام تلقی می شود، وظیفه ای که تاکنون 
تحقق نیافته است. ایجاد بیمه حمایتگر از زنان خانه دار، محاسبه فعالیت های خانگی در شاخص های اقتصادی، از راهکارهایی است که دولت می تواند جهت ارزشگذاری مادی کار خانگی انجام دهد.

94 ۱۰۰ ۱۱۱
۱۲6 ۱37 ۱43 ۱5۰ ۱55 ۱64 ۱64 ۱66 ۱75

۱396۱395۱394۱393۱39۲۱39۱۱39۰۱389۱388۱387۱386۱385
نمودار۲: روند تغییرات شمار طالق  )منبع: دفتر آمار و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور(

الق
ر ط

هزا

۱395۱39۰۱385۱375۱365
نمودار3:  نرخ خالص طالق   )منبع: دفتر آمار و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور(

3.3۲
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ابتکار در خرداد ماه 1۳۹۷ اعالم کرد، مرخصــی زایمان در ادارات دولتی اجرا 
می شود اما در شرکت های خصوصی به خاطر رقابِت کاری اجرا نشده است و بانوان 
نیز به دلیل ترس از دســت دادن شغل از شــکایت صرف نظر می کنند. وی تأکید 
داشت که نظارت هایی در رابطه با این موضوع در قانون کار وجود دارد، اما معاونت 
زنان مســئولیتی در این زمینه ندارد8۲. با بررسی اظهارات و اقدامات معاونت زنان 
در این رابطه می توان گفت طی یک سال اخیر، پیگیری افزایش مرخصی زایمان 

جزو اولویت های اصلی این معاونت نبوده است.

عدم حمایت از فرزندآوری حمایت از فرزندآوری یکی از تأکیدات اســناد حوزه خانواده در کشور 4
به شــمار می رود. به طوری که بند شانزدهم سیاســت های کلی خانواده بر ایجاد 
ســازوکارهای الزم برای ارتقاء ســالمت همه جانبه خانواده ها به ویژه ســالمت 
باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، ســالم، پویا و 
بالنده تأکید دارد. با این حال طبق آمار بانک جهانی نرخ باروری در ایران طی چند 

سال گذشته هیچ گاه روند صعودی نداشته است )نمودار4(. 
 ضمــن اینکه طبق پیش بینی های صندوق جمعیت ســازمان ملل، ایران تنها 
در صورتی به باروری باالی ســطح جانشــینی، مورد تأکید در سیاست های کلی 
جمعیت، می رســد که نرخ باروری را بر اساس ســناریوی رشد باال تجربه کند. بر 
اســاس این پیش بینی ها با ادامه ی روند فعلی، رســیدن به باروری باالی سطح 

جانشینی مقدور نیست )نمودار5(. 
لذا با توجه به وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری در ارتباط 
با مســائل زنان و خانواده و عمل به اســناد باالدســتی کشــور، ضرورت فعالیت 
گســترده معاونت در این زمینه ضروری به نظر می رسد. با وجود اینکه معاون اول 
رئیس جمهوری، سیاست های کلی خانواده را برای اجرا به معاونت زنان و خانواده 

ابالغ نمود، اّما معاونت مذکور اقدام خاصی را در این زمینه صورت نداد.

بی توجهی نسبت به افزایش سن ازدواج دختران بر اساس آمارهای ســازمان ثبت احوال کشور طی 5 سال گذشته 5
ســن ازدواج دختران و پســران با ۰.5 ســال افزایش به حدود ۲۳ و ۲۷.5 سال 
رسیده است8۳. به گفته ی شــکربیگی، دبیرکارگروه خانواده سالم معاونت امور 
زنان و خانواده ریاســت جمهوری، تجرد قطعی دختران در همه طبقات جامعه 
افزایش پیدا کرده اســت؛ وی تغییرات نگرشــی، مضیقه در انتخاب موردهای 
مناســب، توانمندی های مالی و اقتصادی دختران و مشکالت اقتصادی بعد از 
ازدواج را از دالیل این امر دانســته است84؛ با این حال و با وجود تأکید بر کاهش 
ســن ازدواج در سیاست های کلی جمعیت، معاونت امور زنان و خانواده حمایت 
و پیگیری از تصویب طرح افزایش حداقل ســن ازدواج دختران را دنبال نموده 
اســت. این طرح که از ســوی فراکسیون زنان مجلس ارائه شــد، در پی اصالح 
ماده 1۰41 قانون مدنی برای افزایش حداقل ســن ازدواج دختران به 1۶ سال 
و ممنوعیت ازدواج های زیر 1۳ ســال به طور عام است85. در همین راستا ابتکار 

از گفتگو با علمای اهل تســنن بــرای جلوگیری از ازدواج کــودکان خبر داده 
است8۶. با توجه به سهم ۲8 درصدی ازدواج  در گروه سنی 15 تا ۲۰ سال8۷، این 
ممنوعیت به صورت غیرمســتقیم باعث افزایش ســن ازدواج در کشور خواهد 

شد.

حمایت ناقص از زنان نابارور ناباروری و مشــکالت درمان آن یکی از موانع رشد جمعیت در کشور 6
محســوب می شــود. طبق آمار، حدود ۲۰ درصد از زوج هــای ایرانی )حدود ۳ 
میلیون زوج( نابارور هستند که این میزان 5 تا 1۰ درصد از میانگین جهانی باالتر 
اســت88. همچنین هزینه های باالی درمان ناباروری نیز مانع مهمی پیش روی 
ناباروران به شمار می رود؛ در همین راستا و به زعم صدراللهی، معاون برنامه ریزی 
اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان بیمه تأمین اجتماعی، هر دوره درمانی برای 
هــر زوج حدود 5 میلیون تومان هزینه دارد و هر زوج به طور میانگین ۳ تا 5 بار نیاز 
به این روش درمانی دارد8۹. با توجه به امکان درمان بیماران در داخل کشــور۹۰ و 
کمتربودن این هزینه ها نسبت به خارج از کشور۹1، عدم حمایت بیمه ها باعث ضرر 
مراکز درمان ناباروری شــده است۹۲. لذا نیاز به فراگیری درمان ناباروری ضروری 

به نظر می رسد.
 اســفندماه ســال ۹۶ وطبق وعده نمکی، معاون اجتماعی ســازمان برنامه و 
بودجه، از ســال ۹۷ تمامی هزینه های درمان ناباروری تحت پوشــش بیمه قرار 
خواهد گرفت۹۳. البته در مقابل این وعده، مره صدق، عضو کمیســیون بهداشت 
مجلس، بیمه شــدن تمامی هزینه های درمان ناباروری را غیرممکن برشــمرد و 
این مهم را منوط به پرداخت اعتبارات تعیین شــده فعلی وزارتخانه دانســت. به 
گفتــه ی وی در بودجه ۹۷ به طور خاص اعتباراتی بــرای درمان ناباروری تعیین 
نشده اســت۹4. خاطرنشان می ســازد وزارت بهداشــت هم اکنون دارو و مسائل 
تشخیصی را تحت پوشش قرار داده است اّما خدمات پیشرفته درمان ناباروری در 

تعهد بیمه نیست۹5.
بــا توجه به موارد فــوق انتظار بــر این بود کــه معاونت امور زنــان و خانواده 
ریاست جمهوری به عنوان ستاد فرابخشــی در این حوزه، اقدامات مؤثری انجام 
می داد تا راه برای تســهیل درمان ناباروری گشــوده می شــد؛ اما طی یک سال 
گذشــته اقدام و یا اظهارنظر خاصی از ســوی معاونت مذکور در این زمینه انجام 

نشده است.

کم توجهی به مشکالت دانشجویان متأهل حمایت از زوج های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه های 7
زندگی از تأکیدات بند دوم سیاست های کلی جمعیت به شمار می رود. همچنین 
ماده )1۰( قانون تســهیل ازدواج جوانان، بر ســاخت خوابگاه بــرای متأهلین و 
پرداخــت کمک هزینه تحصیلی مضاعف به آن ها تأکیــد دارد۹۶. با این حال طی 
یک سال گذشته، اقدامی از ســوی معاونت در راستای حل این مشکالت صورت 

نگرفته است.

۲۰۱6۲۰۱5۲۰۱4۲۰۱3۲۰۱۲۲۰۱۱۲۰۰9۲۰۰8۲۰۰7۲۰۰6۲۰۰5۲۰۰4۲۰۰3۲۰۰۲۲۰۰۱۲۰۰۰۱999۱998۱997۱996
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پی نوشت:
83 -  دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور
87- دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور
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تحوالت مرتبط پیرامونی
تصویب قانون افزایش وام ازدواج در مجلس نماینــدگان مجلس در جریــان تصویب بودجه ســال ۹۷ مبلغ وام 1

ازدواج را به 15 میلیون تومان و بازپرداخت آن را به 5 سال افزایش دادند و در رفع 
موانع ازدواج گام مهمی برداشتند۹۷. خاطرنشان می سازد 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 باشــد۹8. 
به گفته ی رضوی، مدیرکل دفتر برنامه ریــزی جوانان وزارت ورزش و جوانان، تا 
پایان خردادماه 1۳۹۷، 44۰ هزار درخواست وام ازدواج ثبت شد که به 45 درصد 

متقاضیان وام پرداخت شده است۹۹.

ایجاد سامانه کاهش طالق از سوی سازمان بهزیستی طبق ماده )1۰4( قانون برنامه ششــم توســعه، ســازمان بهزیستی 2
مکلف اســت برای کاهش نرخ طالق به میزان بیســت درصد)۲۰%( سال پایه تا 
پایان برنامه، زمینه سازی الزم پیشــگیری بحران های خانوادگی وقوع طالق را 

گسترش دهد. در همین راســتا آذرماه 1۳۹۶ درخشان نیا، مدیرکل امور آسیب 
دیدگان اجتماعی بهزیســتی، اعالم کرد که ســامانه ملی کاهش طالق در چهار 
اســتان راه اندازی شــد1۰۰. همچنین در تیرماه 1۳۹۶ محســنی بندپی، رئیس 
سازمان بهزیستی، وعده داد که از مردادماه 1۳۹۷ این سامانه در 11 استان دیگر 

کشور اجرایی شود1۰1.

حمایت از تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج  دختران به باالی ۱8 سال3
یکی از اقدامات فراکســیون زنان مجلــس، ارائه طرح افزایش حداقل ســن 
ازدواج بــود. هدف این طرح اصــالح ماده 1۰41 قانون مدنــی و افزایش حداقل 
سن ازدواج دختران به 1۶ سال اســت1۰۲. این طرح در اسفندماه ۹۶ و با ۶۷ امضا 
تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد1۰۳. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
نیز از این طرح حمایت کرد و در همین راســتا ابتکار اظهار داشت که گفتگوهایی 
با علمای اهل تســنن در استان های سیستان و بلوچستان و گلستان برای ارتقای 
وضعیت زنان، کودکان و جلوگیری از ازدواج کودکان انجام شــد1۰4. این معاونت 
اعالم کرد که در این زمینه موانع پیشــگیری از ازدواج زودهنگام را شناســایی و 

نهایی کرده است1۰5.
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نمودار5: نمودار پیش بینی نرخ باروری در ایران طی دهه های آینده 
)منبع: بخش جمعیت دفتر اقتصادی اجتماعی سازمان ملل(
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gg به اســتناد ماده 1۰۲ برنامه ششم توســعه، عدالت جنسیتی 
به عنوان مهمترین مســأله مورد پیگیــری معاونت امور زنان و 

خانواده ریاست جمهوری دولت دوازدهم اعالم شد. 
gg طبق مصوبه دولت، تا پایان برنامه ششم توسعه، باید سهم زنان

در پست های مدیریتی به ۳۰ درصد افزایش یابد. 
gg ،در 15 اســفندماه ۹۶، اولین جلسه ســتاد ملی زن و خانواده

تشکیل و شاخص های اصلی عدالت جنسیتی به تصویب رسید. 
gg از نظر ابتکار، الیحه تأمین امنیــت زنان جزو دغدغه های رهبر

انقالب، مهم تریــن الیحه مربوط به حوزه زنان و الیحه ای جامع 
در ارتقا، تعالی و آرامش جامعه است. 

gg خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه، ایراد اساسی الیحه تأمین
امنیت زنان در برابر خشونت را جرم انگاری وسیع، اصطالحات و 

واژه های چندپهلو، قابل تفسیر و پُردامنه می داند. 
gg الیحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان در تیرماه ۹5 به مجلس

ارائه و در کمیســیون های مربوطه بررسی شــد. این الیحه در 
تیرماه 1۳۹۷ با رای نمایندگان مجلس تصویب شد.

gg در اســفندماه 1۳۹۶، طرح ملی گفتگوی خانواده در 11 استان
کشور شد. 

gg معاونت امور زنان و خانواده در سال گذشته در راستای افزایش
اشــتغال زنان و گسترش مشــارکت آنان در جامعه بیش از 1۰ 

تفاهم نامه ی مختلف با دستگاه های اجرایی منعقد نمود. 
gg معاونــت امور زنان و خانواده با عقد تفاهم با ســتاد دیه کشــور

پویش ارمغان ۳ برای آزادی زنــان زندانی جرائم غیرعمد را در 
خردادماه 1۳۹۷ آغاز کرد. 

gg طبــق آمارهای ســازمان ثبت احوال و مرکز آمار کشــور، نرخ
خالص طالق طی 1۰ سال گذشته حدود 5۰ درصد رشد داشته 
و شــمار طالق در ســال ۹۶ به بیش از 1۷۰ هزار مورد رسیده 

است.
gg در سال ۹5، بیش از ۶5۰ هزار زن مطلقه در کشور وجود داشت

که این آمار با طالق های ســال 1۳۹۶-1۷5 هــزار طالق- به 
حدود 8۰۰ هزار نفر رسیده است.

gg مهرماه ۹۶، معاون امور زنان و خانواده از بررسی الیحه بیمه زنان
خانه دار در کمیســیون اجتماعی مجلس خبــر داد. با این حال 

الیحه مذکور تاکنون در صحن علنی مجلس ارائه نشده است.
gg طبق مصوبه دولت مرخصی زایمان باید از ۶ ماه به ۹ ماه برســد؛

اما  جز در برخی مراکز دولتی این قانون اجرا نشده است.
gg بر پایه آمــار بانک جهانی، نرخ باروری در ایران طی چند ســال

گذشته هیچ گاه روند صعودی نداشته است. 
gg بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال کشور طی 5 سال گذشته

ســن ازدواج دختران و پسران با ۰.5 سال افزایش به حدود ۲۳ و 
۲۷.5 سال رسیده است. 

gg 1۰41 طرح افزایش حداقل ســن ازدواج با هــدف اصالح ماده
قانون مدنی و افزایش حداقل ســن ازدواج دختران به 1۶ سال 

در اسفندماه ۹۶ و با ۶۷ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
gg حدود ۲۰ درصد از زوج های ایرانی نابارور هستند که این میزان

5 تا 1۰ درصد از میانگین جهانی باالتر است.  
gg نمایندگان مجلــس در جریان تصویب بودجه ســال ۹۷ مبلغ

وام ازدواج را به 15 میلیون تومان و بازپرداخت آن را به 5 ســال 
افزایش دادند.

gg در آذرماه 1۳۹۶ ســامانه ملی کاهش طالق در چهار اســتان
راه اندازی شد. در تیرماه 1۳۹۶ محسنی بندپی، رئیس سازمان 
بهزیســتی، وعده داد که از مردادماه 1۳۹۷ این ســامانه در 11 

استان دیگر کشور اجرایی شود.
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»خشونت« عامل 6۰ درصد طالق ها 
مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

اعتیاد، دلیل بسیاری از طالق ها
ابتکار؛ معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری

نارضایتی 
جنسی از 
دالیل اصلی 

طالق ها 
موالوردی؛ 

معاون سابق 
امور زنان و 

خانواده رئیس 
 جمهوری

علت اول 
طالق ها ، 

نداشتن 
سواد 

زندگی 
و سواد 

ارتباطی، 
علت دوم، 

سواد 
جنسی 
و علت 

سوم، فقر 
و بیکاری 

ربیعی؛ وزیر 
وقت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی

7۰ درصد طالق ها به دلیل مسائل اجتماعی، تفاوت سن، 
تحصیالت، دخالت های والدین و ناتوانی های جنسی 

محسنی بندپی؛ رئیس سازمان بهزیستی

55 درصد طالق ها به دلیل اعتیاد و ۲3 درصد به دلیل مشکالت اقتصادی 
خدادادی؛ عضو کمسیون اجتماعی مجلس

دخالــت 
خانواده ها 
ترین  مهــم 
علت طالق ها 

پورحسین؛ 
عضو کمیسیون 

اجتماعی 
مجلس

نبود 
شغل و 
درآمد، 
مهم ترین 

عامل 
افزایش 

طالق 
وقف چی؛ 

نایب رئیس 
فراکسیون 

خانواده مجلس

خیانت 
علت ٪3۰ 

طالق ها 
رحیم پور 

ازغدی؛ 
عضو شورای 
عالی انقالب 

فرهنگی

عدم تفاهم 
دلیل 

58 درصد 
طالق ها 

سازمان ثبت 
اسناد و امالک 

کشور

دلیل اصلی 
طالق 

چیست؟
ناهماهنگی مسئوالن 
در تعیین علت طالق

یکی از مهم ترین مسائل حوزه طالق در کشور، نبود آمار واحد در مورد علل طالق است. سازمان ها و نهادها 
دالیل مختلف و متفاوتی را برای طالق ذکر می کنند که این امر سیاست گذاری حوزه مذکور را دشوار می سازد؛ 

زیرا بدون داشتن اطالعات دقیق و واحد، ارائه راهکار پذیرفته نیست.



1365

3.32

سال

نسبت وقوع طالق به تعداد زوج ها در هر هزار زوج

1375

3.17

1385

5.۰1

139۰

6.66

1395

6.86

نرخ خالص طالق

سال1385

طی دوازده سال گذشته شمار طالق در کشور 86 درصد رشد داشته است.

فراوانی طالق

طالق

1386

1۰۰

1387

111

1388

126

1389

137

139۰

143

1391

15۰

1392

155

1393

164

1394

164

1395

166

1396

175

الق
ر ط

هزا

سال1385

نسبت  طالق به ازدواج

نسبت  طالق 
به ازدواج

1386 1387

13

1388

14

1389

15

139۰

16

1391

18

1392

2۰

1393

23

1394

24

1395

24

1396

29

94

12 12

سال1385

نرخ خام طالق

1386 1387 1388 1389 139۰ 1391 1392 1393 1394 1395 1396

نسبت وقوع طالق در هر هزار نفر 

1.33 1.4۰ 1.53
1.72 1.85 1.9۰ 1.98 2.۰2 2.1۰ 2.۰7 2.۰8 2.15



سورنا ســتاری، فرزند شهید ستاری، از ابتدای دولت یازدهم بر کرسِی معاونت علمی ریاست جمهوری تکیه زد. وی 
که در دولت یازدهم با کلیدواژه هایــی چون »اقتصاد دانش بنیان«، »بچه پولداری ملی«، »ســرمایه های روزمینی«، 

»دانشگاه نفتی« و »کارآفرینی« شناخته می شد، در دولت دوازدهم نیز در سمت خود باقی ماند.
ستاری در دولت یازدهم در توسعه اقتصاد دانش بنیان عملکرد خوبی را از خود بر جای گذاشت؛ شرکت های دانش بنیان رشد 
مناســبی پیدا کردند و حمایت از این شرکت ها نیز در قالب اعطای تسهیالت بانکی، معافیت های مالیاتی و گمرکی و بازارسازی 
برقرار بود. این روند در دولت دوازدهم نیز اســتمرار یافت و اقتصاد دانش بنیان با همان دســت فرمان سابق و در »وضعیتی سفید« 

باقی ماند. 
گذشته از وضعیت سفیِد شرکت های دانش بنیان، حوزه فضایی و برخی ستادهای توسعه فناوری اّما اوضاع درخشانی نداشتند. با توجه به 
دستاوردهای ارزنده ستاد توسعه فناوری نانو، انتظار آن بود که سایر ستادها نیز کارنامه ی مناسبی را از خود بر جای بگذارند؛ لکن این آرزو 
محقق نشد. در حوزه فضایی نیز به رغم توانایی های کشــور در زمینه های پرتاب، زیرساخت ها و علوم اکتشافات فضایی، طی سال های اخیر 

پرتاب ماهواره  صورت نگرفت و پیشرفت کشور در فناوری فضایی، جلوه عمومی پیدا نکرد.

گزارش عملکرد 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در سال نخست دولت دوازدهم

وضعیت سفید
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اقدامات
تداومشناساییشرکتهایدانشبنیان شناسایی و حمایت از شرکت های دانش بنیان ازجمله موضوعاتی است 1

که در دولت دوازدهم همچون دولت قبل موردتوجه معاونت علمی ریاست جمهوری 
قرار گرفت. خردادماه 97، صاحب کار، رئیس امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، 
تعداد شرکت های دانش بنیان موجود را 13517  اعالم کرد2. به گفته وی از این تعداد، 
سهم شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع یک، تولیدی نوع دو، نوپای نوع یک و نوپای 

نوع دو به ترتیب برابر 728، 1071، 1483 و 235 بوده است3 )نمودار 1(. 
 دی ماه 96، کارگروه ارزیابی شــرکت ها و مؤسسات دانش بنیان طی مصوبه ای 
تغییراتی در تعاریف و معیارهای ارزیابی شــرکت های دانش بنیان ایجاد نمود4. 
در همین رابطه مطابق نمودار )1( در بازه زمانی ســال های 92 تا 96، نرخ رشــد 
تعداد شــرکت های تائید شده نسبت به تعداد شــرکت های ارزیابی شده کاهش 
داشت؛ بنابراین به نظر می رســد مصوبه کارگروه، معیارهای ارزیابی شرکت های 

دانش بنیان را سخت گیرانه تر کرده است.
به گزارش معاونت علمی از ســال 92 تا پایان سال 96، شرکت های دانش بنیان 
بالغ بر 127 هزار نفر اشتغال مســتقیم ایجاد کرده اند که 40 هزار نفر از این میزان 
اشتغالزایی در سال 96 محقق شد. همچنین مجموع درآمد این شرکت ها از 175 
هزار میلیارد ریال در سال 95 به 330 هزار میلیارد ریال در سال 96 افزایش یافت5.

استمراراعطایمعافیتگمرکیبهشرکتهایدانشبنیان »شــیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، ســود بازرگانی و عوارض به 2
شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان« سال 93 در کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان 
به ریاست معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مصوب شد6. معافیت از پرداخت عوارض، 
حقوق گمرکی و سود بازرگانی یکی از تســهیالت در نظر گرفته شده در قانون حمایت 
از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان اســت7. در همین رابطه بهمن ماه 96، رئیس امور 
شرکت های دانش بنیان، تعداد شرکت های دانش بنیان مشمول معافیت گمرکی را 300 

شرکت اعالم کرد8 که نسبت به سال 95، قریب به 100 شرکت رشد داشت9.

تداوماعطایمعافیتمالیاتیبهشرکتهایدانشبنیان طی سال 96 مراحل اعطای معافیت های مالیاتی همانند سال قبل 3
از سوی معاونت علمی ریاســت جمهوری پیگیری و اجرا شد. در همین رابطه و در 
خرداد ماه 97، رئیس امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان اعالم کرد اطالعات 3 
هزار و 517 شرکت دانش بنیان، برای استفاده از معافیت های مالیاتی به ادارات کل 
امور مالیاتی در سطح کشور ارسال شد10. همچنین وی در خصوص معافیت مالیات 

بر ارزش افزوده شرکت های دانش بنیان اظهار داشت به دلیل وجود ابهامات قانونی 
این نوع معافیت برای برخی از شرکت های دانش بنیان11 اجرایی نشد12.

ارائهتسهیالتبانکیبهشرکتهایدانشبنیان در سالی که گذشت یکی از اقدامات معاونت علمی برای حل مسائل 4
مالی شــرکت های دانش بنیان، مذاکره با بانک ها برای اعطای تســهیالت به این 
شــرکت ها بود. در همین رابطه بهمن ماه 96، دلیری، معاون توســعه مدیریت و 
جذب ســرمایه معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، از اعطای تسهیالت 
بانکی با سود 18 درصد به طرح های اشــتغال زای بخش های خصوصی و تعاونی 
با اولویت رسته های اقتصادی پُراشــتغال خبر داد. به گفته دلیری، به طرح های 
دانش بنیان، نوآورانه و نخبگانی در مناطق مختلف شــهری، روستایی، محروم، 

مرزی و محروم مرزی نیز یارانه ی سوِد تسهیالت13  اعطا می گردد14.
در اسفندماه 96 دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی 
اظهار داشــت طی ده ماه گذشــته به هزار و 258 شــرکت دانش بنیان، 28 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت از ســوی بانک ها اعطا شد. خاطرنشان می سازد طی یک 
سال اخیر،  بانک ها 90 درصد و صندوق نوآوری و شکوفایی 10 درصد از تسهیالت 

پروژه های دانش بنیان را پرداخت کرده اند15.

ارائهتســهیالتنظاموظیفهبهفعالینشرکتهای دانشبنیان5
فارغ التحصیالن جواِن فعال در شرکت های دانش بنیان بعضاً با مسئله خدمت 
ســربازی روبه رو هســتند و در صورت اعزام این نیروها به خدمت، ممکن اســت 
فعالیت های این شرکت ها با مشکل روبه رو شود. در همین راستا و در سال 1396 
تفاهم نامه ای بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد کل نیروهای 
مســلح منعقد شد. طبق این تفاهم نامه عالوه بر شــرکت های دانش بنیان، افراد 
فعال در شرکت های مستقر در پارک های علم وفناوری و مراکز رشد نیز می توانند 
از تسهیالت نظام وظیفه16 بهره مند شــوند17. آبان ماه 96 رئیس امور شرکت ها و 
مؤسسات دانش بنیان اعالم نمود که از 780 مورد تقاضا برای استفاده از تسهیالت 

نظام وظیفه تخصصی، با 504 تقاضا موافقت شده است18.
گفتنی است برای اســتفاده از این تسهیالت، متقاضی باید دانش آموخته دوره 
کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی باشــد و از زمان دانش آموختگی متقاضی، 

حداکثر سه سال گذشته باشد19.

توسعهدیپلماسیعلموفناوری توسعه دیپلماسی علم و فناوری، یکی دیگر  از رویکردهای معاونت علمی 6
ریاست جمهوری در سال گذشته بود. در این رابطه تیرماه 96، معاونت امور بین الملل 

پینوشت:
11-شرکتهاییکهمشمولمزایایماده3قانونحمایتازشرکتهایدانشبنیانمیشوند.

13-نرخســودتسهیالتطرحهایدانشبنیاندرمناطقشهری1۵درصد،روستایی1۲درصد،مناطقمحرومشهریوروستایی1۲درصد،مناطقمرزیروستایی1۰درصدودرمناطقمحروممرزی
شهریوروستایی1۰درصداست.بهعالوهمتقاضیانیکسالبعدازدریافتتسهیالت،اقدامبهبازپرداختآنحداکثرطیمدت۶سالمیکنند.

1۶-براساساینشیوهنامه،افرادکلیدیوکارشناسانخبرهشرکتهایدانشبنیانهممانندبرگزیدگانالمپیادهاوکنکوردرصورتیکهامتیازالزمرادرزمینهعلمیوفناوریکسبکنند،میتوانند
ازخدماتنظاموظیفهتخصصیاستفادهکنندوباهمکاریمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریوبنیادملینخبگانبهستادکلنیروهایمسلحمعرفیشوند.

BusinesstoBusiness-۲۰کهمعموالبانامبازاریابیB2Bشناختهمیشود،شاملفروشمحصولویاخدماتیکشرکتبهشرکتدیگراست.

۵۵ ۵9

139۶139۵13941393139۲

1۰9۶
۲939 ۲۲77

۵1۰۶

۲97۵

813۶

3338

1۰789

تعدادشرکتهایارزیابیشده

تعدادشرکتهایتاییدشده

نمودار)1(:تعدادشرکتهایدانشبنیانشناساییشدهازسال9۲تا9۶
)منبع:گزارشعملکردمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریدرسال9۶(
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بهگفتهصفارینیانیا،دبیر
شورایسیاستگذاری
جایزهمصطفی،هزینهها
ازطریقصندوق
سرمایهگذاریوموقوفات
جایزهتأمینمیشود.ویاز
افزایش18۰میلیاردریالی
موجودیاینصندوقبا
کمکبخشخصوصیدر
سال9۶خبرداد

و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری، جلسات تخصصی 20B2B  بین 20 شرکت  
دانش بنیان ایرانی و 23 شــرکت صنعتی فرانسوی را در کشور فرانسه برگزار کرد21. 
امضای سند 10 ســاله با عنوان 2026 در راســتای همکاری های علمی و فناوری 
کشورهای مسلمان در شهریورماه 96 از دیگر اقدامات معاونت علمی جهت توسعه 
دیپلماسی علم  و فناوری محسوب می شود. ستاری موضوعات مطروحه در این سند 
را اجرای مگاپروژهای مشترک، تبادل دانشجو، ارتقای رتبه دانشگاه ها و توسعه علوم 
جدید عنــوان کرد22. همچنین مهرماه 96، معاون علمــی و فناوری رئیس جمهور 
با وزیر توســعه اقتصادی و سرمایه گذاری ارمنســتان، درزمینه ی علمی و فناوری 
تفاهم نامه همکاری امضا کرد23. تیرماه سال جاری نیز جلسه کمیته اجرایی مشترک 

کمیسیون عالی همکاری های فناوری ایران و روسیه در تهران برگزار شد24.
یکــی دیگر از اقدامــات معاونت علمی در زمینه دیپلماســی علــم و فناوری 
برگزاری اولین نشست سرمایه گذاری فناوری D-8 در آذرماه 96 بود. این نشست 
با محوریت صندوق های ســرمایه گذاری مخاطره پذیر در پارک فناوری پردیس 
برگزار شــد25و26. همچنین فروردین ماه 97، نخستین نشست کارگروه مشترک 
علم و فناوری ایران و برزیل با همکاری معاونت علمی و فناوری هم زمان با ســفر 

وزیر امور خارجه کشورمان به برزیل صورت گرفت27.

برگزاریآزموناستخدامیشرکتهایدانشبنیان شهریورماه 96، شرکت دانش بنیان فناورد اولین مرحله از نخستین 7
آزمون اســتخدامی شرکت های خصوصی و دانش بنیان را با حمایت ستاد توسعه 
فرهنگ علم، فناوری و اقتصــاد دانش بنیان آغاز کرد. به گفته قنبری، مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان فناورد، این آزمون 
در چهار مرحله28 و در 266 عنوان شغلی 
پُرکاربرد برگزار می شود29 ودرنهایت 5 
هزار نفر از پذیرفته شدگان به شرکت ها 

معرفی می شوند30.
خاطرنشــان می ســازد تاکنون در 
خصوص تعــداد پذیرفته شــدگان در 
شــرکت های خصوصی و دانش بنیان 

اخباری منتشر نشده است.

برگــزاریجایــزه مصطفی)ص(8
یکی از نشان های عالی علم و فناوری در 
جهان اســالم، جایزه مصطفی )صلوات 
اهلل علیه و آله( است که هر دو سال یک بار 
به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان 
اسالم اعطا می شــود. اهدای این جایزه 
در ســال 1391 به تصویب شورای عالی 
انقالب فرهنگی رســید31. نخســتین 
مراسم اهدای جایزه ی مصطفی در سال 
94  و دومیــن دوره اعطای جایزه نیز در 

سال 96 برگزار شد32.
به گفته صفاری نیا، دبیر شورای سیاســت گذاری جایزه مصطفی، هزینه ها از 
طریق صندوق ســرمایه گذاری و موقوفات جایزه تأمین می شود. وی از افزایش 
180 میلیارد ریالی موجودی این صندوق با کمک بخش خصوصی در ســال 96 
خبر داد. ناگفته نماند اســفندماه سال 96، صفاری نیا، مجموع موجودی صندوق 

را 240 میلیارد ریال اعالم کرد33.

برگزارینمایشگاهباهدفتجاریسازیمحصوالت یکی از شــاخص ترین اقدامات معاونت علمی در ســال های اخیر، 9
برگزاری نمایشــگاه »تجهیزات و مواد آزمایشــگاهی ســاخت ایران« با حضور 
شــرکت های داخلی فعال در این عرصه  با هدف تجاری ســازی این محصوالت 
محســوب می شــود. پنج دوره از این نمایشگاه طی ســال های 92 تا 96 باهدف 
ایجاد رقابت در بیــن تولیدکنندگان داخلی و معرفی محصــوالت آن ها به بازار 
مصرف کشور برگزار شد34. اسفندماه 96، شیخ زین الدین، رئیس وقت نمایشگاه 
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، از برگزاری ششمین دوره نمایشگاه 
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ســاخت ایران در دی ماه 97 خبر داد35. قابل توجه 

آنکه دوره های گذشته این نمایشگاه در اردیبهشت ماه هر سال برگزار می شد.
یکی دیگر از اقدامات معاونت علمی در ســال گذشته، برگزاری ششمین دوره 
نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری اینوتکس )INOTEX( بود. این نمایشگاه با 
هدف تبادل دانش فنی و تکنولوژی و مشــارکت میان شرکت ها و سرمایه گذاری 
روی طرح ها و اســتارتاپ ها در خردادماه 96 برگزار شد. در همین رابطه قنبرپور، 
رئیس فن بازار ملــی ایران، اعالم کرد در این نمایشــگاه 6 تفاهم نامه و 2 قرارداد 

برای تجاری سازی فناوری به ارزش 9 میلیارد منعقد شد36.

توسعهشبکهآزمایشگاهیفناوریهایراهبردی یکی از فعالیت های معاونت علمی در سال 96، توسعه شبکه آزمایشگاهی 10
فناوری های راهبردی بود؛ شبکه ای که نقش مهمی در توسعه زیرساخت های توسعه 
فناوری کشــور دارد. تعداد آزمایشگاه های این شبکه 37327  مورد و با بیش از 388151  
تجهیز است که در 31 استان کشــور توزیع شده اند39. در نمودار ) 2( درصد پراکندگی 

آزمایشگاه های عضو شبکه، به تفکیک سازمان مادر نمایش داده شده است.
 به زعم اســدی فر، مدیر شبکه آزمایشــگاهی فناوری های راهبردی معاونت 
علمی و فناوری40، در سال 96، بیش از 5 هزار و 600 شخص حقیقی و حقوقی در 
باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی عضو شدند. هم اکنون این شبکه بیش از 13 

هزار و 600 عضو حقیقی و حقوقی دارد41.

اجرایطرحهایکالنملیمعاونتعلمی مطالعه، شناســایي و مشــارکت فعال درزمینه ی تعریــف و تدوین 11
طرح های کالن ملي فناوري و نوآوري، بر اســاس نیازها و اولویت های اساســي و 
راهبردي کشور، از جمله وظایف مرکز طرح های کالن ملی فناوری معاونت علمی 
به شمار می   رود. در سال 96 این مرکز 15 طرح مختلف42 را با اعتباری بالغ بر 460 
میلیارد ریال )سهم معاونت بالغ بر 177 میلیارد ریال( تصویب نمود. همچنین این 

مرکز از 9 طرح43 تمام شده خود در سال 96 رونمایی و بهره برداری کرد44.

تسهیلبازگشتعدهایازنخبگانعلمیبهایران طی چند ســال اخیر، بازگشــت نخبگان ایرانی مقیم کشورهای 12
خارجی در دســتور کار بنیاد ملی نخبگان و شــورای عالی انقالب فرهنگی قرار 
گرفته است. به گفته بیرنگ، قائم مقام امور بین الملل معاونت علمی و فناوری، تا 
خردادماه ســال 97، 1000 نفر از نخبگان به کشور بازگردانده شدند. از این تعداد 
118 نفر فارغ التحصیل 20 دانشگاه برتر دنیا هستند و تاکنون حدود 60 شرکت 

دانش بنیان و استارت آپ ایجاد کرده اند45.
مرور اقدامات مسئولین از عملکرد مثبت ایشان در خصوص بازگشت نخبگان 
به کشــور حکایت دارد و به نظر می رســد قدم بعدی در این موضوع برنامه ریزی 

پینوشت:
۲۵-درایننشستکشورهایهمچونایران،ترکیه،اندونزی،پاکستان،مالزی،بنگالدش،اردنونیجریهشرکتکردند.

۲8-مرحلهاولثبتناماینترنتی،مرحلهدومبرگزاریآزمونمرحلهاولبهصورتنیمهمتمرکزواینترنتی،مرحلهســوماعالمنتایــج،مرحلهچهارمبرگزاریآزمونمرحلهدومبهصورتمصاحبه
حضوریدرتهرانو۵استانخراسانرضوی،آذربایجان،اصفهان،هرمزگانوخوزستانبود.

37-۲8۲عضوقطعیو4۵عضوآزمایشی
38-تعدادتجهیزاتآزمایشگاههایعضوقطعی۶877وتعدادتجهیزاتآزمایشگاههایعضوآزمایشی1۲74است.

4۰-بهگفتهمدیرشــبکهآزمایشگاهیفناوریهایراهبردیمعاونتعلمیوفناوری،شبکهآزمایشگاهیحدود3۰میلیاردریالیارانهاستفادهازخدماتآزمایشگاهیدرقالبطرحهایتخفیفبه
دانشجویان،اعضایهیئتعلمی،برگزیدگانبنیادنخبگان،منتخبینالمپیادهایعلمیدانشجوییودانشآموزیوهمچنینشرکتهایدانشبنیانپرداختکردهاست.

4۲-طرحهایمختلفیچونتولیددستگاهپرینترسهبعدیفلزی،طراحیوساختخانوادهقوایمحرکهسهسیلندرکممصرفیورو۶،تجاریسازیسامانههوشمندHPa5،دستگاهساختافزودني
بااستفادهازذوبگزینشيپودربهوسیلهلیزر)SLM(ومیکروتوربینمولدهمزمانبرقوحرارت.همچنیندرسال9۶مرکزطرحهایکالنملیفناوریمعاونتعلمی،ازطرحهایدیگریمانندتولید
دستگاهاسکنربازرسیکامیونیسیار)X-Ray(،تولیددســتگاهHOTTESTباقابلیتاعمالبار،تولیدتوربینیکبارمصرفدندانپزشکی،تولیدرباتاسکلتبیرونی)اکسوپد(،تولیدکیت۲1ژنی
تعیینکنندهنیازبهشــیمیدرمانیدرسرطانپستان،سیستمپروتزعصبیرکابزنی)پاراسایکلینک(برایافراددچارضایعهنخاعی،تجاریسازیدهنمونهتولیدیسیستمپروتزعصبیپاراواک،

اتوکالوسریعرومیزی،دستگاهدیالیزبهروشهمودیافیلتراسیونورباتتشخیصیودرمانیضایعاتعصبیعضالنیحمایتکردهاست.
43-این9طرحعبارتانداز:راهاندازیخطتولیدکاتالیســتســنتزمتانولدرمقیاسپایلوت،راهاندازیمرکزتوالییابیژنومایران)ایرانوم(،رونماییازرباتانساننمایکوچک،توسعهوارتقاي
فناورانههواپیماهايفوقســبکواسپورتپرندهآزاد،راهاندازیآزمایشگاهکالیبراسیونآناالیزرهایرطوبتآکریدیته،تولیددســتگاهاتوماتیک۵پارتهماتولوژي،تولیددستگاهبرشنگاری

پوزیترونمخصوصتصویربرداریازحیواناتکوچک،تولیددستگاهشبیهسازاعمالجراحيالپاراسکوپيوتولیددستگاهشتابدهندهخطیپزشکی
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منسجم جهت استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان خواهد بود.

تغییردرساختاربرخیستادهایتوسعهفناوری شهریورماه 96، ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، سه 13
ستاد توســعه فناوری حوزه های نفت، گاز و ذغال سنگ، انرژی های تجدیدپذیر 
و بهینه ســازی انرژی و محیط زیست را در ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی ادغام 
کرد46. به گفته وطن خواه، دبیر ســتاد توســعه فناوری حوزه انرژی، در گذشته 
بخش هایی از فعالیت های این ســتادها با یکدیگر همپوشــانی داشت و از سوی 
دیگر موضوعاتی از حوزه انرژی مانند برق و نیرو نیز در داخل ســاختار ســازمانی 
ســتادهای قبلی معاونت وجود نداشــت. وطن خواه، هدف از تغییر ســاختار را 
جلوگیری از مــوازی کاری، افزایش چاالکی و فعال کــردن زمینه های غیرفعال 

برشمرد47.

امور مغفول
شکوفانشدنظرفیتستادهایتوسعهفناوری بعد از ادغام ســه ستاد توســعه فناوری حوزه های نفت، گاز و ذغال 1

ســنگ، انرژی های تجدیدپذیر و بهینه ســازی انرژی و محیط زیســت در ستاد 
توســعه فناوری حوزه انرژی، تعداد ستادهای توســعه فناوری معاونت علمی به 
13 رسید48. طی سال های اخیر این ستادها نتوانسته اند متناسب با ظرفیت های 
خود،کارنامه قابــل قبولی ارائه کنند و تحولی در حیطــه مربوط به فعالیت خود 
ایجاد نمایند. در این میان اّما، ستاد نانو عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشت. به نحوی 

که در ســال گذشته با فعالیت های خود، جایگاه بین المللی ایران را در فناوری نانو 
با یک پله صعود نسبت به سال 4995  به رتبه چهارم دنیا ارتقا داد50.

انفعالدرحوزهفضایی فناوری هــای فضایــی از جملــه فناوری های راهبردی محســوب 2
می شــوند که از آن ها تحت  عنوان دســتاوردهای غرورآفرین ملی یادشده است. 
فروردین ماه 97، به اذعان منطقی، رئیس مرکز ملی فضایی، در ســال 96، ایران 
درزمینه ی پرتاب، زیرســاخت ها و در علوم اکتشــافات فضایــی رتبه دوم را در 
منطقه کســب نمود51. این در حالی اســت که به رغم وعده هایی مسئولین امر، 
طی ســال های اخیرـ به جز یک مرتبه در ســال 93ـ  هیچ گونه ماهواره ای پرتاب 

نشده است.

تحوالت مرتبط پیرامونی 
تصویبسندجامعروابطعلمیبینالمللیکشوردر شورایعالیانقالبفرهنگی1
فروردین ماه 96، تدوین ســند جامع روابط علمی بین المللی کشور به منظور 
صیانــت از ظرفیت های علمــی در تعامالت بین المللی و ارتباط با دانشــگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی دنیا در دستور کار شــورای عالی انقالب فرهنگی قرار گرفت52. 
شهریورماه 96 این ســند در شــورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید53 
و اردیبهشــت 97 از ســوی روحانی، رئیس شــورای عالی انقــالب فرهنگی به 

دستگاه های مسئول ابالغ شد54.
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نمودار۲.درصدپراکندگیآزمایشگاههایعضوشبکهآزمایشگاهیبهتفکیکسازمان
)منبع:گزارشعملکردمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری(



gg ،صاحب کار، رئیس امور شــرکت ها و مؤسسات دانش بنیان
تعداد شــرکت های دانش بنیان موجود را 3517  اعالم کرد 
بطوری که ســهم شــرکت های دانش بنیان تولیدی نوع 1، 
تولیدی نوع 2، نوپای نوع یــک و نوپای نوع دو به ترتیب برابر 

728، 1071، 1483 و 235 است.
gg رئیس امور شــرکت های دانش بنیان، تعداد شــرکت های

دانش بنیان مشــمول معافیت گمرکی را 300 شرکت اعالم 
کرد  که نسبت به سال 95 قریب به 100 شرکت رشد داشت .

gg دلیری، معاون توســعه مدیریت و جذب ســرمایه معاونت
علمی اظهار داشــت در سال گذشــته به هزار و 258 شرکت 
دانش بنیان، 28 هزار میلیارد ریال تسهیالت از سوی بانک ها 

اعطا شد.
gg در راستای توسعه دیپلماســی علم و فناوری، معاونت علمی

اولین نشســت ســرمایه گذاری فناوری دی-هشــت را با 
محوریت صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر در پارک 

فناوری پردیس برگزار کرد.
gg اسفندماه سال 96، صفاری نیا، دبیر شورای سیاست گذاری

جایزه مصطفی، مجموع موجودی صندوق ســرمایه گذاری 
و موقوفات جایزه مصطفی را 240 میلیارد ریال اعالم کرد.

gg قنبرپور، رئیس فن بازار ملی ایران، اعالم کرد در ششــمین
دوره نمایشــگاه بین المللــی فناوری و نــوآوری اینوتکس 
)INOTEX(، 6 تفاهم نامــه و 2 قرارداد برای تجاری ســازی 

فناوری به ارزش 9 میلیارد منعقد شد.
gg به گفته اســدی فر، مدیر شبکه آزمایشــگاهی فناوری های

راهبردی معاونت علمی و فناوری، در سال 96، بیش از 5 هزار 
و 600 شــخص حقیقی و حقوقی در باشگاه مشتریان شبکه 
آزمایشگاهی عضو شــدند و در حال حاضر این شبکه بیش از 

13 هزار و 600 عضو حقیقی و حقوقی دارد.
gg به گفته بیرنگ، قائــم مقام امور بین الملــل معاونت علمی

و فناوری، تا خردادماه ســال 97، 1000 نفــر از نخبگان به 
کشور بازگردانده شدند. از این تعداد 118 نفر فارغ التحصیل 
20 دانشــگاه برتر دنیا هســتند و تاکنون حدود 60 شرکت 

دانش بنیان و استارت آپ ایجاد کرده اند.
gg با هــدف جلوگیــری از مــوازی کاری، افزایــش چاالکی و

فعال کردن زمینه های غیرفعال ســه ســتاد توسعه فناوری 
حوزه های نفت، گاز و ذغال ســنگ، انرژی های تجدیدپذیر 
و بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ستاد توسعه فناوری 

حوزه انرژی ادغام شد.
gg ســتاد  نانو در ســال گذشــته با فعالیت های خود، جایگاه

بین المللی ایران را در فناوری نانو با یک پله صعود نســبت به 
سال 95 به رتبه چهارم دنیا ارتقا داد.

gg به رغم جایــگاه ایران درزمینه ی پرتاب، زیرســاخت  و علوم
اکتشافات فضایی در منطقه و همچنین وعده های مسئولین 
امر، طی ســال های اخیرهیچ گونه ماهواره ای پرتاب نشــده 

است.
gg 3 طبق گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی در آذرماه 96، از

هــزار و 804 طرح ورودی صندوق، تعداد 2 هزار و 117 طرح 
مصوب شــد و 16 هزار و 570 میلیارد ریــال به این طرح ها 

تخصیص داده شد.
gg سلطانی، رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی در اسفندماه

96، از تأســیس 50 صندوق ســرمایه گذاری خطرپذیر تا 3 
سال آینده خبر داد.
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پینوشت:
55-بهگفتهسلطانی،درقانون،بایدنیمدرصدبودجهعمومیدولتهرســالبهصندوقنوآوریوشکوفاییبهصورتکمکریختهشودکهاینموضوععلیرغمپیگیریهاازدکترنوبختومجلس

شورایاسالمیهنوزعملیاتینشدهاست.
63-ســرمایهگذاریخطرپذیریکیازشیوههایتأمینمالیشرکتهاینوپاینوآوراســت.دراینشیوه،سرمایهگذارواردمشارکتباشرکتنوپامیشــودوعالوهبراثرگذاریبرمسائلمالیو

سرمایهگذاری،درتصمیمگیریهایمدیریتیوبازاریابیآننیزمشارکتدارد.
65-خاطرنشانمیسازددرحالحاضر5صندوقکاماًلخطرپذیردرکشوروجوددارد.

امضایتفاهمنامههایصندوقنوآوریوشکوفایی بابانکهایخصوصیودولتی1
صندوق نوآوری و شــکوفایی، نهادی با شــخصیت حقوقی و دارای استقالل 
اســتخدامی و اداری و مالی و معامالتی است که اساسنامه آن در سال ۱۳۹۰ به 
تصویب هیئت وزیران رســید.  این صندوق به منظور کمک به تحقق و توســعه 
اقتصاد دانش بنیان وکاربردی شــدن دانش از طریق ارائــه کمک ها و خدمات 

مالی و پشتیبانی به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان تشکیل شده است.
بهمن ماه ۹6 و به گفته عادل آذر، رئیس دیوان محاســبات کشــور، بر اساس 
گزارش تفریغ بودجه ســال ۱۳۹۵، طی ســال های ۹۱ تا ۹۵، حدود ۷۵ درصد 
بودجه صندوق نوآوری و شــکوفایی در بانک ها سپرده گذاری شد و در قبال این 
ســپرده گذاری، بانک ها 2 هزار و 66۰ میلیارد ریال تســهیالت به شرکت های 
دانش بنیان پرداخت کردند۵8. رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی در واکنش 
به اظهارات رئیس دیوان محاسبات، سپرده گذاری در بانک ها و دریافت سود را 
مطابق با اساســنامه صندوق دانست۵۹. الریجانی، رئیس مجلس اّما در خصوص 
گزارش تفریغ بودجه اظهار داشــت »هدف این بوده که تسهیالت، آسان تر در 
اختیار شــرکت های دانش بنیان قرار گیرد نه اینکه در بانک ها حبس شود تا از 
سود آن استفاده شود6۰.« ســتاری، رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز بر لزوم اعطای 
تمام اعتبار صندوق به فعالیت های حمایتی از شــرکت های دانش بنیان تاکید 

نمود6۱.
در همین راســتا و در مهرماه ۹6، طــی تفاهم نامه ای ۳ ســاله بین صندوق 

نوآوری و شــکوفایی و بانک ملت، صندوق متعهد شــد تا ۳۰۰۰ میلیارد ریال 
از منابــع ارزی و ریالی خود را تا پایــان دوره تفاهم نامه نزد شــعب بانک ملت 
سپرده گذاری کند. در مقابل نیز بانک ملت به شرکت های دانش بنیان خدمات 

اعتباری، خدمات سرمایه گذاری و تأمین سرمایه ارائه دهد62. 

ایجادصندوقهایخطرپذیر ایجاد صندوق های خطرپذیر6۳ موضوع دیگری اســت که می توان 2
در رابطــه بــا عملکرد صندوق نوآوری و شــکوفایی در یک ســال گذشــته 
مطرح کرد. ایــن صندوق ها بر پروژه هــای مختلف فناورانه دارای ریســک 
سرمایه گذاری می کنند. ســلطانی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، آبان 
ماه ۹6، از راه اندازی صندوق های خطرپذیر با مشــارکت صندوق نوآوری و 
شکوفایی و وزارتخانه های بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و 
فناوری اطالعات، ســازمان مدیریت فرهنگی و امور مناطق آزاد خبر داد64. 
وی در اســفندماه ۹6، از تأسیس ۵۰ صندوق ســرمایه گذاری خطرپذیر6۵ تا 
۳ سال آینده خبر داد66. این درحالی اســت که زرنوخی، رئیس هیئت مدیره 
انجمن ســرمایه گذاری خطرپذیــر، در انتقاد از صندوق هــای دولتی اعالم 
کرد ورود مســتقیم دولت به ارائــه منابع مالی به شــرکت های دانش بنیان 
از طریق دســتگاه های دولتی یا صندوق های دولتــی مانند صندوق نوآوری 
و شــکوفایی، موجب انحــراف در توســعه صندوق های خطرپذیر کشــور 

می شود6۷.

منابعپشتیبانیاهرمینزدبانکها

میزانتعهدپرداختباقیمانده

کلپرداختبابتخدمات

٪46

٪46

٪8

نمودار1.آمارکلیتخصیصمنابعصندوقنوآوریوشکوفایی)منبع:گزارشعملکردصندوقنوآوریوشکوفایی(

صنــدوق نوآوری و شــکوفایی در ســال 89 با هدف حمایت از شــرکت های دانش بنیان و بــا قرار اعطای 
سرمایه  اولیه حدود 30 هزار میلیارد ریال ایجاد گردید. با این حال، دی ماه 96، سلطانی، رئیس صندوق 

نوآوری و شکوفایی55 سرمایه پرداختی از سوی دولت به این صندوق را 23 هزار میلیارد ریال اعالم کرد56.
 بــر طبق گزارش صندوق نوآوری و شــکوفایی در آذرماه 96، از 3 هزار و 804 طــرح ورودی صندوق، تعداد 2 هزار و 

117 طرح مصوب شده اند57. طبق این گزارش، 16 هزار و 570 میلیارد ریال به طرح های مصوب تخصیص داده شد که 
از این مقدار، 7660 میلیارد ریال پرداخت  شــده است و مابقی ســرمایه به صورت تعهد پرداخت و منابع پشتیبان اهرمی، 

راکد هستند )نمودار 1(.

صندوق نوآوری و شکوفایی دارایی های راکد



وزارتخانــه علوم تحقیقات و فناوری تنهــا وزارت خانه ای بود که در زمان پیشــنهاد وزرای دولت به مجلس، 
گزینه ای برای آن معرفی نشــد و این وزارتخانه تا ســه ماه، بدون وزیر و با سرپرســت اداره گشــت. سرانجام 
رئیس جمهور در آبان ماه 96 منصور غالمی، رئیس دانشــگاه بوعلی ســینا، را به مجلس معرفی کرد و با رأی اعتماد 
وکالی ملت، سکان دار وزارت علوم نیز مشخص شــد. او از همان ابتدای کار، یکی از اولویت های خود را توسعه روابط 
علمی با کشــورهای جهان عنوان کرد و در این راستا اجرایی ســازی تفاهم نامه های قبلی را بجای عقد قرارداد جدید در 

دستور کار خود قرار داد.
در دوران وزارت غالمی، رشــد کمی و کیفی تولیدات علمی نیز اســتمرار پیدا کرد و تعداد مقاالت کشــور در میان یک درصد 
مقاالت برتر جهان در سال 2017 نسبت به 2016 افزایش محسوسی داشت. از این حیث می توان عملکرد آموزش عالی را مثبت 

خواند.
در کنار مباحث فوق، نمی توان از مأموریت ویژه غالمی برای تحول آفرینی در فضای دانشــگاهی کشــور و اجرای سند آمایش آموزش 
عالی و نقشه  جامع علمی سخن نگفت. باوجوداین به نظر می رسد که مسیر متحول سازی آموزش عالی با »دنده ای سنگین« طی می شود و 

در این خصوص انجام اقدامات عاجل، مبتکرانه و هوشمند ضروری است.

گزارش عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
در سال نخست دولت دوازدهم

دنده سنگین
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اقدامات
تأکیدبراجراییسازیتفاهمنامههایبینالمللی یکــی از برنامه هــای وزارت علوم در ســال های اخیر توســعه 1

فعالیت های بین المللی دانشــگاه ها بوده اســت. به طوری که در ســه سال 
گذشــته بیش از 850 تفاهم نامه بین دانشــگاه های کشــور و دانشگاه های 
خارجی امضــا و از این میزان، ۳۷۶ مورد اجرایی شــد1. بــه گفته قائم مقام 
وزیر علوم در امور بین الملل در تیرماه 9۷، طی ســال گذشــته، 45 درصد از 
تفاهم نامه های منعقدشــده با دانشــگاه های خارجی به مرحله اجرا رسید2. 
در همیــن رابطه و با توجه بــه عدم اجرای حجم قابل توجهــی از تفاهم های 
بین المللی، سال گذشته، رویکرد وزارت علوم تغییر کرد. به گونه ای که ساالر 
آملی رویکرد جدید وزارت علوم را اجرای تفاهم نامه های سابق به جای انعقاد 

تفاهم نامه جدید عنوان نمود۳.
یکی از شــاخص های بین المللی شدن دانشــگاه ها، جذب دانشجو از سایر 
کشورها اســت. در همین رابطه فروردین ماه 9۷، قائم مقام وزیر علوم در امور 
بین الملل، از تحصیل 54 هزار دانشجوی خارجی در کشور خبر داد4. با توجه 
به اینکه بســیاری از دانشجویان مشــغول به تحصیل در ایران از کشورهای 
همسایه5 و منطقه هســتند۶، وزیر علوم در اسفند 9۶ اعالم نمود که در جذب 
دانشــجویان خارجی باید فراتر از منطقه وکشــورهای همسایه برنامه ریزی 
کرد۷. خاطرنشــان می ســازد تا پایان برنامه ششــم توسعه کشــور، تعداد 

دانشجویان خارجی باید به ۷5 هزار دانشجو برسد8.

سطحبندیمؤسساتومراکزآموزشعالی یکی از اقدامات وزارت علوم طی ســال های اخیر، سطح بندی 2
مؤسســات و مراکز آموزش عالی با هدف تعیین مأموریت برای هر دانشــگاه 

بود9و10. ایــن مهم از خرداد 9۳ با ســطح بندی مؤسســات آمــوزش عالی 
غیردولتی آغاز گشت و براساس آن، تمام مراکز آموزش عالی غیردولتی در 5 
سطح تقسیم بندی شدند11. آبان ماه 9۶ نیز شریعتی نیاسر، معاون آموزشی 
وزیر علوم، از سطح بندی 120 دانشگاه دولتی کشور با عنوان »یونی رنک« در 

چهار سطح بین المللی، منطقه ای، ملی و محلی خبر داد12. 

کاهشظرفیتپذیرشدانشجویانمقطعدکتری در سال گذشــته وزارت علوم، کاهش ظرفیت  پذیرش مقاطع 3
تحصیالت تکمیلی1۳ و ممنوعیت تأســیس رشته جدید در مقطع دکتری را 
در دستور کار خود قرار داد14. سیاستی که به دنبال کنترل تعداد دانشجویان 
دوره تحصیالت تکمیلی اســت. در همین راستا اردیبهشت ماه 9۷، خدایی، 
رئیس سازمان ســنجش، از کاهش 500 نفری پذیرش دانشجوی دکتری در 
دانشگاه های دولتی نسبت به ســال 9۶ خبر داد15. خردادماه 9۷ نیز، معاون 
آموزشــی وزیر علوم از کاهش 11 هزار نفری پذیرش دانشــجوی دکتری در 

دانشگاه آزاد پرده برداشت.
خاطرنشان می سازد بر اساس نقشــه جامع علمی کشور سهم دانشجویان 
دکتري، ۳.5 درصد در نظر گرفته شــده است1۶. درحالی که این آمار در سال 

تحصیلی 95-9۶، 2.۳ درصد بود1۷.

تالشدرجهتبرقراریارتباطصنعتودانشگاه ارتباط صنعت و دانشگاه یکی از مســائل کشور به شمار می رود. 4
به گونه ای که برخی از کارشناســان این مهم را الزمه توسعه و پیشرفت کشور 
می دانند. در همین رابطه مردادماه 9۶، احمدی، معاون وقت پژوهش و فناوری 
وزیر علوم از اجرایی شــدن 12 طرح پســا دکترای صنعتی و فرصت مطالعاتی 
فی مابین دانشــگاه و صنعت خبر داد18. همچنین وی در شهریورماه 9۶ ضمن 
اشاره به قراردادهای وزارت علوم با وزارتخانه های مختلفی ازجمله نفت، صنعت 

پینوشت:
5-دیماه96،صدیقی،رئیسسازماناموردانشجویانازتحصیل۱۷هزاردانشجویافغانستانیدرایرانخبرداد.

۱0-هریکازاینســطوحبرموضوعخاصیتاکیدداردبطوریکهدرســطحبینالمللیتوسعهعلمیوفناوری،سطحملی،توســعهعلموپژوهشورفعنیازهایملیسطحمنطقهای،رفعنیازهای
منطقهایوحلومشکالتملیوسطحمحلی،رفعنیازهایمحلیواولویتبخشیبهنیازهایمحلیبررسیخواهدشد.
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و معدن، دفاع و نیرو، عنوان نمود که این وزارتخانه با وزارت دفاع 1200 قرارداد 
بــه ارزش ۳00 میلیارد تومان منعقد کرده اســت19. در همین موضوع آذرماه 
9۶، شاخصی، سرپرســت  معاونت  پژوهشــگاه فضایی ، از امضای 10 قرارداد 
همکاری در قالب 1۳0 طرح  پژوهشی به صورت پایان نامه و طرح های پژوهشی  

بین پژوهشکده  فضایی و دانشگاه های مرتبط  با فعالیت های فضایی خبر داد20.
خاطرنشان می سازد اســفندماه 9۶، پنج قرارداد پژوهشی21 به ارزش 1.5 
میلیون یورو بیــن وزارت نفت و وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری در حوزه 

اکتشاف امضا شد22.

افزایشرشدعلمیکشور عملکرد دو سال اخیر کشور در تولید علم از عزم وزارت علوم برای 5
حفظ جایگاه ایران در بین کشــورهای برتر تولیدکننده علم حکایت دارد. بر 
اساس آمار پایگاه استنادی اسکوپوس، ایران در سال 201۷ با تولید قریب به 
55 هزار مقاله، رتبه 1۶ جهان را بدست آورد که نسبت به سال 201۶، تغییری 
نداشت. همچنین بر اساس پایگاه اســتنادی وب آوساینس در سال 201۷، 
رتبه شــانزدهم جهان با تعداد 52 هزار مقاله متعلق به ایران بود که نسبت به 

ســال 201۶، یک رتبه ارتقاء یافت. همچنین سهم ایران از تولید علم جهانی 
در سال 201۷ بر اساس آمار پایگاه اســتنادی وب آوساینس و اسکوپوس به 

ترتیب 1.۷9 و 1.84 درصد اعالم شد2۳)جدول 1(.
به گفته دهقانی، رئیس پایگاه استنادی جهان اسالم، بر اساس گزارش 24 
ژانویه 2018 مؤسســه نیچر ایندکس، ایران در دهه گذشته با 22 درصد نرخ 
رشد ســاالنه در مقایسه با سایر کشورهای جهان، بزرگ ترین جهش علمی را 
در حوزه های علوم و فنی مهندســی انجام داده و مقام نخست را در حوزه های 

علوم و فنی و مهندسی در سطح جهان کسب کرده است24.
تعداد مقاالت کشور در میان یک درصد مقاالت برتر جهان در سال 201۷ 
نسبت به 201۶ افزایش محسوسی داشت. به نحوی که سهم مقاالت کشور در 
یک درصد مقاالت پُر استناد دنیا در سال 201۶ بر طبق پایگاه وب آوساینس 
2.0۷ درصد بود که این میزان در ســال 201۷ به عدد 2.۶2 درصد رســید. 
همچنین در همین سال، ایران در این زمینه رتبه 20 جهان را کسب نمود که 
نسبت به ســال 201۶، ۳ رتبه ارتقا یافت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که 
کشور عالوه بر رشد کّمی مقاالت در حوزه بهبود کیفیت نیز در مسیر درستی 

قرار گرفته است25  )نمودار 1(.

پینوشت:
2۱-دراینمراســمبیژنزنگنه،وزیرنفت،منصورغالمی،وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری،حبیباهللبیطرف،معاونوزیرنفتدرامورپژوهشوفناوریوروســایدانشــگاههایفردوسیمشهد،

خوارزمی،شهیدبهشتی،شهیدچمرانوصنعتیشاهرودحضورداشتند.

درصدرتبهتعدادمقاالتسالپایگاهاستنادی

وب آوساینس
201۶480001۷1.۶1

201۷520001۶1.۷9

اسکوپوس
201۶510001۶1.۷9

201۷550001۶1.84

جدول)۱(:جایگاهعلمیجمهوریاسالمیایراندرسطحبینالمللی.)منبع:پایگاهاستنادیعلومجهاناسالم(

3

3

2

2

۱

۱

0

سهمایرانازکلمقاالتدنیا
سهمایرانازمقاالتپراستناد

2.0۷

2.62

۱.۷9
۱.6۱

نمودار)۱(:سهممقاالتایراندریکدرصدمقاالتپُر
استناددنیا)منبع:پایگاهاستنادیعلومجهاناسالم(

20۱۷20۱6
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اسفندماه96وطبق
گفتهزاهدی،رئیس

وقتکمیسیونآموزش
وتحقیقاتمجلس،

دانشگاههاموظفاند
کسانیراکهقباًلجایابی
شدهاند،بپذیرند؛درغیر

اینصورت،ایندانشگاهها
نمیتوانندهیئتعلمی

جذبکنند

تالشبرایادغامدودانشگاهفنیحرفهایوعلمی کاربردی6
موضوع ادغام دو دانشــگاه فنــی و حرفــه ای و علمی-کاربردی ازجمله 
مواردی اســت که در برخی مواقع از ســوی مســئولین مطرح می شود. با 
تصویب ســند آمایش آموزش عالی کشــور و تأکید بر ایجاد نظام یکپارچه 
برای مراکز آموزش مهارتی در این ســند، موضوع ادغام این دانشــگاه ها، 
جدی تر شــد. در همین رابطه به گفته شمس، سرپرســت دانشگاه فنی و 
حرفه ای، وزارت علوم به دنبال تجمیع و هم افزایی این دو دانشــگاه است2۶. 
در مقابل مردادماه 9۶، امید، سرپرســت دانشــگاه علمی و کاربردی اظهار 
داشــت در هیچ زمانی موضوع ادغام دو دانشــگاه فنــی  و حرفه ای و علمی 
کاربردی مطرح نبوده اســت و اکنون تصمیم گیری در این زمینه مبتنی بر 
آمایش آموزش عالی اســت2۷. غالمی نیز بهمن ماه 9۶ اعالم کرد ادغام این 
دو دانشگاه برای سال 9۷ امکان پذیر نیســت28. وی اذعان داشت سیاست 
وزارت علوم بر این اســت تا دو دانشــگاه فنی  و حرفه ای و علمی کاربردی را 
ازنظر اهداف و امور اجرایی به یکدیگر نزدیک و ســپس برای ادغام آن اقدام 

کند29.

انحاللمراکزعلمیکاربردیوابستهبهدستگاههای اجرایی7
بحــث دیگری که در ســال 9۶ مرتبط با دانشــگاه های علمی کاربردی 
مطرح شــد، موضوع انحالل مراکز دانشــگاه جامع علمی کاربردی وابسته 
به دولت بود. بر اســاس مصوبه بهمن ماه 9۶ شورای عالی اداری مؤسسات 
پژوهشی وابسته به دســتگاه های اجرایی، ایجاد هرگونه مؤسسه آموزش 
علمی کاربردی وابسته به دســتگاه های اجرایی کشور ممنوع و مؤسسات 
موجود منحل شــدند۳0. در واکنش به این مصوبه رئیس دانشــگاه جامع 
علمی کاربردی با اشــاره به تالش جهت عدم تعطیلی این مراکز و واگذاری 
آن ها به بخش خصوصی خبر داد۳1. همچنین الشــکی، عضو کمیســیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی، ضمن انتقاد از مصوبه شورای 
عالی اداری اظهار داشــت با این اقدام دانشــگاه علمــی کاربردی تضعیف 

می شود۳2.

تغییراساسنامهدانشگاهجامععلمیکاربردی در ســال 9۶ ، یکی از مســائل پیِش روی دانشگاه جامع علمی 8
کاربــردی، موضوع اساســنامه جدید بــرای مراکز مؤسســات آزاد علمی  
کاربردی بود. در این رابطه امید، رئیس دانشــگاه جامــع علمی کاربردی 
اعالم کرد بیــش از 800 مرکز آزاد علمی  کاربردی، این اساســنامه را امضا 
کرده اند، ولی نزدیک به ۳0درصد از ۳00 مرکز غیردولتی از امضای آن سر 

باز زده اند۳۳.
برخی از مســئولین مؤسســات آموزش عالی آزاد به این اساسنامه انتقاد 
داشتند و آن را غیرقانونی می پنداشــتند. در همین خصوص محمدی، دبیر 
انجمن صنفی مدیران مراکز علمی کاربردی، مدعی شــد اساســنامه جدید 
دانشــگاه علمی کاربردی مغایر با اساســنامه اصلی دانشــگاه جامع علمی 
کاربردی مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی اســت۳4. همچنین دی ماه 
9۶ معافی، نماینده مؤسسات آموزش عالی آزاد اظهار داشت ازآنجاکه تغییر 
اساسنامه وجاهت قانونی ندارد مورد بی توجهی مؤسسات آموزش عالی آزاد 

قرار گرفت۳5.

تغییراساسنامهدانشگاهپیامنور در ســالی که گذشــت یکی از اقدامات بحث برانگیز وزارت علوم، 9

تحقیقات و فناوری موضوع تغییر اساسنامه دانشگاه پیام نور بود۳۶و۳۷. تیرماه 
9۶، قبل از تصویب طرح تغییر اساســنامه دانشــگاه پیام نور در وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، تعدادی از رؤسای دانشــکده های پیام نور در نامه ای به 
رئیس جمهور نسبت به این طرح اعتراض کردند۳8. در مقابل شریعتی نیاسر، 
معاون آموزشی وزیر علوم، با اشاره به توسعه عمرانی دانشگاه پیام نور۳9 تأکید 
کرد دانشــگاه پیام نور که یک دانشگاه غیرحضوری است این حجم از توسعه 

عمرانی را نیاز ندارد40.
به رغم همه اعتراضاتی که نسبت به طرح تغییر اساسنامه دانشگاه پیام نور 
وجود داشــت، مردادماه 9۶ شریعتی نیاســر از تصویب و ابالغ این طرح خبر 
داد. به اعتقاد وی در اساســنامه جدید، تغییرات جدی  صورت نگرفته و تنها 

مأموریت دانشگاه کمی شفاف تر شده است41.
ناگفته نماند از جزئیات تغییرات اساســنامه دانشــگاه پیام نور اطالعاتی 

منتشر نشده است.

امور مغفول
عدمپیگیریمشکالتدانشجویانبورسیه یکی از مشــکالت دانشجویان بورســیه جایابی دانشگاه محل 1

خدمت آن ها اســت؛ به نحوی که اکثر دانشــگاه ها از پذیرش دانشــجویان 
مذکــور اســتنکاف می ورزند. بــه همین ســبب آذرمــاه 9۶، نمایندگان 
دانشجویان و دانش آموختگان بورســیه ضمن تجمع در محل وزارت علوم، 
درخواســت مالقات با وزیر علوم را داشــتند. وزیر علوم در واکنش به تجمع 
دانشــجویان در این وزارت خانه وعده جذب دانش آموختگان بورســیه به 
دانشگاه ها را داد42. این اظهارات وزیر علوم در حالی است که محمد فرهادی، 

وزیر وقت علوم از بسته شدن این پرونده خبر داده بود4۳. 
اسفندماه 9۶ و طبق گفته زاهدی، 
رئیــس وقــت کمیســیون آموزش 
و تحقیقــات مجلــس، دانشــگاه ها 
موظف اند کســانی را که قباًل جایابی 
شــده اند، بپذیرنــد؛ در غیــر ایــن 
صورت، این دانشــگاه ها نمی توانند 
کننــد44.  جــذب  هیئت علمــی 
فروردین ماه 9۷ اّما بــه گفته معاون 
آموزشــی وزارت علوم، دانشــجوی 
بورســیه در صورت عــدم پذیرش از 
سوی دانشگاه مقصد به دانشگاه های 
دیگر معرفی می شــوند و اگر از سوی 
این مراکز جوابی دریافت نشــود، لغو 

تعهد خواهند شد45. 
خاطرنشان می ســازد معین، دبیر 
شــورای هماهنگی دانش آموختگان 
و دانشــجویان بورســیه کشــور، 
اردیبهشت ماه 9۷ اعالم کرد از ۳ هزار 

۶55 دانشجوی بورسیه کشــور تعداد یک هزار و 59 نفر فاقد جایابی و محل 
خدمت هستند و از دریافت مقرری ماهانه هم محروم بودند4۶.

توجهناکافیبهاجرایسندآمایشآموزشعالی ســند آمایش آموزش عالی سال 94، در شــورای عالی انقالب 2

پینوشت:
36-دانشــگاهپیامنورباداشــتنبیشاز۴هزارنفرعضوهیئتعلمی،۱۱هزارنفرکارمندو۷00هزارنفردانشجویداخلیوحدود6هزارو۱5نفردانشجویخارجیدرقالب500مرکزوواحددرقالب

نظامهایآموزشیبهشیوههاینیمهحضوریوترکیبیخدماتآموزشیوپژوهشیدراقصانقاطکشورارائهمینماید.
39-درحالحاضریکمیلیونمترمربعفضایعمرانی،300هزارمترمربعفضایدردستساختدارد.

۴2-وزیرعلومدرپاســخبهاینسئوالکهدانشگاههاباوجودمعرفیوزارتعلومازجذببرخیافرادخودداریمیکنند،گفت:بایدروندجایابیتکرارشودتااینپروسهمراحلخودراطیکند.ماکه
نمیتوانیمبرایاینافراددانشگاهبسازیم.پسبنابراینبایداینپروسهتکرارشود.



 بررسی عملکرد سال اول دولت دوازدهم 100
100 شهریورماه 1397

جم
 پن

ت
ص

فر
  

غالمیاسفندماه96از
بررسیتغییرآییننامه
ارتقایاساتیددرجهت
ارتباطدانشگاههابا
صنعتوافزایشامتیازات
طرحهایکاربردیدر
آییننامهمذکورخبرداد.
اینبررسیبهتغییری
رسمیدرآییننامهمنجر
نشدتااینکهمقاممعظم
رهبریخرداد9۷ودر
دیداربااستاداندانشگاهها
براصالحآییننامهفوقبا
هدفارتقایمالکهای
ارتقاتأکیدکردند

فرهنگی تصویب شــد4۷ و رئیس جمهور در مردادمــاه 95 آن را ابالغ نمود. 
بر اساس این سند، نظام آموزش عالی کشــور ازنظر آمایش سرزمینی به 10 
کالن منطقه تقسیم  می شود و ساماندهی دانشگاه های این مناطق، بر اساس 

ویژگی های جغرافیایی آن ها صورت می گیرد.
به نظر می رسد پس از گذشــت از دو سال از ابالغ سند آمایش، وزارت علوم 
جدیتی در اجرای این ســند نداشــته اســت. به طوری که در اسفندماه 9۶، 
کبگانیان، قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، از وصول گزارش 
مکتوب وزارت بهداشــت در خصوص آمایش خبر داد و بیان نمود که وزارت 
علوم تاکنون گزارش مکتوبی در این زمینه ارائه نداده است48. در همین رابطه 
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خویش با اســتادان دانشــگاه ها پیشرفت 

نامناسب اجرای سند آمایش را مطرح کردند49.
نهایتاً و در خردادماه 9۷، دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور 
از تشــکیل کارگروه هــای تخصصی 
برای بررســی آمایش آموزش عالی و 

ارتباط صنعت با دانشگاه خبر داد50.

بالتکلیفــیاصالح ه3 ر و د  ر کنکــو
کارشناسی

آبان ماه 8۶، مجلس شورای اسالمی 
قانون حذف کنکور را تصویب و ســه 
وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و 
پرورش را موظف کرد تا پایان ســال 
اول برنامه پنجم توسعه کشور - سال 
91 - کنکــور را حــذف کننــد. این 
مهم تا ســال 92 محقق نگشــت و با 
ورود مجلــس قانون حــذف کنکور 
اصالح شــد. در ایــن اصالحیه بدون 
اشــاره به حــذف کنکور قرار اســت 
طی 5 ســال، 85 درصد کل ظرفیت 
پذیرش آموزش عالی بر اساس سوابق 
تحصیلی صــورت بگیــرد51. ناگفته 
نماند که سال 9۷ آخرین سال اجرای 

این قانون است.
امانــی طهرانی، مدیــرکل تألیف 
کتب درسی وزارت آموزش و پرورش، 
شورای سنجش و پذیرش دانشجو را 
مسئول عملیاتی سازی قانون حذف 
کنکور دانست. به زعم وی، این شــورا در اجرای وظایف قانونی خود کوتاهی 
کرده اســت52. آذرماه 9۶، خدایی، رئیس سازمان ســنجش ضمن اشاره به 
همگرایی وزارت علوم و ســازمان ســنجش در موضوع حذف کنکور، تأکید 
کرد تا زمانی که جایگزین مناســب برای آن وجود نداشته باشد حذف کنکور 
امکان پذیر نیســت5۳. در همین رابطه بهمن ماه 9۶، باقــری، قائم مقام وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشــت امکان حذف کنکور برای رشته های 

پرمتقاضی وجود ندارد54.
خاطرنشان می سازد برخی از کارشناسان معتقدند در حال حاضر امکان و 
توانایی حذف کامل کنکور در کشور وجود ندارد اما می توان فرآیند برگزاری 

کنکور را اصالح نمود.

تحوالت مرتبط پیرامونی
تذکرمقاممعظمرهبــریمبنیبراصالحآییننامه ارتقایاساتید1
در سال 95 آیین نامه ارتقای اســاتید تغییر کرد. افزایش امتیاز الزم از بند 
مربوط به مقاالت علمی، پژوهشــی از مهم ترین تفاوت های آئین نامه جدید 
با قبلی اســت. در آئین نامه قبلی حداقل امتیاز الزم برای دانشیاری و استادی 
به ترتیب 5 و ۷/5 بود کــه در آئین نامه جدید به 25 و 40 امتیاز افزایش  یافت. 
بر این اســاس اساتید برای ارتقا به تولیِد بیشتِر مقاالت علمی، پژوهشی سوق 

داده می شدند.
آذرمــاه 9۶ اختیاری، رئیس کمیته تحقیقات و فنــاوری مجلس، با تأکید 
بر لزوم اصالح آیین نامه های ارتقای اســاتید در راســتای ایجاد ارتباط بین 
صنعت و دانشگاه، از برگزاری جلساتی در این زمینه با مسئوالن وزارت علوم و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد55. غالمی، وزیر علوم نیز در 
همین زمینه با بیان اینکه آیین نامه ارتقا مانعی برای حرکت به سمت کارهای 
پژوهشی کاربردی اســت، از لزوم تعیین شاخص برای این گونه فعالیت ها در 
آیین نامه ارتقا ســخن گفت. در ادامه غالمی اســفندماه 9۶ از بررسی تغییر 
آیین نامه ارتقای اســاتید در جهت ارتباط دانشــگاه ها بــا صنعت و افزایش 
امتیازات طرح های کاربردی در آیین نامه مذکور خبر داد5۶. این بررســی به 
تغییری رســمی در آیین نامه منجر نشــد تا اینکه مقام معظم رهبری خرداد 
9۷ و در دیدار با استادان دانشــگاه ها بر اصالح آیین نامه فوق با هدف ارتقای 
مالک های ارتقا تأکید کردند. متعاقب این تأکید، شــریعتی نیاسر از اصالح 

آ یین نامه تا پایان سال 9۷ خبر داد5۷.

موافقتمجلسباافزایشحقوقاعضایهیئتعلمی دانشگاههادربودجهسال29۷
در جریان بررسی الیحه بودجه سال 9۷، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 
شورای اســالمی، مصوبه ای را مبنی بر عدم افزایش حقوق و مزایای مستمر 
کارکنانی که در سال 9۶ ماهانه بیش از پنج میلیون تومان دریافت می کردند، 
تصویب نمود. ازآنجاکه اعضای هیئت علمی باالی پنج میلیون حقوق دریافت 
می کردند، این مصوبه واکنش های مختلفی از ســوی مســئوالن و اســاتید 

دانشگاه ها را به همراه داشت.
در این راستا تشکل های صنفی اعضای هیئت علمی طی نامه ای سرگشاده 
به رئیس مجلس به تصمیم کمیســیون تلفیق بودجه مبنی بر تعیین سقف 
پنج میلیــون تومانی برای حقوق اعضــای هیئت علمی اعتــراض کردند و 
آن را مغایر قانون دانســتند58. صادقی، نماینده مجلــس، پیامد این مصوبه 
در دانشــگاه ها را افزایش بازنشستگی و خروج از کشور اســاتید دانشگاه ها 
برشــمرد59. ســاداتی نژاد، نماینده مجلس، نیز با بیان اینکه مصوبه مذکور، 
انگیزه اســاتید دانشــگاهی را برای ادامه کار کاهش می دهد، خواســتار لغو 
آن شــد۶0. غالمی، وزیر علوم، نیز بیان نمود که ایجاد محدودیت در افزایش 
حقوق های بــاالی 5 میلیون تومان اســتادان، حفظ آنان را در دانشــگاه با 
چالش مواجه می کنــد۶1. در مقابل، برخی از کارشناســان معتقدند اعضای 
هیئت علمی دانشــگاه ها، در کنار حقوق هیئت علمی منابع درآمدی مختلف 
دارند لذا این مصوبه می تواند گامی مؤثر در زمینه ی کاهش فاصله بین حقوق 

کارکنان دولت باشد.
در نهایت بهمن ماه ســال 9۶، مصوبــه عدم افزایش حقــوق، به تصویب 

نمایندگان مجلس رسید اّما اعضای هیئت علمی از آن مستثنا شدند۶2.

پینوشت:
۴9-بیاناتدردیدارجمعیازاستادان،نخبگانوپژوهشگراندانشگاهها)خرداد9۷(



gg ساالر آملی، قائم مقام وزیر علوم در امور بین المللی اظهار داشت
به دلیل اجرا نشــدن حجم زیادی از تفاهم هــای بین المللی، 
رویکــرد وزارت علوم به جای انعقــاد تفاهم نامه جدید، اجرای 

موارد سابق است.
gg فروردین ماه 9۷، ســاالر آملــی، قائم مقام وزیر علــوم در امور

بین الملل، از تحصیل 54 هزار دانشجوی خارجی در کشور خبر 
داد . طبق برنامه ششــم توسعه کشور این تعداد باید به ۷5 هزار 

دانشجو برسد.
gg 120 شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم از سطح بندی

دانشــگاه دولتی کشــور با عنوان »یونی رنک« در چهار سطح 
بین المللی، منطقه ای، ملی و محلــی خبر داد. وی هدف از این 
ســطح بندی مطلوب یا نامطلوب بودن دانشــگاه ها نبوده بلکه 

تعیین مأموریت برای هر دانشگاه بوده است.
gg خدایی، رئیس ســازمان ســنجش، ظرفیت پذیرش دکتری

برای دانشــگاه های دولتی و آزاد را در سال جدید تحصیلی 24 
هزار نفر اعالم کرد. وی همچنین از کاهش 500 نفری پذیرش 
دانشجوی دکتری در دانشــگاه های دولتی نسبت به سال 9۶ 

خبر داد.
gg در راستای ارتباط صنعت و دانشگاه اسفندماه 9۶، پنج قرارداد

پژوهشــی به ارزش 1.5 میلیون یورو بین وزارت نفت و وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه اکتشاف امضا شد.

gg 201۷ بر اساس آمار پایگاه استنادی اسکوپوس، ایران در سال
با تولید قریب به 55 هزار مقاله، رتبه 1۶ جهان را بدســت آورد 
که رتبه ایران نسبت به سال 201۶، تغییری نکرد. همچنین بر 
اساس پایگاه اســتنادی وب آوساینس در سال 201۷، رتبه 1۶ 
جهــان با تعداد 52 هزار مقاله متعلق به ایران بود که نســبت به 

سال 201۶، یک رتبه ارتقاء یافت.
gg سهم مقاالت کشــور در یک درصد مقاالت پُر اســتناد دنیا در

سال 201۶ بر طبق پایگاه وب آوســاینس 2.0۷ بود و در سال 
201۷ به عدد 2.۶2 درصــد افزایش یافت. همچنین در همین 
ســال ایران در این زمینه رتبه 20 جهان را کسب کرد که نسبت 

به سال 201۶، ۳ رتبه ارتقا یافت.
gg ادغام دو دانشــگاه فنی و حرفه ای و علمــی کاربردی ازجمله

موضوعاتی است که با تصویب سند آمایش آموزش عالی کشور 
و تأکید بر ایجاد نظام یکپارچــه برای مراکز آموزش مهارتی در 
آن جدی تر شد. در همین رابطه غالمی، وزیر علوم اذعان داشت 
سیاست وزارت علوم بر این است تا دو دانشگاه فنی  و حرفه ای و 
علمی کاربردی را ازنظر اهداف و امور اجرایی به یکدیگر نزدیک 

و سپس برای ادغام آن اقدام کند.
gg بر اساس مصوبه بهمن ماه 9۶ شــورای عالی اداری، مؤسسات

پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی، ایجاد هرگونه موسسه 
آموزش علمی کاربردی وابســته به دستگاه های اجرایی کشور 

ممنوع شد و مؤسسات موجود منحل شدند.
gg به رغــم همه اعتراضاتی که نســبت به طرح تغییر اساســنامه

دانشــگاه پیام نور وجود داشــت مردادماه 9۶ شریعتی نیاسر، 
معاون آموزشــی وزارت علوم، از تصویب و ابالغ این طرح خبر 

داد.
gg زاهدی، رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای

اســالمی خبــر داد دانشــگاه ها موظف اند کســانی را که قباًل 
جایابی شــده اند بپذیرند و عدم پذیرش آن هــا قابل پیگیری 
اســت. همچنین بهمن ماه 9۶ وی اظهار داشت دانشگاه هایی 
که دانشــجویان بورســیه  خود را جــذب نکننــد نمی توانند 

هیئت علمی جذب کنند.
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سید محمد بطحایی در ســال 96، در حالی بر روی صندلی وزارت آموزش وپرورش نشست که پیش از آن معاونت  
پشــتیبانی این وزارتخانــه را تجربه کرده بود. حضور این وزیر تهرانی در دســتگاه تعلیم و تربیت، با موج ســهمگین 
بازنشســتگی معلمان مصادف شــد و این تصادف، آقای وزیر را بــا چالش پیچیده ی کمبود نیروی انســانی مواجه کرد. 
عملکرد بطحایی برای حل این مشکل نشان می دهد که وی بر راه حل هایی چون خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی و 

به کارگیری بازنشستگان حساب خاصی باز کرده است.
وزارت آموزش وپرورش برای پیشــبرد نظام تعلیم و تربیت، نیازمند تحول بنیادین اســت و به نوعی می توان مأموریت شماره یِک 
وزارتخانه را ایجاد تحول دانســت. بطحایی پس از حضور در دســتگاه تعلیم و تربیت، برخی اقدامات تحولی همچون تصویب برنامه 
زیرنظام های باقیمانده ســند، تغییر تقویم آموزشی، حذف آزمون ورودی مدارس سمپاد  و استانی شدن بودجه را در دستور کار قرار داد 
که البته این برنامه ها به ثمردهی عملیاتی مطلوب نرســیدند. از این حیث می توان نوشــت که اوضاع فعلی نظام تعلیم و تربیت در مقایسه 
با گزاره های ســند تحول، گسستی قابل توجه دارد. هرچند که نمی توان بار ایجاد این ُگسســت میان وضع موجود و مطلوب را تمامًا بر دوش 
بطحایی قرار داد؛ باوجوداین، از مرد شماره یک تعلیم و تربیت کشور انتظار می رود که این »گسست تحولی« را با برنامه ریزی مناسب پُر نماید.

گزارش عملکرد وزارت آموزش و پرورش
در سال نخست دولت دوازدهم

گسست تحول
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اجرای طرح خرید خدمات 
آموزشی از بخش خصوصی 
به عنوان راهکار حل مشکل 

نیروی انسانی به قدری 
جدی دنبال می شود که 

رئیس جمهور در ضمیمه 
حکم انتصاب وزیر آموزش 

و پرورش، »جایگزین سازي 
تدریجي ارائه مستقیِم 

خدمات آموزشي ازسوی 
دولت با خرید خدمت از 

بخش خصوصی« را مدنظر 
قرار داد

اقدامات
در سال های اخیر با افزایش نیروهای بازنشسته در آموزش و پرورش، 1 پیگیری خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی

خرید خدمات آموزشــی از بخش غیردولتی به عنوان یکی از راه های پیشنهادی 
مطرح بوده اســت. با پیش گرفتن این راهکار، در برخی مناطق به دلیل »پُرهزینه 
بودن ارائه خدماِت دولتی« یا »کمبود معلم در مــدارس دولتی«، دانش آموزان 
برای تحصیل به بخش غیردولتی سپرده می شوند و آموزش و پرورش باید هزینه 
تحصیل ایشان را طبق سرانه ســاالنه ی خود بپردازد. در سال تحصیلی 93-94، 
حدود 166 هزار دانش آموز در طرح خرید خدمات آموزشــی از بخش خصوصی، 
پوشــش داده شــدند1. شــمار دانش آموزان تحت پوشــش طرح در سال های 
تحصیلــی 95-94 و 96-95 به ترتیب حدود 195 هزار2 و 210 هزار دانش آموز3 
اعالم شــد. به گفته رئیس ســازمان مدارس غیر دولتی اجرای این طرح در سال 
تحصیلی 97-96 با 10 هزار معلم و بیش از 200 هزار دانش آموز پیگیری گشت4.

خاطرنشــان می ســازد که اجرای طرح خریــد خدمات آموزشــی از بخش 
خصوصی به عنوان راهکار حل مشــکل نیروی انســانی به قــدری جدی دنبال 
می شــود که رئیس جمهور در ضمیمــه حکم انتصاب وزیر آمــوزش و پرورش، 
»جایگزین سازي تدریجي ارائه مستقیِم خدمات آموزشي ازسوی دولت با خرید 
خدمت از بخش خصوصی« را مدنظر قرار داد5. همچنین رئیس سازمان مدارس 
غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی، تنها راه برون رفت آموزش و پرورش از 
مشکل کمبود نیروی انسانی را طرح خرید خدمات آموزشی دانست6 و این طرح را 
زمینه ساز عدالت آموزشی و افزایش کیفیت آموزش در مناطق محروم برشمرد7.

معاون وزیر آموزش و پرورش ضمن برشمردن مزایای طرح، جدی ترین مشکل 
آن را عدم پرداخت به موقع حق الزحمه معلمان دانســت8. درهمین رابطه برخی 
کارشناســان بر این باورند ســرانه پرداختی دولت جوابگوی تمــام هزینه های 
آموزشی نیســت، بنابراین بیم آن می رود که بخش غیردولتی به دلیل مقرون به 
صرفه نبودن ســرانه مذکور، از کیفیت آموزشــی بکاهد یا از دانش آموزان هزینه 

اضافی دریافت کند.

خردادماه ســال 97، به گفته وزیر آموزش و پرورش، پس از 40 سال ، 2 توسعه مدارس غیردولتی
دوره آزمون و خطا گذشته است و حضور مدارس غیردولتی در آموزش و پرورش 
را نباید تهدید دانســت9.  بر اســاس آمارهای رســمی، تعداد مدارس غیردولتی 
در ســال تحصیلی 95-1394 نسبت به ســال تحصیلی 92-1391 بیش از 27 
درصد افزایش یافت و ســهم آن ها از کل دانش آموزان کشور از 8.2 درصد در سال 
تحصیلی 91-92، به 11.37 درصد10 در سال تحصیلی 94-95 رسید11. به گفته 
رییس ســازمان مدارس و مراکز دولتی در ســال 97، 11 درصد از دانش آموزان 
در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند. وی اظهار داشــت مطابق برنامه ششــم 
توســعه میزان دانش آموزان محصــل در مدارس غیردولتی بایــد به 15 درصد 
افزایش یابد12. موارد گفته شــده فوق حاکــی از تصمیم جدی آموزش و پرورش 
برای افزایش حضور بخش خصوصی در حوزه تربیت اســت. یادآورمی شود مقام 
معظم رهبری نیز در دیدار ســال 95 با فرهنگیان با انتقاد از تبدیل مدارس دولتی 
به غیردولتی، تأکیــد کردند که باید با افزایش کیفیــت، خانواده ها را به مدارس 

دولتی ترغیب نمود.

»طراحی و تدوین نظــام جامع راهنمایی و مشــاوره تربیتی« یکی 3 تهیه پیش نویس نظام جامع مشاوره
از تکالیف مورد اشــاره ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. در دی ماه 
94، وعــده تدوین و اتمام این نظام تا خرداد 95 داده شــد13 و پس از آن مدیرکل 
امورتربیتی و مشاوره آموزش و پرورش، آماده سازی آن نظام را به خرداد سال 96 
موکول نمود. این مهم اما عملی نشــد تا اینکه در اردیبهشــت سال 97، مدیرکل 

امور تربیتی و مشــاوره آموزش و پــرورش خبر تدوین پیش نویس ســند نظام 
جامع راهنمایی و مشاوره را اعالم کرد. شــکوهی اظهار داشت پیش نویس سند 
نظام جامع راهنمایی و مشــاوره برای بررسی و تصویب به شورای عالی آموزش و 
پرورش ارائه می شود14. ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان یکی از ضروریات 
آموزش و پرورش در دوران کنونی محســوب می شــود؛ از این منظر تدوین نظام 
جامع مشاوره با هدف ساماندهی اوضاع کنونی، حائز تقدیر است. لکن باید درنظر 
داشــت که این پیش نویس نظام مذکور به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش 

نرسیده است.

فرهنگیان4 افزایــش همکاری هــای بین المللی دانشــگاه 
 در ســال 96، دانشــگاه فرهنگیان همکاری های بین المللی خود را افزایش داد. 
در این راســتا می توان به موارد زیر اشاره داشــت: امضای تفاهم نامه همکاری با 
دانشگاه آیچی ژاپن، الحاق به برنامه اراسموس پالس اتحادیه اروپا15 در حوزه های 
آموزش، تربیت، ورزش و جوانان16 و برگزاری کارگاه آموزشــی چشم انداز 2020 

کمیســیون اروپا با موضــوع همکاری 
بین المللی17. 

خنیفر، رئیس دانشــگاه فرهنگیان، 
با حضور در شورای تخصصی همکاری 
بین المللی دانشــگاه بر توســعه روابط 
بین الملل دانشــگاه فرهنگیان مطابق 
سند برنامه راهبردی بین المللی سازی 
آن تأکید نمود18. خاطرنشان می سازد 
افزایش همکاری هــای بین المللی در 
عرصه تربیــت معلم یکی از توصیه های 
سند 2030 یونسکو به شمار می رود19؛ 
هرچند کــه نمی توان درباره انتســاب 
دانشــگاه  فعالیت هــای مســئولین 
فرهنگیان به سند 2030 قضاوت نمود.

آزمون ورودی مدارس 5 تالش بــرای حذف 
سمپاد دوره متوسطه اول

شــورای عالی آمــوزش و پــرورش در 
بهمن ماه 96 تصمیم گرفت تا آزمون ورود 
به مدارس سمپاد و مدارس نمونه دولتی 
حذف  شود20. حکیم زاده، معاون آموزش 

ابتدایی به عنوان یکی از طرفداران اصلی حذف آزمون های ســمپاد، دلیل تصمیم 
فوق را کاهش فشــار روانی ناشی از »آزمون  و عدم موفقیت در آن« اعالم نمود21. این 

پی نوشت:
5-     بند ششم از اولویت های تخصصی ابالغی از سوی رئیس جمهور دولت دوازدهم به وزیر آموزش و پرورش.

7 - الزم است متذکر شود که آموزش و پرورش در سال های آتی با کمبود شدید معلم مواجه خواهد شد که در صورت ادامه ی وضعیت کنونی، این کمبود معلم می تواند به توسعه خصوصی سازی آموزشی 
دامن بزند.

11-  توضیح بیشتر آنکه در ســالنامه 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.

15-  این برنامه از سال 2014 آغاز شده است و تا سال 2020 ادامه خواهد داشت. 
19-   راهکار ســوم ذیل هدف چهارم سند 2030: افزایش قابل مالحظه تامین معلمان واجد شــرایط، از جمله از طریق: همکاری های بین المللی برای تربیت معلم در کشورهای در حال توسعه، به ویژه 

کشورهای دارای پایین ترین سطح توسعه یافتگی و کشورهای جزیره ای کوچک در حال توسعه تا سال 2030.

نظام جامع مشاوره
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آزمون سمپاد با سبک و 
سیاق جدید در مردادماه 
سال 97 برگزار شد که البته 
چالش هایی را به همراه 
داشت. در توضیح بیشتر 
باید گفت که مبنای این 
آزمون، »تست ریون« 
بود که در فضای مجازی و 
در دسترس همگان قرار 
داشت

تصمیم مخالفت های گسترده ای را در مجامع کارشناسی و رسانه ای در پی داشت؛ 
ضمن آنکه جمع قابل توجهی از دانش آموزان سمپادی نیز با آن مخالفت ورزیدند22. 
به عقیده برخی، حذف آزمون ورودی به 
مدارس ســمپاد در دوره متوسطه اول، 
حذف تدریجی این مــدارس را به همراه 
دارد و حذف این مدارس، انتقال تدریجی 
دانش آموزان نخبه به مدارس غیردولتی 
خــاص و نخبه پرور را به همــراه دارد. در 
این راســتا می توان به اظهارات مدیرکل 
مدارس غیردولتــی در فروردین ماه 96 
اشاره نمود که اظهار داشت مدارسی نظیر 
نمونه دولتی، »سمپاد« و شاهد با جذب 
اســتعدادهای برتر موجب بی انگیزگی 
ســرمایه گذاران و مؤسســان مدارس 
غیردولتی می شــوند23. بــه عقیده وی، 
تنوع مدارس باید برچیده شود و فقط دو 
نوع مدرسه دولتی و غیردولتی به فعالیت 
بپردازند24. قابل تأمــل آنکه در گزارش 
عملکرد صد روزه نخست دولت یازدهم 
)منتشــر شــده در ســال 92( »توسعه 
بی رویــه ی مدارس ســمپاد« به عنوان 
عاملی مخرب بر سرمایه گذاري مؤسسان 

مدارس غیردولتی ذکر شده بود25.
به هــر روی آموزش و پرورش بــر تصمیم خود مبنی بر حــذف آزمون ورودی 
مدارس ســمپاد و نمونه دولتی پافشاری نمود اما از یک طرف شورای عالی انقالب 
فرهنگی به این موضوع ورود نمود و با حذف آزمون مخالفت نمود و تعیین جایگزین 
برای آزمون را راه حلی برای کاهش اســترس خانواده ها برشمرد26. از طرفی دیگر 
رئیس جمهور - به عنوان رئیس شــورای عالی آموزش و پرورش - مصوبه شــورا 
را امضا ننمود تا مجــرای قانونی برای اعمال تصمیم آموزش و پرورش باز نشــود. 
خردادماه97، مهاجرانی، رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان از ابقای آزمون 
مدارس متوسطه اول سمپاد خبر داد و گفت: »در سال جاری آزمون سنجش هوش 

دانش آموزان، جایگزین آزمون پیشرفت تحصیلی )روال سابق( خواهد شد27.«
نهایتاً آزمون سمپاد با سبک و سیاق جدید در مردادماه سال 97 برگزار شد که 
البته چالش هایی را به همراه داشــت. در توضیح بیشــتر باید گفت که مبنای این 
آزمون، »تست ریون« بود که در فضای مجازی و در دسترس همگان قرار داشت.

گفتنی است مهاجرانی، مدیر مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان، نسبت 
به برگزاری آزمونی با این ســبک و ســیاق انتقاد نمود و مرکز سنجش آموزش و 

پرورش را مسئول برگزاری آزمون دانست28. رئیس مرکز سنجش نیز اعالم نمود 
که طراحی سؤاالت برعهده سازمان آموزش و پرورش استثنایی است و این مرکز 

صرفاً مجری برگزاری آزمون بود29.
بررسی اتفاقات مرتبط با برگزاری آزمون مدارس سمپاد، نشان می دهد که بدنه 
تصمیم گیر کشور در قبال این مدارس سیاســت واحدی را اتخاذ ننموده است و 
ادامه این روند در ســال های آتی جریان نخبه پروری در کشور را متضرر می کند. 
قابل تأمل آنکه مقام معظم رهبری نیز در دیدار با فرهنگیان )اردیبهشت ماه سال 
97( با اشــاره به مقوله تعلیم و تربیت دانش  آمــوزان تیزهوش بر رعایت عدالت و 

عدم تبعیض در تصمیمات این حوزه تأکید داشتند.

وزارت آموزش و پرورش با تکیه بر رویکرد »پرورش همزمان استعدادهای 6 اجرای طرح ملی شهاب
درخشــان و دانش آموزان عادی )عدم جداسازی(« طرح شهاب را در سال تحصیلی 
91-92 به صورت آزمایشی و با پوشش 39 هزار نفری آغاز نمود. این طرح با توقف در 
سال 92-93 به دلیل کمبود اعتبارات، در سال های بعد در پایه چهارم، پنجم و ششم 
ابتدایی در یک منطقه از هر اســتان تداوم یافت. در سال تحصیلی 1396-97، 386 
منطقه آموزشــی )نیمی از مناطق آموزشی کشــور( تحت پوشش طرح شهاب قرار 
گرفتند و دانش آموزان پایه هفتم نیز به این طرح افزوده شدند30. به گفته حکیم زاده، 
معاون آموزش ابتدایی، این طرح در آغاز 138 دانش آموز را تحت پوشش قرار می داد 

که هم اکنون این میزان به یک میلیون و 800 هزار نفر افزایش یافته است31. 
در بهمن ماه ســال 96، با طرح حذف آزمون ورودی ســمپاد و نمونه دولتی در 
مقطع متوســطه اول، طرح ملی شهاب به عنوان جایگزین مدارس سمپاد معرفی 
شــد32. در همان مقطع، رئیس شورای عالی آموزش و پرورش به تقویت این طرح 
اذعان داشت33؛ اّما به اعتقاد رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان طرح شهاب 

نمی تواند جایگزین آزمون شود زیرا جنس آن متفاوت است34.
خاطرنشــان می ســازد که با برگزاری آزمون مدارس سمپاد، جایگزینی طرح 
شهاب برای آزمون مذکور به حاشیه رفت. لکن باید توجه نمود که اجرای صحیح 
طرح شهاب - فارغ از فعالیت مدارس ســمپاد- به خودِی خود موضوعیت دارد و 
یکی از تکالیف اسناد باالدستی محسوب می شــود. رهبر معظم انقالب در دیدار 
با نخبگان جوان )مهر ماه 94( ضمن گوشــزد خطر بی توجهی به این طرح، از وزیر 
آموزش و پرورش خواســتند که روند اجرای آن را بررســی نماید35. با وجود این 
تأکیدات به نظر می رســد که طرح مذکور به نحو شایسته توســعه پیدا نکرده و 

ارزیابی خروجی های آن تاکنون منتشر نشده است.

در دانشگاه فرهنگیان7 بسترسازی برای پذیرش تعداد بیشتر دانشجو معلم 
دانشگاه فرهنگیان36 طبق اساس نامه مصوب، مرجع اصلی جذب و تربیت نیروی 

پی نوشت:
25-  اقدامات صدروزه ی دولت یازدهم درباره آموزش و پرورش، بند نخست ذیل بخش »مشارکت هاي مردمي و مدارس غیردولتي«

35-   بیانات در دیدار شرکت کنندگان در نهمین همایش ملی »نخبگان فردا«، مهر ماه 94.
36-   در نوزدهمین جلسه هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان، تغییر نام دانشگاه فرهنگیان به دانشگاه تربیت  معلم تصویب شد.
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انســانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش به شمار می  رود. مقام معظم رهبری در 
اهمیت این دانشگاه، در دیدار اخیر با دانشجویان و اساتید این دانشگاه )اردیبهشت 

97(، دانشگاه فرهنگیان را مرکز ثقل نظام آموزش و پرورش خواندند37.
طی ســال های 92 تا 96، مهرمحمدی به عنوان »سرپرســت« ســکان اداره 
این دانشــگاه را در دست داشــت تا اینکه در آذرماه 96، حسین خنفیر جایگزین 
مهرمحمدی شد و سرپرستی وی در اردیبهشت 97 به ریاست تبدیل شد. بررسی 
اظهارات خنیفر از تأکید وی بر پذیرش دانشــجومعلم برای مقطع کارشناسی از 
طریق کنکور سراســری حکایت دارد. در همین راســتا وی اظهار داشت در سال 
تحصیلــی جدید )مهرماه 97( با ظرفیت خالی که در پردیس های این دانشــگاه 
وجود دارد به طــور قطع 24 هزار دانشــجو معلم را دانشــگاه فرهنگیان جذب 
خواهند کرد38. خنیفر، جذب 35 هزار دانشــجو معلم با افزایش بودجه و امکانات 
دانشــگاه های دیگر در سال های آتی را دســت یافتنی قلمداد نمود39. الزم است 
ذکر شود که در سال گذشته دانشگاه فرهنگیان، از طریق کنکور سراسری و برای 

مقطع کارشناسی 10 هزار دانشجو معلم را جذب کرده بود40.
در کنار پذیرش دانشجومعلم، این دانشگاه به جذب هیئت علمی توانمند نیازی 
مبرم دارد. مقام معظم رهبری با اشــاره به این موضوع، بر لزوم همکاری سازمان 
اداری و استخدامی برای افزایش سهمیه جذب هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان 
تأکیــد کرد41. مهرمحمدی، آبان ماه 96، تعداد اعضای هیئت علمی دانشــگاه را 
800 نفر برشمرد؛ به گفته وی و بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه، این تعداد باید 
به 2000 نفر برســد42. در این رابطه بهمن ماه ســال 96، 76 نفر به اعضای هیات 
علمی دانشگاه افزوده شــد و تیرماه سال 97 نیز، جذب400 عضو هیأت علمی به 
تأیید هیأت امنای دانشگاه رســید43. با این اوصاف از سازمان اداری و استخدامی 

کشور انتظار می رود که با دانشگاه همکاری الزم را داشته باشد.

در الیحه بودجه سال 97، اعتبارات آموزش و پرورش به صورت استانی 8 ارائه پیشنهاد استانی شدن بودجه
در نظر گرفته شــد. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با این موضوع مخالفت 

کرد و ســایر نمایندگان نیز در صحن با آن مخالفت ورزیدند44. کوچکی نژاد، عضو 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس بر این باور است بودجه آموزش و پرورش 
در یک اســتان حجم زیادی را نسبت به بودجه بقیه دســتگاه های استان شامل 
می شود و این موضوع امکان دست اندازی  اســتاندار به بودجه آموزش و پرورش 
را فراهم می آورد45. به عقیده میرزاده، ســخنگوی کمیسیون آموزش، از آنجا که 
اعتبارات آموزش و پرورش به حقوق و دســتمزد اختصاص می یابد، لذا انتقال آن 
به استان ها بی دلیل است و استاندار نمی تواند درباره آن مبالغ تصمیمی بگیرد46. 
در ســویی دیگر امــا وزارت آموزش و پــرورش بر نکات مثبت استانی شــدن 
بودجه تأکید داشــت. وزیر، گام اول برای تحول را شکســتن تمرکزگرایی خواند 
و استانی شــدن بودجه را فرصتی برای توجه به اولویت های منطقه ای برشمرد47. 
الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش، افزایش 
انگیزه، ایجاد تعامل و مدیریت اعتبارات را به عنوان سه عامل استانی شدن بودجه 

آموزش و پرورش براساس برنامه ششم توسعه قلمداد نمود48. 
به هر روی استانی شدن بودجه نظر مثبت نمایندگان را جلب ننمود؛ لکن به نظر 
می رسد که نظام کنونی توزیع منابع در آموزش و پرورش کارآمدی الزم را ندارد و 
با استمرار این نظام نمی توان به ایجاد تحول امیدوار بود. از این منظر استانی شدن 

بودجه - به شرط رعایت جوانب و مالحظات الزم- می  توانست گامی مفید باشد.

درمهرماه ســال 96، فراخــوان نظرخواهــی از فرهنگیان در جهت 9 تغییر در نحوه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس
تغییــر رویه انتخاب مدیران مــدارس به مرحله اجرا رســید49. 4ماه بعد )بهمن 
ماه 96(، دســتورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران مدارس ابالغ شــد. مطابق این 
دستورالعمل، مدارسی که به مدیر نیاز دارند، مشخص گشتند. سپس داوطلبین 
با مراجعه به سامانه، ثبت نام کردند و پس از تأیید کمیته ای متشکل از نمایندگان 
معاونت هــای مختلف وزارت آموزش و پرورش، برای شــرکت در آزمون معرفی 
شدند. مطابق ســامانه، داوطلبین در سه مرحله، ســوابق پرسنلی و عملکردی، 
آزمون و مصاحبه امتیازاتی را کسب می  کنند. پس از ارزیابی سه مرحله، مدیران 

به شورای معاونین ادارات آموزش و پرورش معرفی می شوند50. 
خاطرنشــان می ســازد بیش از 11 هزار نفر داوطلب تصدی پُست مدیریت در 
مناطق مرکزی اســتان ها، در ســامانه ثبت نام کردند که پس از بررســی سوابق 
پرسنلی و عملکردی این داوطلبان، شرایط احراز حدود 10 هزار نفر از آنان تأیید 
شــد51. طبق اعالم مســئول کمیته فرایند انتخاب و انتصــاب مدیران مدارس، 
آزمون در 30 خردادماه به صورت هماهنگ در سراسر کشور برگزار شد و از تعداد 
6 هزار و 686 نفر حاضر در آزمون، 6 هزار و 423 نفر پذیرفته شــدند52. هم اکنون 

نتایج مرحله پایانی فرآیند )مصاحبه( اعالم نشده است.

مقام معظم رهبری در دیدار اردیبهشــت ماه ســال 95 با معلمان، در 10 ارائه پیشنهاد آموزش زبان روسی
رابطه با سن آموزش زبان خارجی در مدارس، محدود شدن زبان خارجی مدارس 
به زبــان انگلیســی و رواج آن در جامعه و مهدکودک ها تذکر دادند و خواســتار 
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شکســتن این انحصار در آموزش زبان های بیگانه شــدند. در همان برهه، معاون 
شورای عالی آموزش و پرورش »فرهنگ سازی برای هدایت افکار عمومی جامعه 
به ســوی ســایر زبان های خارجی« را به عنوان راهبرد مهم معرفی کرد53. دیگر 
مسئولین آموزش و پرورش نیز در آن زمان درباره شکست انحصار زبان انگلیسی و 
چالش های آن صحبت هایی را مطرح نمودند که البته به اقدام عملی خاصی منجر 

نشد و تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی رایج در مدارس ادامه یافت.
اخیراً در فروردین 97، وزیر آموزش و پرورش در دیدار با رئیس کمیته آموزش 
و علوم دومای روسیه، پیشنهاد آموزش زبان فارسی و روسی در مدارس دو کشور 
را به عنوان زبان دوم مطرح کرد54. وی پس از این دیدار، هدف از ارائه این پیشنهاد 
را شکست انحصار در آموزش زبان انگلیسی عنوان نمود و آموزش سایر زبان های 
مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش همچون فرانسه، آلمانی و اسپانیایی را مجاز 
برشمرد55. با توجه به سطح باالی تعامالت ایران و روسیه، یادگیری زبان دو کشور 

اقدامی مثبت و مفید ارزیابی می شود. 
خاطرنشان می ســازد این پیشنهاد وزیر که با برخی واکنش  ها همراه بود، عماًل 
محقق نشد و به نظر می رسد که با توجه با شرایط کنونی، آموزش و پرورش از عهده 

شکست انحصار زبان انگلیسی در مدارس برنمی آید.

امور مغفول
پرورش1 پیشرفت اندک اجرای سند تحول بنیادین آموزش و 
در ســال های اخیر، »اجرای ســند تحول بنیادین آموزش و پــرورش« یکی از 
مهم ترین مطالبات مقــام معظم رهبری از مســئولین وزارت آموزش و پرورش 
بوده اســت. ســند تحول بنیادین در آذرماه 90 به تصویب رســید؛ بر اساس این 
سند، وزارت آموزش و پرورش موظف شــد حداکثر تا یکسال برنامه ی ]اجرای[ 
زیرنظام های شــش گانه ی ســند را تدوین کند و به تصویب برساند56و57. اهمیت 
تدوین برنامه زیرنظام های سند از آنجا اســت که طبق گفته معاون دبیر شورای 
عالی آموزش و پرورش، دستیابی به نقشــه راه اجرای سند، منوط به تهیه برنامه 

اجرایی هر شش قطعه از پازل زیرنظام ها خواهد بود58.
از زیرنظام های شــش گانه ی فوق، زیر نظام برنامه درســی در اسفند5991، و  
زیر نظام فضا و تجهیزات و فناوری در خــرداد 6095  و زیر نظام پژوهش و ارزیابی 
و زیر نظام مدیریت و راهبردی تربیتی در ســال 96 به تصویب نهایی رســیدند و 
»زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انســانی« و »زیرنظــام تأمین و تخصیص 
منابع مالی«، در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب نهایی نرسیده است61. 
رهبر انقالب در اردیبهشــت ماه 96، نسبت به پیشرفت ُکند آماده سازی برنامه ی 
اجرایی زیرنظام هــا تذکر داده بودند؛ بعد از آن و در آبــان ماه 96، وزیر آموزش و 
پرورش وعده داد که تمام زیرنظام ها تا پایان سال 96 تصویب شوند62 که البته این 
وعده محقق نشــد. خاطرنشان می ســازد مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان 
و دانشجویان دانشــگاه فرهنگیان در اردیبهشت ماه سال 97، از پیشرفت اجرای 
ســند تحول بنیادین گالیه نمودند و از مســئوالن امر خواســتند با زمان بندی 

مناسب، اجرای سند تحقق پیدا کند63.

قانون »تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها 2 توجه ناکافی به قانون شوراهای آموزش و پرورش
و مناطق کشور« مصوب ســال 1372، یکی از ظرفیت های درخور توجهی است 
که اجرای آن عالوه بر تحقق همکاری اقشار مردم در اداره امور آموزش و پرورش، 
مزایایی چون تفویض اختیار، تمرکز زدایی و بســیج امکانات ملی و منطقه ای را 
فراهم می آورد64. یکی از ظرفیت های ویژه ی قانون فوق، مشــارکت مردم در امور 
مدارس از طریق تأســیس مدارس هیئت امنایی اســت65. طبــق گفته دبیرکل 
شــورای عالی آموزش و پرورش، هیــأت امنایی کردن واقعی مــدارس از جمله 
گام های بزرگ برای ایجــاد تحول در آموزش و پرورش خواهد بود66. بر اســاس 
گفته رئیس ســازمان مدارس غیردولتی در ســال تحصیلی پیــِش رو، مدارس 
دولتــی اجازه تبدیل به مدارس هیئت امنایی را ندارند و صرفاً اداره برخی مدارس 
نمونه دولتی الگوی هیئت امنایی تغییر می یابد67. در همین رابطه سرپرست امور 
شــوراهای آموزش و پرورش دی ماه 96 اعالم نمود که مدارس هیئت امنایی در 
سال تحصیلی آینده توســعه کّمی نخواهند داشت و مدارس دایر باید در راستای 

ارتقای کیفی گام بردارند68.
به رغم ظرفیت ها، اظهارات مسئولین حکایت از آن دارد که ظرفیت قانون فوق 

پی نوشت:
56-   فصل هفتم سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش

57-  زیرنظام های اصلی ســند تحول بنیادین، بخش های اساسی نظام آموزش و پرورش هســتند که عملکرد این زیر نظام ها تمامی مولفه های این نظام راتحت تاثیرخود 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.
65-  براساس اساسنامه اداره مدارس هیئت امنایی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش در سال 89
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در صورت عدم طراحی 
راه کارهای مناسب، دستگاه 

تعلیم و تربیت برای جبران 
کمبود معلم بر راه حل هایی 

انفعالی و اضطراری چون 
پذیرش یکباره جمع کثیری 

از معلمان حق التدریسی، 
به کارگیری معلمان 

بازنشسته و خرید اجباری 
خدمات آموزشی از بخش 
خصوصی تکیه خواهد زد

به نحو شایســته فعال نشده  است. بر اساس یکی از ظرفیت های ویژه ی این قانون، 
بخشی از عوارض شــهرداری ها به آموزش و پرورش اختصاص می یابد69. به گفته 
رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی در دی ماه 96، درآمدهای این بخش 

تحقق نیافته  است70.
خاطرنشان می سازد قانون شوراها از ســال 72 تاکنون مورد بازنگری و ترمیم 
قرارنگرفته اســت. عباسپور، مدیر وقت شــوراهای وزارت آموزش و پرورش، در 
دی ماه سال 95 وعده داده بود قانون مذکور با همکاری مرکز پژوهش های مجلس 

اصالح شود71  که البته این مهم صورت نگرفت.

تعامل آموزش و پرورش با رسانه ملی از مطالبات رهبر معظم انقالب طی 3 تعامل کم رنگ آموزش و پرورش با صداوسیما
سال های اخیر بوده است. ســند تحول بنیادین نیز به نقش »رسانه« و البته »رسانه 
ملی«، در اجرای ســند اشاره می نماید. در اردیبهشــت 94، رهبر انقالب در دیدار با 
فرهنگیان »تعامل و همراهی مســئولین آموزش و پرورش و صدا و ســیما« را مورد 
تأکید قرار دادند. بعد از این مطالبه مسئولین صدا و سیما و آموزش و پرورش در اسفند 
94 با هم دیدار داشــتند. در دیدار مذکور مقرر شد تا تفاهم نامه همکاری دو دستگاه 
حداکثر ظرف یک ماه )فروردین 95( آماده شــود و به عنوان منشور همکاری های 
وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما مدنظر قرار بگیرد72. لکن این منشور 
تدوین نشــد. پس از آن، رهبر انقالب در دیدار اردیبهشــت 95 با فرهنگیان 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 کردند73. 
دی ماه 96، وزیر آموزش و پرورش با رئیس رســانه ملــی دیدار نمود. طی این 
دیدار مقرر شد تا طرح »تکریم علم و احترام به دانش آموزان« با مسئولیت شبکه 
دوم سیما به صورت خاص دنبال شــود و همچنین در جهت هم افزایی بیشتر دو 
دســتگاه »کمیته مشترک دائمی میان ایشــان« راه اندازی گردد74. خاطرنشان 
می ســازد که بعد از دیدار مذکور خبری از پیگیری تفاهمات دیدار رؤســای دو 

دستگاه منتشر نگشت.

ایجــاد نظــام رتبه بندی معلمــان یکــی از تکالیف ســند تحول و 4 تأخیر در اجرای نظام رتبه بندی معلمان
سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش75  )ابالغی رهبر معظم انقالب 
در اردیبهشت 92( اســت. با وجود مزایای پُرشمار ایجاد نظام رتبه بندی و تأکید 
اسناد باالدســتی، وعده های مسئولین در ســال های اخیر مبنی بر استقرار این 

نظام، محقق نشده است.
ابتدائاً معاون نیروی انســانی شــورای عالی آموزش و پرورش، وعده داد که 
این نظام تا پایان ســال 95 تدوین و تصویب خواهد شد76. این وعده اّما محقق 
نشــد تا اینکه رئیس مرکــز برنامه ریزی، منابع انســانی و فنــاوری اطالعات 
آموزش و پــرورش در خرداد مــاه 96 از »احتمال راه اندازی مراکز ســنجش 
صالحیت حرفه ای معلمان تا یکســال آینده« خبر داد77. در شهریور ماه سال 
96، بطحایی وزیر جدیــد آموزش و پرورش اجرای نظــام رتبه بندی معلمان 
را بــه صورت احتمالی به ســال 97 موکول نمود78. معاون توســعه مدیریت و 
پشــتیبانی وزیر آموزش و پرورش، آبان ماه سال 96 از تنظیم الیحه رتبه بندی 
معلمان در شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد. به گفته وی، پس از شورای 
عالی آموزش و پرورش، الیحه در دولت بررسی می شود و پس از تصویب دولت 
الیحه به مجلس شورای اسالمی ارسال خواهد شد79. متذکر می گردد از اتمام 
تدویــن الیحه رتبه بندی در شــورای عالی آموزش و پرورش خبری منتشــر 

نشده است.

کمبود معلم5 عدم اتخاذ برنامه مناســب برای ساماندهی بحران 
بررســی آمار ورود و خروج نیروی انسانی به وزارت آموزش و پرورش در سال های 
اخیر نشان می دهد تا ســال 1400، 320 هزار فرهنگی، بازنشسته می شوند؛ به 
دیگر عبارت تقریباً ثلث نیروهای باتجربه ی آموزش و پرورش طی سال های آتی 
این وزارت را ترک خواهند کرد. عالوه بر ایــن به اذعان وزیر آموزش و پرورش در 

ســال  97، حدود 600 هزار دانش آموز 
به تعداد کل محصالن افزوده می شــود 
و این روند با شــیب مالیم ادامه خواهد 

یافت80. 
با توجــه بــه توضیحات فــوق در 
ســال هایی نه چندان دور، آموزش و 
پرورش با بحران کمبــود معلم روبرو 
خواهد شــد. در همین رابطــه مقام 
معظــم رهبــری در دو دیــدار اخیر 
خویش با اشــاره بــه ایــن موضوع، 
نقش آفرینــی دانشــگاه فرهنگیــان 
و حمایــت از آن در مقابلــه با بحران 
کمبود معلــم را مدنظر قــرار دادند. 
پیرو ایــن مطالبات، رئیس دانشــگاه 
فرهنگیان از افزایش ظرفیت پذیرش 
دانشــگاه برای جذب دانشــجو معلم 
ســخن گفت؛ لکن ایــن افزایش نیز 
پاســخگوی نیــاز باالی آمــوزش و 
پــرورش نخواهــد بــود. بنابراین از 
آموزش و پرورش و به ویژه دانشــگاه 
فرهنگیــان انتظار مــی رود که برای 

حل این بحــران، تدابیــر الزم را اتخاذ نماینــد که به نظر می رســد تاکنون 
این انتظار برآورده نشــده اســت. متذکر می گردد که در صورت عدم طراحی 
راه کارهای مناســب، دســتگاه تعلیم و تربیت برای جبران کمبــود معلم بر 
راه حل هایی انفعالی و اضطراری چون پذیرش یکباره جمع کثیری از معلمان 
حق التدریســی، به کارگیری معلمان بازنشســته و خریــد اجباری خدمات 

آموزشی از بخش خصوصی تکیه خواهد زد.

پی نوشت:
73-  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 -شــاید هفته ی پیش- جمعی از نوجوانها و جوانهای دانش آموز اینجا در حسینّیه بودند و برایشان 
بنده صحبت کردم. یکی شــان یک نامه ای به من داد، دیدم حرف حسابی می زند؛ نوشته بود که در صداوسیما برای کودکان برنامه هســت، برای بزرگ ها برنامه هست، برای ما جوان های دبیرستانی 
برنامه نیست. دیدم راست می گوید، حرف درستی اســت. 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 .البّته 

برنامه های علمی در بعضی از شبکه ها هست، اینها برنامه نیست؛ برنامه سازی باید بشود؛ هنرمندانه کار باید بشود«.
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طی سال های اخیر به 
صورت میانگین حدود 
9 تا10 درصد از اعتبارات 
دولت ها به آموزش و 
پرورش اختصاص یافته 
است که این رقم در مقایسه 
با اعتبار سایر دستگاه ها، 
مبلغی هنگفت محسوب 
می گردد

تحوالت مرتبط پیرامونی 
با افزایش آلودگی هوای کالنشهرها در زمستان 96، سازمان حفاظت 1 طرح تعطیالت زمستانی در مجلس

محیط زیســت الیحه ای تحت عنوان »تغییر تقویم آموزشــی«، به مجلس ارائه 
داد. قابل ذکر اینکه طرح مذکور پیش از این و در آبان 95 با مخالفت کمیســیون 
آموزش از دســتور کار مجلس خارج شــده بود. میرزاده، سخنگوی کمیسیون 
آموزش ضمن ابراز مخالفت با طرح، تغییر تقویم آموزشــی را پاک کردن صورت 
مسأله دانست81. به عقیده وی نباید به بهانه حل مشکل آلودگی هوای تهران، کل 
نظام آموزشی کشور را تغییر داد82. از سویی دیگر وزیر آموزش و پرورش باور دارد 
که تعطیلی مدارس در آلودگی کالنشــهرها موثر و پیشینه این طرح موفق بوده 
است. از این رو، وی در اردیبهشــت ماه سال 97 اظهار داشت تعطیالت زمستانی 
مدارس در سال جاری اجرا می شــود. وی همچنین از ارسال الیحه به مجلس در 
صورت نیاز به تصویب مجلس خبر داد. متذکر می گردد که وی با تعطیلی مدارس 

بیش از دوهفته در زمستان مخالف است83.
ناگفته نماند که اســناد باالدســتی آموزش و پرورش بر متناسب سازی تقویم 
آموزشی با شــرایط اقلیمی هر منطقه، اشاره دارند84. ضمن آنکه قانون شوراهای 
آموزش و پرورش )مصوب 1372( نیز تعیین تقویم آموزشــی مناطق را بر عهده 
شــورای آموزش و پرورش اســتان ها نهاد85. با این اوصاف به نظر می رسد تغییر 
تقویم آموزشی، پیش از آنکه مقوله ای زیست محیطی باشد، تکلیفی تربیتی است 
که پیگیری آن برعهده وزارت آموزش و پرورش قرار دارد. از این حیث شایســته 
اســت این وزارت در خصــوص تغییر 
تقویم آموزشی نقشی فعاالنه و محوری 

ایفا کند.

با 2 اســتخدام معلمان  التدریســی  حق 
مصوبه مجلس

مجلس شــورای اســالمی در مهر 96، 
کلیــات طرحی را تصویــب نمود که به 
واســطه ی آن بیش از 120 هــزار نفر 
از نیروهــای حق التدریســی، مربیان 
پیش دبستانی و آموزشــیاران نهضت 
ســوادآموزی، بدون شرکت در هرگونه 
»آزمون« و صرفاً با حضــور در دوره ی 
آموزشــی کوتاه مدت )حداکثر شــش 
ماهــه( به اســتخدام دائــم آموزش و 
پــرورش درآینــد86. طرح مذکــور با 
مخالفت شورای عالی انقالب فرهنگی، 
کمیســیون آموزش و تحقیقات، مرکز 
پژوهش های مجلــس و وزارت آموزش 
و پرورش روبرو شــد87. در این رابطه، رئیس مرکز منابع انسانی آموزش و پرورش 
بیان داشت که در سه مؤلفه ی »جنســیت«، »محدوده محل خدمت« و »رشته 
تحصیلی« نیروهای حق التدریس تناســبی با نیازهای کنونی آموزش و پرورش 
ندارند و اجرای این طرح مشــکل کمبود معلم در مناطق محروم و روستاها را حل 
نمی کند88. قابل توجه آنکه رهبر معظم انقالب نیز در دیدار با فرهنگیان در ســال 
96، ضمن مردود خواندن ورود بی حســاب و کتاب افراد به آموزش و پرورش، بر 

ضرورت جــذب ضابطه مند معلمان از طریق دانشــگاه فرهنگیان تأکید کرده 
بودند.

اردیبهشــت ماه ســال 97 این طرح با اصالحاتــی در صحن علنی 
مجلس به رأی  گذاشته شــد؛ اّما نمایندگان مجلس با کلیات طرح 
مخالفت و با ارجاع به کمیســیون آموزش موافقــت نمودند89. در 

مرداد ماه 97 این طرح مجدد به مجلس بازگشت و نمایندگان مجلس نیز با شرط 
پذیرش آزمون، رای به استخدام  معلمان حق التدریسی دادند.

بر مهدهای کودک3 تعدد متولیان مدیریت و نظارت 
مطابق آمار، 70 درصد از کودکان در ســنین پیش دبســتانی و یک سال قبل از 
آغاز مدرسه، از خدمات مهدکودک ها اســتفاده می کنند. این رقم برای کودکان 
محدوده دو ســال قبل از آغاز دبســتان، به 50 درصد می رســد90. سال 94 در 
اقدامــی مهم، وزارت آموزش و پرورش برگزاری دوره پیش دبســتانی در تمامی 
مهدکودک های کشور را منوط به کسب مجوز از وزارت آموزش و پرورش نمود91 
. در همین راســتا، زینی وند، رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت 
آموزش و پرورش، اسفندماه سال 96، ضرب العجل سه ماهه ای را برای ثبت مجوز 
برای مراکز پیش دبستانی تعیین کرد. وی تعداد مراکز پیش دبستانی مجوزدار از 

سایر نهادها و دستگاه ها را بیش از 5000 مرکز برشمرد92.
خدمات پرورشی مهدکودک ها در سنین کمتر از 5 سال با معضل تعّدد متولیان 
دولتی و بعضاً غیردولتی روبرو اســت. عالوه بر این در اسناد و مصوبات موجود نیز 
به کودکی و تربیت کودک به طور پراکنده و غیر منســجم پرداخته شده است93. 
خاطرنشــان می سازد که بر اساس سیاســت های کلی ایجاد تحول در آموزش و 
پرورش )ابالغی رهبر معظم انقالب در سال 92(، مسئولیت اجرای سیاست های 
مصوب و نظارت بر آن ها، در دوران مهدکودک، بر عهده وزارت آموزش و پرورش 
اســت94. با این حال مدیریت و نظارت بر مهدهای کودک در شورای عالی انقالب 
فرهنگی تعیین تکلیف نشــده اســت95 و به رغم اعالم آمادگی آموزش و پرورش 
برای پذیــرش مدیریت بر مهدهای کودک96، برخی مســئولین با انتقال این امر 
از ســازمان بهزیســتی به آموزش و پرورش مخالفت می ورزند. در همین راستا، 
ربیعی، وزیر رفاه، اســفندماه ســال 96 در دیدار نماینــدگان مهدکودک های 
بهزیستی قول پیگیری حل مشکالت میان آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی 
را داد97. بنابراین به نظر می رسد مســئولین همچنان در حوزه مدیریت آموزش 

دوره پیش دبستانی به اتفاق نظر و هماهنگی نرسیده اند.

طی ســال های اخیــر به صورت میانگیــن حدود 9 تــا10 درصد از 4 افزایش بودجه سنواتی آموزش و پرورش
اعتبــارات دولت ها به آموزش و پرورش اختصاص یافته اســت کــه این رقم در 
مقایسه با اعتبار سایر دســتگاه ها، مبلغی هنگفت محسوب می گردد. به رغم این 
تخصیِص اعتبار اّما مشاهده می شود که دستگاه تعلیم و تربیت طی سال ها و بلکه 
دهه های اخیر با معضل کســری بودجه مواجهه بوده است. به عنوان نمونه معاون 

توسعه مدیریت و پشــتیبانی وزیر در اسفند 96، کسری 
پایه اعتبارات ســال 97 آموزش و پرورش را حدود 3 

هزار میلیارد تومان برآورد کــرد98. به زعم برخی 
کارشناسان، نخستین گام برای ایجاد تحول در 
آموزش و پــرورش، اصالح الگوهای مدیریتی 
و بهره ورســازی مســیر توزیــع اعتبارات 

اســت. از این منظر، پیشنهادهایی 
نظیــر اســتانی شــدن بودجه 

آموزش و پرورش قابل بررسی 
می نماید99.

پی نوشت:
84-   راهکار5/7 10/21 و 6/21 از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بند دوم ذیل عنوان زمان تعلیم و تربیت در سند برنامه درسی ملی.

85-   بند دو از ماده چهارم قانون »تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور«.
93- برای مثال در اسناد باالدستی کشــوری مانند برنامه های توسعه کشور هیچ اشاره مستقیمی در این مورد وجود ندارد. هم چنین اسناد تخصصی مانند مبانی نظری سند تحول آموزش و پرورش 
و خود سند نیز با این استدالل که دوره ی ســنی )0 تا 7( سالگی جزء تربیت رسمی- عمومی محسوب نمی شود؛ در این مورد ساکت هستند. در برخی اسناد مانند سند مهندسی فرهنگی کشور نیز به 

بیان چند راهبرد کالن که تنها بخشی از مسائل این دوره ی رشد را پوشش می دهد، اشاره شده است.
94-   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.



gg رئیس ســازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های
مردمی، تنها راه بــرون رفت آموزش و پرورش از مشــکل 
کمبود نیروی انســانی را طرح خرید خدمات آموزشــی از 

بخش خصوصی دانست.
gg ،97 به گفته رئیس ســازمان مدارس و مراکز دولتی در سال

11 درصد از دانش آموزان در مــدارس غیردولتی تحصیل 
می کنند که این تعداد تا پایان برنامه ششم توسعه باید به 15 

درصد افزایش یابد.
gg در سال 96، دانشــگاه فرهنگیان همکاری های بین المللی

خود را افزایش داد، در این راستا می توان به موارد زیر اشاره 
داشــت: امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آیچی ژاپن، 
الحاق به برنامه اراسموس پالس اتحادیه اروپا در حوزه های 
آموزش، تربیت، ورزش و جوانان و برگزاری کارگاه آموزشی 
چشــم انداز 2020 کمیســیون اروپا با موضــوع همکاری 

بین المللی.
gg به عقیــده مدیرکل مدارس غیردولتــی، تنوع مدارس باید

برچیده شــود و فقط دو نوع مدرســه دولتــی و غیردولتی 
بــه فعالیت بپردازند. بــه گفته وی مــدارس نمونه دولتی، 
»ســمپاد« و شــاهد با جذب اســتعدادهای برتر موجب 
بی انگیزگی ســرمایه گذاران و مؤسسان مدارس غیردولتی 

می شوند.
gg در بهمن ماه ســال 96، با طرح حذف آزمون ورودی سمپاد

و نمونه دولتی در مقطع متوســطه اول، طرح ملی شهاب به 
عنوان جایگزین مدارس سمپاد معرفی شــد؛ اّما به اعتقاد 
رئیس مرکز ملی اســتعدادهای درخشــان طرح شــهاب 
نمی تواند جایگزین آزمون شــود زیرا جنــس آن متفاوت 

است.
gg خنفیر، سرپرست دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت با توجه

به ظرفیت خالی پردیس های دانشــگاه فرهنگیان به طور 
قطع در سال تحصیلی جدید )مهرماه 97( 24 هزار دانشجو 

معلم در این دانشگاه جذب خواهد شد.
gg در فروردین 97، وزیر آموزش و پــرروش در دیدار با رئیس

کمیته آموزش و علوم دومای روسیه، پیشنهاد آموزش زبان 
فارسی و روسی در مدارس دو کشــور را به عنوان زبان دوم 

مطرح کرد.
gg مقام معظم رهبــری در دیــدار با معلمان و دانشــجویان

دانشــگاه فرهنگیان در اردیبهشت ماه سال 97، از پیشرفت 
اجرای ســند تحول بنیادین گالیه نمودند و از مسئوالن امر 
خواستند با زمان بندی مناسب اجرای سند تحقق پیدا کند.

gg به گفته رئیس سازمان مدارس غیردولتی در سال تحصیلی
پیِش رو، مــدارس دولتی اجازه تبدیل بــه مدارس هیئت 
امنایــی را ندارند و صرفاً اداره برخی مــدارس نمونه دولتی 

الگوی هیئت امنایی تغییر می یابد.
gg بررســی آمار ورود و خروج نیروی انسانی به وزارت آموزش

و پرورش در سال های اخیر نشــان می دهد تا سال 1400، 
320 هزار فرهنگی بازنشسته می شوند.

gg با وجود مزایای پُرشــمار ایجاد نظــام رتبه بندی معلمان و
تأکید اسناد باالدســتی، وعده های مسئولین در سال های 

اخیر مبنی بر استقرار این نظام، محقق نشده است.
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شاید بتوان گفت که معرفی محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه یکی از قابل پیش بینی ترین انتخاب ها برای 
تصدی ریاست دســتگاه دیپلماسی بود. ظریف که از ســال 92 با کاروان تدبیر و امید همراه شده بود، در سال 96 نیز 
بلیت هم قطاری با دولت را از مجلس اخذ نمود و مأموریت خویش مبنی بر بهره برداری از برجام و البته حفظ آن را ادامه داد.
طی یک سال گذشته اّما ظریف برای انجام وظیفه ی خود، با بدعهدی های پیاپی آمریکا روبرو شد. از وضع تحریم های ظالمانه 
و جدید گرفته تا تالش امریکا برای محدودســازی روابط مالی و اقتصادی ایران. اما نقطه اوج این بدعهدی ها در اردیبهشــت 
97 و با اعالم خروج ایاالت متحده از برجام نمایان شــد؛ جایی که امریکا توافقش با ایران را زیرپا گذاشت و بازگشت شش ماهه ی 

تحریم ها علیه ایران را وعده داد.
بعدازاین بدعهدی، دســتگاه دیپلماسی دست به کار شد و مذاکره با کشــورهای اروپایی را برای حفظ برجام منهای امریکا آغاز نمود و 
اروپایی ها نیز در مقابل، مســائل منطقه ای، موشکی و پذیرش FATF را پیش کشیدند. با این اوصاف صحبت ها و مذاکرات برای حفظ برجام 
ادامه دارد و به نظر می رســد که ظریف و یارانش برای »نقش آفرینی کشورهای جهان« - به ویژه اتحادیه اروپا- در مراقبت از برجام حساب 

ویژه ای بازکرده اند.

گزارش عملکرد وزارت امور خارجه
در سال نخست دولت دوازدهم

نقش جهان
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 در اردیبهشت ماه ۹۷ 
روحانی، رئیس جمهوری 

ایران، ضمن اعالم 
نارضایتی از مشکالت 

سیستم ارزی در چهار سال 
گذشته، بر عدم امکان 

ارتباط ارزی با بانک های 
خارجی تأکید کرد

در این بخش از گزارش، تحــوالت اقتصادی و غیراقتصــادی مرتبط با برجام 
تشــریح خواهد شــد. برای این منظور تالش می شــود تا با اتکا بــه »اظهارات و 
تصمیمات مسئولین ایرانی و خارجی« و »مواضع شرکت ها و نهادهای اقتصادی 
و غیراقتصادی مرتبط«، جهت گیری  های دســتگاه دیپلماســی ایران در قبال 

تحوالت برجامی و تحریمی روایت گردد.

بی میلی بانک های بزرگ برای همکاری با ایران پس از انعقــاد توافق برجــام تحریم های ثانویه بانکــی، به عنوان 1
اصلی ترین تحریم ها برداشــته نشــد و بانک هــای بزرگ خارجی بــرای فرار از 
تنبیهات آمریــکا، از همکاری با ایران اجتناب کردند. همکاری بانک های کوچک 
نیز به علت مقررات سخت گیرانه وزارت خزانه داری آمریکا نسبت به تراکنش های 

ارزی مرتبط با ایران، به سختی انجام شد. 
طی یک سال گذشته مسئوالن دولت از عدم اصالح مسائل حوزه بانکی پس از 
توافق برجام انتقاد کرده1 و ارتباط بانکی ایران با بانک های جهانی را دچار مشکل 
دانســته اند2. در مهرماه ۹۶ وزیر امور خارجه و رئیس مجلس شــورای اسالمی، 
اعالم کردند که مشکالت بانکی بین ایران و انگلیس حل نشده است3و4. در همین 
راستا معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مسئول ستاد پیگیری برجام، دلیل ابقای 
مسائل بانکی پس از برجام را فضای منفی و مخرب ایجادشده از سوی آمریکا برای 

سرمایه گذاری درازمدت شرکت های خارجی دانست5.
شایان ذکر است در اردیبهشت ماه ۹۷، روحانی، رئیس جمهوری ایران، ضمن 
اعالم نارضایتی از مشــکالت سیستم ارزی در چهار ســال گذشته، بر عدم امکان 

ارتباط ارزی با بانک های خارجی تأکید کرد۶.

تصویب قانون مقابله با دشــمنان آمریکا از طریق  تحریم ها )کاتسا(2
الیحه »مقابله با دشــمنان آمریکا از طریق تحریم ها« موســوم به »کاتسا« در 
تابســتان ۹۶ با رأی قاطع کنگره و مجلس ســنای ایاالت متحــده آمریکا، علیه 
ایران، روسیه و کره شمالی به تصویب رســید. این الیحه با امضای رئیس جمهور 
آمریکا رســماً به قانون تبدیل شــد تا از طریق تحریم های سخت و جدید با آنچه 
اقدامــات خطرناک این کشــورها در قبال آمریــکا و متحدانش خوانده شــده 
اســت، مقابله کند. اتهام ایــران در این قانون »حمایت از تروریســم و گروه های 
 شــبه نظامی، نقض حقوق بشــر و برنامه توســعه موشــک های بالســتیک« 

بود.
با اجرای کامل این قانون توسط ایاالت متحده آمریکا، دایره فهرست تحریمی 
آمریکا )SDN۷ ( بسیار گســترده تر خواهد شــد. با این امر، تمامی اعضای سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی و نهادهای مرتبط با آن، در فهرســت سازمان های 
تروریســتی درج و مشمول دستور اجرایی 13224 می شــوند و هر فرد یا نهادی 
که با ســپاه و نهادهایش همکاری داشته باشــد، در صورت شناسایی، به فهرست 
تحریمی )SDN( راه می یابد. بنابراین تمام بخش های دولتی و غیردولتی کشــور 
که با سپاه پاسداران همکاری می کنند، امکان حضور در فهرست تحریمی آمریکا 
را دارند. یادآور می شود تا قبل از برجام حدود ۶00 فرد و نهاد در این فهرست قرار 

داشت و برجام 400 مورد را از آن خارج کرد.
رئیس مجلس در واکنش به تصویب قانون فوق تأکید داشــت که صدا و سیما و 
رســانه ها باید این قانون را به صورت دقیق بیان کنند و از ایجاد اضطراب در کشور 
خودداری نمایند؛ زیرا بررسی این قانون نشان داده است که ۹0 درصد تحریم های 
اعالم شده، هم اکنون اجرا می شود و تنها سپاه پاسداران به فهرست تحریم اضافه 
شده است8. معاون سیاسی وزیر امور خارجه اعالم کرد که کاتسا تحریم جدیدی 
وضع نمی کند و جمع بندی تحریم های پیشین آمریکا در حوزه های غیرهسته ای 
اســت۹؛ بنابراین اگرچه نقض برجام صورت گرفته است، تا نقض فاحش و اساسی 

برجام فاصله وجود دارد10.
خاطرنشــان می ســازد که تاکنون ایاالت متحده آمریکا از ظرفیت حداکثری 
قانون کاتسا استفاده نکرده اســت، اّما با بازگشت تمامی تحریم های آمریکا در 4 

نوامبر 2018 )13 آبان 13۹۷(، این قانون توان محسوســی برای افزایش افراد و 
نهادهای تحریمی به آمریکا خواهد داد.

SDN افزایش شمار افراد مندرج در طبق توافق برجام نزدیک به 400 شــخص و نهاد از فهرست تحریمی 3
آمریکا خارج شــدند. با وجــود این، ایــاالت متحده آمریــکا از روزهای آغازین 
اجرای برجام دایره افراد و نهادهای تحریم شــده را افزایش داد. طی دو سال و نیم 
گذشته آمریکا به واسطه 1۶ فهرست تحریمی، 8۷ فرد و نهاد ایرانی را به فهرست 
تحریم ها اضافه کرد و شــمار افراد و نهادهای فهرست را از 1۷8 به 2۶5 نفر رساند. 
متذکر می شــود این اقدام آمریکا به بهانه های گسترش سالح های کشتارجمعی 
)موشکی(، حقوق بشری و تروریســم )حضور ایران در منطقه غرب آسیا( انجام 

شده است.

تالش بــرای رضایت ایران به مذاکرات موشــکی و  منطقه ای4
در دی ۹۶، رئیس جمهــوری آمریکا، ضمن اعالم عــدم پایبندی ایران به مفاد 
توافق هسته ای، تأکید کرد که برای آخرین بار تمدید تعلیق تحریم های هسته ای 
ایران را امضا می کند. وی همچنین در راســتای تغییر برجام، کشورهای اروپایی 

عضو برجام را به همــکاری برای ایجاد 
توافق مکمل برجــام طی 120 روز آتی 
فراخواند تا این امر مانع خروج آمریکا از 
برجام شود. دوم بهمن ماه ۹۶ تیلرسون، 
وزیــر خارجه وقت آمریــکا، در دیدار با 
مقامات انگلیــس، از توافق میان اروپا و 
آمریکا برای تشکیل کارگروهی جهت 
»ایجاد تغییر در برجام« سخن گفت11. 
انتصاب افراد مخالف برجام مانند مایک 
پومپئو و جــان بولتون به عنــوان وزیر 
امور خارجه و مشاور امنیت ملی دولت 
آمریکا توســط ترامــپ، انگیزه خروج 

آمریکا از برجام را نمایان تر ساخت.
متعاقب تحوالت فوق، فرانســه برای 
ترغیب ایران بــه مذاکره در موضوعات 
موشکی و مســائل منطقه ای وارد عمل 
شــد. در همین راستا و در 13 اسفندماه 

۹۶ وزارت خارجه فرانســه طی بیانیــه ای ضمن حمایت از برجــام و لزوم تعهد 
طرفین توافق به آن، درباره برنامه موشــکی و نقش منطقه ای ایران اظهار نگرانی 
کرد و تمایل خود برای مذاکره در این زمینه را اعالم کرد12. لودریان، وزیر خارجه 
فرانســه، در همان روز و قبل از سفر خود به تهران، بیان داشــت که ایران باید به 
نگرانی ها در مورد برنامه ی موشکی خود پاسخ دهد وگرنه با تحریم های احتمالی 

مواجه خواهد شد13.
پــس از مخالفت ایران با مذاکره در موضوعات موشــکی و منطقه ای در ســفر 
لودریان به ایران، ســه کشور فرانســه، انگلیس و آلمان به اتحادیه اروپا پیشنهاد 
دادند برای جلــب رضایت آمریــکا، تحریم هــای جدیدی علیه ایــران اعمال 
کند. از ســوی دیگر، اروپا وارد مذاکراتی فشــرده با آمریکا شــد14. پس از ســفر 
رئیس جمهوری فرانســه به آمریکا، کشــورهای اروپایی و آمریکا توافق کردند، 
ضمن حفظ برجام، به علت برنامه موشــکی و سیاســت های منطقه ای ایران، با 
تحریم های جدید ایران را تحت فشــار قرار دهنــد15. در همین زمینه مکرون در 
اردیبهشــت ۹۷ اعالم کرد که پس از توقف فعالیت های هسته ای ایران در توافق 
برجام، الزم اســت اطمینان حاصل شــود که ایران فعالیت های خود درزمینه ی 
موشــک های بالستیک و حضور خود در منطقه )عراق، ســوریه، یمن و لبنان( را 
کاهش دهد1۶. مرکل، صدراعظم آلمان، نیز در ســفر بــه آمریکا اعالم کرد برجام 

بخش نخست
رصد تحوالت مرتبط با برجام طی یک سال گذشته

پی نوشت:
  Specially Designated Nationals And Blocked Persons List  -۷
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در نظر برخی کارشناسان 
رفتار اخیر آمریکا و اروپا 
با هدف جلب رضایت 
ایران برای انجام مذاکره 
درزمینه ی موشک های 
بالستیک و موضوعات 
منطقه خاورمیانه است. 
به نحوی که با خروج آمریکا 
از برجام، اروپا برای حفظ 
آن به ایران پیشنهاد 
مذاکره در موضوعات 
موشکی و منطقه ای را 
می دهد

مقدمه ی توافقی گســترده تر محسوب می شــود که از مهار نفوذ ایران در منطقه 
اطمینان حاصل شود1۷.

پس از ســفر مقامات اروپایی به آمریکا، دفتر نخســت وزیر انگلیس اعالم کرد 
3 کشــور انگلیس، فرانسه و آلمان توافق کردند مســئله موشک های بالستیک، 
فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه و نیز بندهای زمانی توافق هســته ای 

ایران، ازجمله موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد18.

هم زمان با جدی شدن خروج آمریکا از برجام، دولت ایران مواضعی 5 مواضع دولت ایران در قبال خروج آمریکا از برجام
را در قبال این موضوع اتخاذ کرد که در زیر به آن ها اشاره می شود:

5-1- خروج متقابل ایران از برجام و ازسرگیری فعالیت های هسته ای
یکی از مواضع دولتمــردان ایران در قبال خروج آمریکا از برجام، خروج ایران از 
برجام و ازسرگیری فعالیت های هســته ای بود. ظریف، در مقاطع مختلفی اعالم 
کرد که در صورت خــروج آمریکا از برجام، ایران نیز می توانــد یا احتمال دارد از 
برجام خارج  شــود1۹و20؛ به گفته ظریــف، ایران با خروج از برجــام فعالیت های 
هســته ای خویش را با ســرعت بیشتر 
و به طــور پیشــرفته تر از ســر خواهد 
گرفت21؛ طبق روایت »نیک شیفرین«، 
خبرنگار ســایت خبری »نیــوزآور«، 
ظریــف گزینــه »مانــدن در توافق و 
همکاری بــا اروپایی ها بــرای منزوی 
کردن آمریکایی هــا« را تقریباً مردود 
دانســت و گفت که ایــران به هیچ وجه 
به صــورت یک جانبــه توافــق را اجرا 

نخواهد کرد22.
در همین راســتا عراقچی با اشــاره 
به اینکــه در صورت خــروج آمریکا از 
برجام، این توافق از بین می رود تأکید 
کرد ایــران آماده پایان توافق، شــروع 
مجدد برنامه هســته ای و تحریم های 
جدید اســت23 بعیدی نژاد، نیز خروج 
آمریکا از برجــام را به معنای پایان این 
توافق اعالم کــرد24. همچنین والیتی، 
تأکید کرد که در صورت خروج آمریکا 
از برجام، ایران حتماً از این توافق خارج 
خواهد شــد25. وی همچنیــن اعالم 
نمود که واکنش ایران در این موضوع، 
دولت آمریکا را از کرده خود پشــیمان 

می کند2۶.

)NPT( 5-2- خروج ایران از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای
خروج ایران از معاهده منع گســترش تسلیحات هســته ای راهکار دیگر ایران 
در صــورت خروج آمریکا از برجام بود2۷. ظریــف در گفت وگو با نیویورکر، یکی از 
انتخاب های ایران در مقابل خروج آمریکا از برجام را خارج شــدن ایران از معاهده 

منع گسترش تسلیحات هسته ای اعالم کرد28و2۹.
به گفته ی شمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی، در معاهده ان پی تی، حق 
خروج از این معاهده برای همه اعضا در صورت به مخاطره افتادن منافعشان پیش 
بینی شده اســت. لذا زمانی که توافقات بین المللی به دلیل رفتارهای غیرقانونی 
کشــورهای مدعی، کارکرد خود را از دســت می دهد، دلیلی برای متعهد ماندن 
ســایر کشــورها     نمی ماند30. دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز، خروج 
 NPT در صورت خروج آمریکا از برجام را طبق مفاد معاهده NPT ایران از معاهده
دانست31. در همین راستا و به نظر بروجردی، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس، سیاست ترامپ در خروج از برجام پایه های ان پی تی 
در جهان را ُسست خواهد کرد که این نشان از بی اعتمادی جهان به آمریکا است32.

در تاریخ 18 اردیبهشــت ترامپ خروج از برجام را اعالم و تأکید کرد 6 خروج آمریکا از برجام
شدیدترین تحریم های هســته ای و اقتصادی علیه ایران بازگردانده می شود33. 
وزارت خزانه داری آمریکا نیز در بیانیه ای تأکید کرد شــرکت هایی که هم اکنون 
در حال تجارت با ایران هســتند، 180 روز فرصت دارند سطح فعالیت های خود 
را کاهش دهند. بر اســاس بیانیه وزارت خزانــه داری آمریکا، پس از ضرب االجل 
4 نوامبــر 2018 )13 آبان ۹۷( همه تحریم های هســته ای آمریکا علیه ایران که 
به واســطه برجام به حالت تعلیق درآمده بود، مجــدداً برقرار و الزم االجرا خواهد 

بود34.
پــس از خروج آمریکا از برجام، مســئوالن اروپایی اعالم کردنــد که از این امر 
ناراضی هســتند و برجام را ادامه خواهنــد داد و در کنار این موضع، خواســتار 
مذاکره با ایران در زمینه های دیگر هســتند. موگرینــی، نماینده عالی اتحادیه 
اروپا در سیاســت خارجی و امور امنیتی، ضمن انتقاد از سخنان رئیس جمهوری 
امریکا، تأکید کرد که اتحادیه اروپا برای حفظ منافع امنیتی و سرمایه گذاری های 
خــود، توافق برجام را حفظ خواهــد کرد35و3۶. مرکل، صدراعظــم آلمان، نیز در 
تماس تلفنی با رئیس جمهوری ایران ضمن ابراز تأســف از خروج آمریکا از برجام 
اعالم کرد اتحادیه اروپا همچنان به توافق برجــام پایبند خواهد بود و از ایران نیز 

درخواست دارد به آن پایبند بماند3۷. 
از ســوی دیگر مقامات اروپایی بــه گفتگو با ایران در مورد مســائل منطقه ای 
اشاره داشــتند38. در همین راستا رئیس جمهور فرانســه با انتشار پیامی ضمن 
اظهار ناراحتی انگلیس، فرانسه و آلمان از تصمیم آمریکا برای خروج از برجام، به 
همکاری این کشــورها برای توافق جدید با ایران اشاره کرد. به گفته ی وی توافق 
جدید با چارچوب گسترده تر، فعالیت های هسته ای ایران پس از 2025، فعالیت 
موشکی بالستیک و حضور فعال ایران در خاورمیانه )به ویژه سوریه، یمن و عراق( 
را در بــر می گیرد3۹. نخســت وزیر انگلیس نیز معتقد اســت ضمن حفظ برجام، 
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رئیس کارگروه ویژه ی 
ایران در سرویس فعالیت 

خارجی اتحادیه اروپا، اعالم 
کرد باوجوداینکه می توان 

قانون مسدودسازی را احیا 
کرد، اّما اگر تحریم های 

آمریکا به همراه تحریم های 
فراسرزمینی اعمال شود، 

قانون فوق مؤثر نخواهد بود

باید برای دســتیابی به توافقی با هدف اعمال محدودیــت برای ایران درزمینه ی 
موشک های بالستیک و فعالیت هایش در منطقه تالش کرد40.

در نظر برخی کارشناســان رفتار اخیــر آمریکا و اروپا با هــدف جلب رضایت 
ایران برای انجام مذاکره درزمینه ی موشــک های بالستیک و موضوعات منطقه 
خاورمیانه است. به نحوی که با خروج آمریکا از برجام، اروپا برای حفظ آن به ایران 
پیشــنهاد مذاکره در موضوعات موشــکی و منطقه ای را می دهد. توافق هایی که 

به عنوان مکّمل های برجام از آن ها یاد می شود.

یک روز قبل از خروج آمریکا از برجام، رئیس جمهوری ایران اعالم کرد 7 واکنش ایران پس از خروج آمریکا
در صورتی که اهداف ایران از برجام بدون حضور آمریکا تضمین شــود، ایران در 
توافق برجام خواهد ماند41. روحانی پس از خروج ترامپ از برجام نیز اشاره داشت 
که به شــرط تأمین منافع ملت ایران، توافق برجام میان ایران و 5 کشور دیگر باقی 

خواهد ماند. وی همچنین خروج آمریکا از برجام را مثبت تلقی نمود42.

برجام8 واکنش شــرکت های خارجی به خــروج آمریکا از 
یک روز بعد از خروج آمریکا از برجام، شــرکت های اروپایی پژو و زیمنس اعالم 
کردند که باید از قوانین و مقررات بین المللی و موضع اتحادیه اروپا در این خصوص 
پیروی کنند. شرکت هواپیماسازی ایرباس هم اعالم کرد که نیاز به زمان بیشتری 
دارد تا در خصوص اثرات خروج آمریــکا از برجام تصمیم گیری کند43. در همین 
رابطه، وزیر اقتصاد آلمان اعالم کرد که نمی توان از شــرکت های اروپایی در برابر 
تحریم های آمریکا محافظت کرد. به گفته ی وی دلیل این امر نبود امکان حقوقی 

برای محدود کردن عواقب منفی اقدام آمریکا است44.
قرارداد تجاری ایرباس با ایران در 22 اردیبهشــت ۹۷ لغو شــد و این شــرکت 
متعهد شــد تنها دو هواپیمای دیگر را به ایران تحویل بدهد45. در 28 اردیبهشت 
۹۷ نیز شــرکت فوالدسازی دانیلی ایتالیا، تالشــش را برای یافتن تأمین کننده 
مالی ســفارش های 1.5 میلیارد یورویی خود در ایــران، متوقف کرد. مدیرعامل 
شرکت دانیلی علت این امر را خودداری بانک ها از تأمین مالی پروژه های ایرانی به 
دلیل نگرانی از تحریم های ثانویه دانست4۶. در همین زمینه دو شرکت ژاپنی فعال 
درزمینه ی قطعات خودروسازی و شــرکت بیمه »سوئیس ری« اعالم کردند که 
از ایران خارج خواهند شــد. در 2۹ اردیبهشت ۹۷ نیز شرکت توتال فرانسه اعالم 
کرد به علت خطر از دست رفتن دسترسی به سیستم های بانکی، ریسک همکاری 

تجاری با ایران را نخواهد پذیرفت4۷.
از ســوی دیگر معاون مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، ضمن اشاره به 
تعهد اروپا به یافتن راه حل مناســب برای برقراری روابط تجاری و مالی با ایران، 
اعالم کرد به زودی 100 شرکت وارد مذاکرات کاری با طرف های ایرانی می شوند 
و چارچوب مناســبی برای همکاری با حمایت و مشارکت مستقیم اتحادیه اروپا 
به وجود خواهــد آمد48. بااین حال وزیر امور خارجه ایــران، تأکید کرد که تعهد 
اتحادیه اروپا بر اجرای برجام با اعالم انصراف احتمالی شرکت های بزرگ اروپایی 
از همکاری بــا ایران همخوانی و تطابق ندارد4۹. وزیر دارایی فرانســه، نیز اعتقاد 
دارد که تداوم همکاری شــرکت هایی اروپایی با ایران پس از اعمال تحریم های 

جدید آمریکا غیرممکن اســت. به اعتقاد وی دلیل این امر، نبود سیســتم مالی 
مســتقل اروپایی برای محافظت از منابع مالی این شرکت ها در برابر تحریم های 

آمریکا است50.

یکــی از راه حل هــای مقابله ی اروپا بــا تحریم هــای آمریکا علیه 9 اما و اگرهای تمّسک اروپا به قانون مسدودسازی
ایران به کارگیری قانون مسدودسازی 
مصوب 1۹۹۶ است. این قانون به عنوان 
اقــدام متقابــل در برابــر تحریم های 
فراســرزمینی آمریکا علیــه کوبا وضع 
شد تا از شرکت های اروپایی محافظت 
نمایــد. بااین حــال با توجه بــه اعمال 
تحریم های ثانویه امریکا، قانون مذکور 
کارایی الزم را نخواهد داشــت. در این 
زمینه رئیــس کارگروه ویــژه ی ایران 
در ســرویس فعالیت خارجی اتحادیه 
اروپا، اعالم کــرد باوجوداینکه می توان 
قانون مسدودسازی را احیا کرد، اّما اگر 
تحریم های آمریکا به همراه تحریم های 
فراسرزمینی اعمال شــود، قانون فوق 

مؤثر نخواهد بود51.
خاطرنشــان می ســازد که به دلیل 
درهم تنیدگــی نظامات مالــی اروپا و 
امریکا، تراکنش های نظــام مالی اروپا 
حتی بدون حضور بانک های آمریکایی، 

برای آمریکا قابل شناسایی خواهد بود. همین امر باعث شد تا در سال 2014 بانک 
فرانســوی BNP به مبلغ ۹ میلیارد دالر جریمه شود. نگرانی بانک ها و مؤسسات 
مالــی اروپا از ایــن جریمه ها باعث می شــود آن ها خطر ارتباط مالــی با ایران را 

نپذیرند.

بعــد از اقدامات یک جانبــه دولت آمریــکا در خــروج از برجام، 10 ناتوانی اروپا از ارائه ضمانت قطعی برای حفظ برجام
دیگــر اعضای توافق هســته ای یعنی ســه کشــور اروپایی، روســیه و چین در 
موضع گیری های مختلف این اقدام را زیر ســؤال بردند و اعالم نمودند به تعهدات 
خود در چارچوب برجام پایبند هســتند52. همچنین به دنبال بیانات مقام معظم 
رهبری در 1۹ اردیبهشــت ماه و تأکید ایشــان بر اخذ تضامیــن محکم از طرف 
اروپایی، دســتگاه دیپلماســی دولت جهت اخذ تضمین های الزم با کشورهای 
باقی مانده در توافق وارد گفتگو شــد و وزیر امور خارجه بالفاصله به چین ســفر 
کرد53. تالش دســتگاه دیپلماسی نهایتاً منجر به نشســت برجام در بروکسل در 
تاریخ 4 خرداد و صدور بیانیه ی کمیسیون مشــترک شد. بااین حال بررسی این 
بیانیه عبارتی را دال بــر اخذ تضمین الزم و محکم از اروپا جهت تأمین منافع ملی 

ایران نشان نمی دهد54.



 بررسی عملکرد سال اول دولت دوازدهم 114
114 شهریورماه 1397

جم
 پن

ت
ص

فر
  

تعامل ایــران با گروه ویژه اقدام مالی )FATF( کــه در قالب اجرای برنامه اقدام 
توسط ایران دنبال می شود، در دو ســال اخیر، اظهارنظر بسیاری از کارشناسان 
را در قالب موافق و مخالف با اجرای این برنامه در پی داشــته است. در ادامه تالش 
می شــود پس از معرفی اجمالی گروه ویژه و پیشــینه تعامل این گــروه با ایران، 

اقدامات دولت در ذیل برنامه اقدام بررسی گردد. 

FATF نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی 1 مأموریت ها و کارکردهای ،FATF رسالت اصلی
و در سطح کشورها اســت. در انجام این مأموریت، دو مقوله برای FATF اهمیت 

کانونی دارد:

ggتولید اطالعات صحیح و دقیق در بانک ها و سازمان ها
gg55 انتشار و به اشتراک گذاری آن ها توسط نظام بانکی و نهادهای مسئول

هم اکنون این گــروه 40 توصیه برای دو مقوله فوق تهیــه نموده5۶ و به منظور 
ارزیابی  عملکرد کشــورها در اجرای این توصیه ها، چارچوب مشخصی طراحی 

کرده است5۷.

 FATF بــه حدود ســال 200۷ )138۶( 2 تعامل ایران و ،FATF پیشــینه تعامل ایــران با
بازمی گردد. در این ســال میان ایران و گروه ویژه پیرامون رفع برخی کاســتی ها 
و نواقص حوزه پول شــویی مذاکره و تبادل نظر شد. نتیجه این مذاکرات، تصویب 
قانون مبارزه با پول شــویی در اواخر سال138۶ در مجلس شورای اسالمی بود58. 
در آذرماه ســال 1388، آیین نامــه اجرایي این قانون بــه تصویب هیئت دولت 

رسید5۹. 
خاطرنشان می ســازد که این گروه از سال 2008 خطر پولشویی و تأمین مالی 
تروریســم را در ایران هشــدار می داد و از ســال 2010 ایران را در فهرست سیاه 
کشورهایی که خطر باالی پولشــویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آن ها 

وجــود دارد، قرار داد و اقدامات متقابل را علیــه آن توصیه کرد. از این حیث نقش 
کارگروه در تنظیم مقررات تحریمِی مالی ایران قابل توجه اســت؛ توضیح بیشتر 
آنکه در مقدمــه قطعنامه ظالمانه 1۹2۹ علیه فعالیت های صلح آمیز هســته ای 
ایران، از این کارگروه به دلیل اقداماتی که در زمینه تنظیم مقررات تحریمی ایران 

انجام داده بود، تقدیر شد۶0و۶1.
حضور ایران در فهرست ســیاه کارگروه ادامه یافت. بعد از برجام، مسئولین به 
مذاکره با این نهاد برای حل مشکل فوق، روی آوردند. در تیرماه سال 13۹5، این 
مذاکــرات به پذیرش تعهداتی برای انجام یک برنامه اقــدام در 18 ماه )تا دی ماه 
۹۶( منجر شــد. این برنامه اقدام در ســال ۹5 تا حدودی اجرایی شد اّما در سال 
۹۶ و بــا توجه به 4 بیانیه عمومی که گروه ویژه اقــدام مالی در رابطه با ایران صادر 
نمود۶2)به ویــژه بیانیه ماه نوامبر این گروه که در آن به ایران توصیه شــده بود در 
اجرای مفاد برنامــه اقدام تعجیل نماید۶3( و همین طور، نزدیک شــدن به موعد 

زمانی مشخص شده، اجرای برنامه اقدام سرعت بیشتری گرفت.

FATF دولت ایران در اجرای برنامه اقدام، اقدامات زیر را انجام داد:3 تشریح اجرای تعهدات ایران به

3-1-  ایجاد محدودیت برای حمل کنندگان پول نقد
 در بند 41 برنامه اقدام آمده اســت: »گمرک باید اثبات کند که چطور در عمل 
و به طور مؤثر به کشــف، جلوگیری، توقیف و اعمال مجازات در خصوص حاملین 
وجوه نقد )ارز( اقــدام می کند و در این زمینه همکاری هــای بین المللی مرتبط 
را دنبال می کند«۶4. بــرای اجرای این بند، بانک مرکزی دســتورالعمل اجرایی 
»ضوابط ناظر بر ارز همراه مســافر« را در 22 آبان ۹5 ابالغ نمود۶5. در این راســتا، 
بانک مرکزی ضوابط مزبور را در 23 اردیبهشت۹۶ به روزرسانی کرد و برای خروج 
ارز ، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار 
یــورو یا معادل آن به ســایر ارزها از مرزهای هوایی را مجاز اعــالم کرد. این نهاد، 
همچنین تا سقف مبلغ دو هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، 
ریلی و دریایی مجوز داد. در همین رابطه، بانک مرکزی با همکاری با گمرک ایران، 

بخش دوم
)FATF( بررسی ابعاد تعامالت ایران با گروه ویژه اقدام مالی

پی نوشت:
60-   در این میان ذکر این نکته ضروری است که دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در سال 2012 از این کارگروه به صراحت به عنوان »یکی از مهم ترین ابزارهای پیاده سازی تحریم های بانکی 

علیه ایران« نام برده بود. 
62 -  به بیانیه های عمومی، ژوئن 201۷ ، نوامبر 201۷ ، فوریه 2018 و ژوئن 2018 مراجعه فرمائید.
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پی نوشت:
۷2-   این الیحه در آبان ماه سال ۹6 به مجلس ارسال شد.

81-  متن تبصره بدین صورت اســت :»تعیین مصادیق اعمال، افراد و گروه ها و سازمان های تروریستی این قانون، با لحاظ اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملت ها، 
گروه ها و یا سازمان های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است«.

مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر را تعیین نمود۶۶.

3-2-  اصالح بخشنامه های مرتبط با شناسایی مشتری
به گفتــه کمیجانی، قائم مقام رئیــس کل بانک مرکــزی، در تاریخ 4 آذر ۹۶، 
دستورالعمل ها و خط مشــی های شناسایی دقیق مشــتری )KYC(، چارچوب 
اجرایی قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریســم )CFT( و قانون مبارزه با پول شویی 
)AML( بهبود پیدا کرد۶۷. این امر مطابق با بندهای 1۹ الی 23 برنامه اقدام صورت 
گرفت. این دســتورالعمل ها، با هدف شــناخت بهتر ذی نفع واقعی و تشخیص 
اینکه منفعت ناشــی از تراکنش ها و فعل اقتصادی به چه کسانی می رسد، اصالح 
شد۶8. در این رابطه ســیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی، بیان نمود: »ما افزایش 
چارچوب مقابله با پولشــویی و مبــارزه با تأمین مالی تروریســم از طریق بهبود 
سیاست ها و فرآیندهای KYC را در اولویت باالیی قرار داده ایم تا درباره پیشگیری 
از جرائم مالی و تسهیل پیوستن دوباره بانکداری ایرانی به اقتصاد جهانی اطمینان 
یابیم«۶۹. این امر در راســتای شفافیت بخشی به اقتصاد، ممدوح به نظر می رسد؛ 
اّما با مراجعه به اظهارنظرهای مقام های بانک مرکزی، پیرامون شــناخت دقیق 
مشتری، شــائبه تهدیدزا بودن این موضوع برای امینت کشور با مالحظه مسائل 
تحریمی، تقویت می شــود. درواقع با توجه به شــرایط تحریمی ایران، شناخت 
ذینفع واقعی منجر به شناخت فعاالن تحریمی می شود و هم بخش غیرتحریمی 
و هم سرمایه گذاران خارجی، از تعامل با این فعاالن سرباز خواهند زد و این نهادها 

درگیر نوعی خودتحریمی خواهند شد۷0.

3-3-  ارسال الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس
 FATF در بندهای 24 الی 2۷ و بندهای 31 و 32 برنامه اقدام، از ایران خواست 
تا واحد اطالعات مالی کشور )FIU( دارای استقالل عمل باشد. همچنین این واحد 
بتواند بدون هیچ محدودیتی به تبادل اطالعات با خارج از کشور بپردازد۷1. دولت 
در الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشــویی۷2 این خواسته را لحاظ کرد و در ماده ۷ 
این الیحه، اختیارات مذکور را برای واحد اطالعات مالی در نظر گرفت۷3. مجلس 
نیز خواســته دولت را تصویب نمود. با توجه به این مصوبــه، اطالعات اقتصادی 
کشور با سایر کشورها به اشتراک گذاشــته می شود. به عبارت دیگر با درخواست 
کشــورهای دیگر، بایــد اطالعات اقتصادی شــرکت های پوششــی)نیابتی( و 
شــرکت های طرف تعامل بــا نهادهای تحریمی )ســپاه پاســداران( در اختیار 
آن ها قرار گیرد. این موضوع می تواند بســتر مناسب برای شناسایی و تحریم این 
شــرکت ها را فراهم نماید۷4؛ ضمناً از این طریق زمینه  قطع همکاری و تحریم این 

شرکت ها از سوی شرکت های داخلی ایجاد خواهد شد۷5. 
 مجلس بعد از تصویب الیحه فوق، آن را در خرداد ۹۷ به شــورای نگهبان ارسال 
نمود۷۶. به دلیل داشتن نکات قضایی و عدم مشــورت دولت با قوه قضائیه در این 
زمینه، شورای نگهبان الیحه را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد۷۷. هیئت دولت 
پس از تأمین نظر قوه قضائیه، الیحه فوق را مجــدداً در اوایل مردادماه به مجلس 
ارســال نمود۷8 و مجلس نیز آن را تصویب کرد. متذکــر می گردد که این مصوبه 

تشابه بسیار زیادی با الیحه ارسالی دولت در آبان ماه ۹۶ دارد.

3-4-  ارســال الیحه اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در 
مجلس

در بندهای 5 الی 10 برنامه اقدام، از ایران خواســته شــده بود تا قانون مبارزه با 
تأمین مالی تروریســم را اصالح نماید. مهم ترین خواسته FATF، حذف تبصره 2 
ماده 1 قانون مذکور یعنی »معافیت از جرم تأمین مالی تروریستی برای گروه های 
مشخص شده ای که با سلطه و اشــغال خارجی و اســتعمار و نژادپرستی مقابله 
می کنند« بود۷۹. دولت برای جلــب نظر FATF، اصالحیه این قانون را در آبان ماه 
سال ۹۶ به مجلس ارسال نمود80. این الیحه با توجه به ماهیت قضائی برای بررسی 
به کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس سپرده شد و این کمیسیون با افزودن یک 
تبصره ســعی کرد تا الیحه را تعدیل نماید. بر اساس این تبصره، تعیین مصادیق 
اعمال، افراد و گروه ها و سازمان های تروریستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی 
نهاده شــد81. این تغییر البته برخی انتقادها را به همراه داشــت؛ حاجی دلیگانی، 
نماینده مجلس، با ابراز تعجب از عقب نشینی در حذف تبصره 2 ماده 1، اصالحات 
انجام شــده را فاقد صراحت الزم و ناقض اصل 154 قانون اساســی )اصل مبارزه 
حق طلبانه مســتضعفین در برابر مســتکبرین در هر نقطه از جهان( دانست82. 
درنهایت، تبصره پیشنهادی کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس، مرداد ۹۷، به 
تصویب نمایندگان مجلس رسید83  اما شورای نگهبان پس از بررسی، آن را مغایر 

شرع و قانون اساسی دانست.

3-5-  ارسال آیین نامه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
معاون اول رئیس جمهــور در تاریخ 2۹ آبــان 13۹۶، آیین نامه اجرایی قانون 
مبارزه با تأمین مالی تروریســم را ابالغ نمود84. در این آیین نامه، قطعنامه 12۶۷ 
و لواحق آن و نیز قطعنامه 13۷3 در فهرســت تحریمی در نظر گرفته شد. ناگفته 
نماند که در برنامه اقدام FATF اجرای این دو قطعنامه در بندهای 14 و 15 برنامه 

اقدام به صراحت از ایران خواسته شده بود85.
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رئیس مجلس در 
31خرداد اظهار داشت: 
»حتمًا موضوع الحاق 
به کنوانسیون مقابله با 
تأمین مالی تروریسم 
را با رهبری در میان 
می گذاریم و نظر کاملشان 
را می گیریم و بر اساس 
تدابیری که ایشان داشته 
باشند در مجلس پیگیری 
می کنیم« 

3-6-  تصویــب کنوانســیون 
ملل متحد برای مبــارزه با جرائم 

سازمان یافته در مجلس)پالرمو(
 FATFدر بنــد 28 برنامــه اقــدام، 
تصویب و اجرای کنوانســیون پالرمو را 
از ایران خواسته بود. وزارت امور خارجه 
در تیرماه ۹5، الیحه الحاق دولت ایران 
به کنوانسیون پالرمو را به مجلس ارسال 
نمــود8۶. نماینــدگان مجلــس نیز در 
پی اظهــارات رئیس مجلــس مبنی بر 
اینکه این کنوانســیون به FATF ربطی 
ندارد8۷، در بهمن ماه ۹۶ به پیوســتن به 
این کنوانسیون رأی مثبت دادند88. این 
در حالی اســت که مرکز پژوهش های 
مجلس طی گزارشی اعالم کرده بود که 
پیوستن به این کنوانسیون در حمایت 
ایــران از نهضت هــای آزادی بخــش 
همچــون حزب اهلل لبنــان محدودیت 

ایجاد خواهد کرد8۹.
پــس از ارجاع این الیحه به شــورای 
نگهبــان، رئیــس مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام در نامه ای خطاب به دبیر شــورای نگهبان، جــزء )ب( بند )1( 
ماده )۷( این کنوانســیون را در راستای ارائه و افشــای اطالعات مالی و اقتصادی 
شرکت های ایرانی برشمرد و آن را در شــرایط تحریم اقتصادی، موجب افزایش 
آســیب پذیری کشــور خواند۹0. درنهایت شــورای نگهبان در تیرماه ۹۷، موارد 
اشکال و مغایرت این کنوانسیون با سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی و امنیت 

ملی را به مجلس ارسال نمود و خواستار رفع آن ها از سوی مجلس شد۹1. 

3-۷-  ارسال الیحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم
الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، یکی دیگر از خواسته های 
گروه ویژه اقدام مالی از ایران، مطابق با بنــد 2۹ برنامه اقدام بود. دولت در آذرماه 
ســال ۹۶ الیحه الحاق به این کنوانسیون را به مجلس ارســال نمود. بررسی این 
الیحه در صحن علنــی مجلس در 2 خــرداد، از همان ابتدا با انتقــادات فراوان 

نمایندگان روبه رو شــد۹2. به عنوان مثال، نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ضمن مغایر دانستن این الیحه با اصل سوم 
قانون اساسی، آن را استعماری و مایه افزایش تسلط بیگانگان بر امور داخلی کشور 
برشمرد. ازاین رو نمایندگان مجلس برای بررســی بیشتر، با ارجاع این الیحه به 

کمیسیون امنیت ملی موافقت نمودند۹3. 
کمیســیون امنیت ملی در طی دو هفته بررســی این الیحه، هشت حق شرط 
را بــرای تصویب آن در نظر گرفت. به گفته بروجردی، رئیس کمیســیون امنیت 
ملی، از 188 کشوری که این کنوانسیون را قانون کرده اند، ۶3 کشور از حق شرط 
اســتفاده نموده اند. اما بنا بر نظر نقوی حسینی، ســخنگوی کمیسیون، تاکنون 

هیچ کدام از ۶3 کشور مذکور، نتوانسته اند از حق خود استفاده کنند۹4. 
خاطرنشان می سازد که طبق ماده20 کنوانسیوِن بین المللی حقوق معاهدات 
1۹۶۹، حّق شرط و تحّفظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود. 
به عنوان مثال پس از پذیرش کنوانسیون TF از ســوی مصر، این کشور در بیانیه 
تفسیری خود مدعی شد که مقاومت ملی در تمامی صورت هایش )شامل مقاومت 
مســلحانه در برابر اشــغال و تجاوز خارجی با توجه به اصل آزادی و خودیاری( را 
به عنوان فعالیت تروریســتی تلقی نمی کند؛ در برابر این اقدام، آمریکا اعالم کرد 
اعالمیه تفسیری مصر دامنه کنوانسیون را محدود می کند و در تناقض با موضوع 
و هدف آن اســت. ســرانجام و بعد از مخالفت آمریکا، مصر از حق شــرط مذکور 

صرف نظر کرد۹5. 
به هرحال مجلس بررســی الیحه فوق را در تاریخ 20 خرداد ۹۷ در دستور کار 
علنــی خود قرار داد۹۶. تصویب این الیحه با مخالفت نمایندگان مجلس و اقشــار 
مختلف مردم روبرو شد و نهایتاً با درخواست 50 نفر از نمایندگان، بررسی الیحه تا 

مشخص شدن نتایج مذاکرات با اروپاییان به مدت دو ماه مسکوت ماند۹۷.
 بعدازایــن اتفاق، رهبــر معظم انقــالب، در دیدار نماینــدگان مجلس )30 
خردادماه ۹۷( طراحی معاهدات بین المللی را همســو با نقشــه های استعماری 
قدرت های بزرگ دانســتند؛ طبق بیانات ایشــان عضویت در معاهداتی که »از 
عمق اهداف آن ها آگاه نیستیم یا می دانیم که مشکالتی دارند« ضروری نیست و 
مجلس درباره موضوعاتی نظیر مبارزه با ترورسیم یا پولشویی، به جای عضویت در 

معاهدات بین المللی مستقاًل قانون مصوب کند۹8.
پس ازاین دیدار و درحالی کــه انتظار می رفت الحاق به کنوانســیون مقابله با 
تأمین مالی تروریســم، به کلی در مجلس متوقف شــود، رئیــس مجلس در 31 
خرداد اظهار داشــت: »حتماً موضوع الحاق به کنوانســیون مقابله با تأمین مالی 
تروریســم را با رهبری در میان می گذاریم و نظر کاملشان را می گیریم و بر اساس 

تدابیری که ایشان داشته باشند در مجلس پیگیری می کنیم«۹۹.

پی نوشت:
۹8-  »این معاهدات ابتدا در اتاق های فکر قدرت های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می شــود و ســپس با پیوستن دولت های همســو یا دنباله رو یا مرعوب، شکِل به ظاهر 
بین المللی می گیرد؛ به گونه ای که اگر کشــور مستقلی مانند ایران، آن ها را قبول نکند، او را مورد هجوم شــدید قرار می دهند که مثاًل 150 کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟ البته 
ممکن اســت برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آن ها آگاه نیستیم یا می دانیم که مشکالتی 

دارند« )بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی، خرداد ۹۷(



gg الیحه »مقابله با دشــمنان آمریکا از طریق تحریم ها« موســوم به
»کاتسا« در تابستان ۹۶ علیه ایران، روسیه و کره شمالی به تصویب 

رسید. 
gg تا قبل از برجام حدود ۶00 فرد و نهاد در فهرســت تحریمی آمریکا

قرار داشــت و برجام حدود 400 مــورد را از آن خارج کرد اما طی دو 
ســال و نیم گذشته آمریکا به واسطه ۱۶ فهرست تحریمی، ۸۷ فرد و 

نهاد ایرانی را به فهرست تحریم ها اضافه کرد.
gg ،یکی از مواضع دولتمــردان ایران در قبال خــروج آمریکا از برجام

خروج ایران از برجام و ازسرگیری فعالیت های هسته ای بود. 
gg ظریف در گفت وگو با نیویورکر، یکــی دیگر از انتخاب های ایران در

مقابل خروج آمریکا از برجام را خارج شــدن ایــران از معاهده منع 
گسترش تسلیحات هسته ای اعالم کرد.

gg در تاریخ ۱۸ اردیبهشــت ترامپ خروج از برجــام را اعالم کرد. پس
از ضرب االجــل 4 نوامبــر ۲0۱۸ )۱۳ آبان ۹۷( همــه تحریم های 
هســته ای آمریکا علیه ایران که به واســطه برجام به حالت تعلیق 

درآمده بود، مجدداً برقرار و الزم االجرا خواهد بود.
gg رئیس جمهوری ایران پس از خروج ترامپ از برجام نیز اشاره داشت

که به شــرط تأمین منافع ملت ایران، توافق برجــام میان ایران و ۵ 
کشور دیگر باقی خواهد ماند. 

gg بعد از خــروج آمریکا از برجــام، وزیر اقتصاد آلمــان اعالم کرد که
نمی تــوان از شــرکت های اروپایــی در برابر تحریم هــای آمریکا 

محافظت کرد.
gg نظارت بر عملکرد شــبکه بانکی در ســطح ،FATF رســالت اصلی

جهانی و در سطح کشورها است. 
gg منجر به تصویب قانون مبارزه با پول شویی در ،FATF تعامل ایران با

اواخر ســال۱۳۸۶ در مجلس شورای اســالمی و تصویب آیین نامه 
اجرایي آن بود. 

gg از ســال ۲0۱0 ایران را در فهرست سیاه کشورهایی که خطر FATF

باالی پولشویی و تأمین مالی تروریســم در نظام بانکی آن ها وجود 
دارد، قرار داد و اقدامات متقابل را علیه آن توصیه کرد. 

gg بعد از برجام، مذاکره با این نهاد در تیرماه ســال ۱۳۹۵، به پذیرش
تعهداتی برای انجام یک برنامه اقدام در ۱۸ ماه )تا دی ماه ۹۶( منجر 

شد. 
gg در تاریخ 4 آذر ۹۶، دســتورالعمل ها و خط مشــی های شناســایی

دقیق مشــتری )KYC(، چارچوب اجرایی قوانیــن مبارزه با تأمین 
مالی تروریســم )CFT( و قانون مبارزه با پول شــویی )AML( بهبود 

پیدا کرد. 
gg دولت در الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشــویی اســتقالل واحد

اطالعات مالی کشور )FIU( را لحاظ کرد. این بند در مجلس تصویب 
شــد اما به دلیل عدم مشــورت دولت با قوه قضائیــه در این زمینه، 

شورای نگهبان الیحه را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. 
gg حذف »معافیت از جــرم تأمین مالی ،FATF مهم ترین خواســته

تروریســتی برای گروه های مشخص شــده ای که با سلطه و اشغال 
خارجی و اســتعمار و نژادپرســتی مقابله می کنند« بود. مجلس با 
تعیین مصادیق این امر را بر عهده شــورای عالی امنیت ملی نهاد. و 

الیحه آن را روانه شورای نگهبان کرد.
gg وزارت امــور خارجه در تیرمــاه ۹۵، الیحه الحاق دولــت ایران به

کنوانســیون پالرمو را به مجلس ارســال نمود. درنهایت شــورای 
نگهبان در تیرماه ۹۷، موارد اشــکال و مغایرت این کنوانســیون با 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی را به مجلس ارسال 

نمود و خواستار رفع آن ها از سوی مجلس شد. 
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مقام معظم رهبری: 
هدف جبهه استکبار، زمین زدن ملت مقاوم ایران و نظام اسالمی از راه اقتصاد است 
و باید با  »شناخت 5  اهداف، ابزار و سالح دشمن« و با جهاد اقتصادی به مقابله با این 

90/5/26 هدف رفت.   
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مرکز هدف گیری 

تامین مالی تروریسم 
)TFTC( )این مرکز زیرساختی 

برای اجرای تحریم کاتسا 
است.(

تصویب قانون کاتسا 
)تصویب این قانون، 

نقطه عطفی برای افزایش 
لیست تحریمی 

))SDN(

تحریم 9فرد و شرکت 
به دلیل همکاری 

با سپاه قدس

تحریم 3 نهاد و 
شرکت به دلیل همکاری 

با سپاه و حمایت از 
برنامه موشکی 

ایران 

تحریم 4 فرد و شرکت 
به دلیل همکاری 

با سپاه قدس

تحریم 5 نهاد و شرکت 
به دلیل حمایت از برنامه 

تحریم 10 فرد و موشکی ایران
نهاد به بهانه نقض حقوق 
بشر و سانسور و حمایت 

از برنامه موشکی 
ایران
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دور اول بازگشت 
تحریم ها )90 روز بعد از 
خروج آمریکا از برجام(

تحریم 9 فرد و نهاد 
به بهانه نقض 
حقوق بشر 
و سانسور

تحریم 4 فرد 
و نهاد هواپیمایی و 

31 هواپیمای مرتبط با 
شرکت ماهان 

به بهانه همکاری با 
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تحریم رییس و یک 
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افزای
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31 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی / کدخبر: 282524
32 -   خبرگزاری فارس/ کدخبر: 13۹۷01250002۷۶
33 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی / کد خبر: 282۷۹۹

34 -   همان
35 -   خبرگزاری فارس/ کدخبر: 13۹۷01250002۷۶

3۶ -   خبرگزاری ایرنا/ کدخبر: 828۶۹4۷3
3۷ -   خبرگزاری تسنیم / کدخبر: 1۶1۷۹۹۹

38 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی / کد خبر: 280۶45
3۹ -   گزارش اداره ی اطالعات انرژی آمریکا )EIA( : گزارش کشور ایران 

yon.ir/EIA2018IR :آوریل 2018 / لینک خبر
40 -   همان
41 -   همان
42 -  همان
43 -  همان

44 -   ترازنامه هیدروکربوی 13۹4
45 -   روزنامه دنیای اقتصاد/ کدخبر: ۷88۷82

4۶ -   خبرگزاری تسنیم / کدخبر: ۶5822۹
4۷ -   خبرگزاری فارس/ کدخبر: 13۹۶120400083۷
48 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی/ کدخبر: 2824۷3
4۹ -   خبرگزاری فارس/ کدخبر: 13۹۷0218000۹43

50 -   همان
51 -   خبرگزاری ایسنا/ کدخر: ۹۶030۹05۶50

52 -   خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۶030۹05۶50
53 -   خبرگزاری فارس/ کدخبر: 13۹51105000۷۶5
54 -   خبرگزاری فارس/ کدخبر: 13۹۶111۶000883
55 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی / کد خبر: 2۶4۷۹3

5۶ -   گزارش اداره ی اطالعات انرژی آمریکا )EIA( : گزارش کشور ایران 
yon.ir/EIA2018IR :آوریل 2018 / لینک خبر

5۷ -   روزنامه دنیای اقتصاد/ کدخبر: ۹40۹0۹
58 -   روزنامه دنیای اقتصاد/ کد خبر: 338424۷

5۹ -   خبرگزاری ایسنا/ کدخبر: ۹5111۹1348۶
۶0 -   خبرگزاری ایسنا/ کدخبر: ۹۶05311۹۹5۷

۶1 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی/ کدخبر: 282۷15
yon.ir/IRANLNG :۶2 -   شرکت ملی صادرات گاز / لینک خبر

۶3 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرزی / کدخبر: 282413

۶4 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی/ کدخبر: 2۷۹2۷۷
۶5 -   شبکه ی اطالع رسانی نفت و انرژی/ کدخبر: 282۷15

۶۶ -   پایگاه اطالع رسانی صنعت برق/ کد خبر: 1502۶
۶۷ -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی / کدخبر: 281۹4۷
۶8 -   خبرگزاری فارس/ کدخبر: 13۹۷0218000۹43

۶۹ -   گزارش اداره ی اطالعات انرژی آمریکا )EIA( : گزارش کشور ایران 
yon.ir/EIA2018IR :آوریل 2018 / لینک خبر

۷0 -   همان
۷1 -   همان

۷2 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی / کد خبر: 2423۷0
۷3 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی / کد خبر: 2۷۶085

۷4 -   خبرگزاری ایرنا/ کدخبر: 825۹۶۹۷8
۷5 -   خبرگزاری ایسنا/ کدخبر: ۹۷020100355

۷۶ -   خبرگزاری ایلنا/ کدخبر: ۶2۹531
۷۷ -   خبرگزاری ایرنا / کد خبر: 20000۹5۶1۶

۷8 -   شبکه ی اطالع رسانی نفت و انرژی / کدخبر: 2۷۶485
۷۹ -   خبرگزاری صداوسیما / کدخبر: ۹۷020100355

80 -  خبرگزاری ایسنا/ کدخبر: ۹۷020100355
81 -   خبرگزاری ایسنا/ کدخبر: ۹۷02140۷438

82 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی / کدخبر: ۶15050
83 -   خبرگزاری ایسنا/ کدخبر: ۹۶1222121۶3

84 -   خبرگزاری خانه ملت/ کدخبر: 38۶850
85 -   خبرگزاری فارس/ کدخبر: 13۹۶122۶000553

8۶ -   خبرگزاری ایسنا/ کدخبر: ۹۷020100355
8۷ -   خبرگزاری ایرنا/ کدخبر: 82۹23105

88 -   همان 
8۹ -   شبکه ی اطالع رسانی نفت و انرژی / کدخبر: 2۷۶485
۹0 -   آمارنامه  مصرف فراوردهای نفتی انرژی زا سال 13۹4

۹1 -   شبکه ی اطالع رسانی نفت و انرژی / کدخبر: 2۷۶485
۹2 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی / کدخبر: 2۷۶۷۹1

۹3 -   خبرگزاری ایسنا/ کدخبر: ۹۷0104005۶3
۹4 -   خبرگزاری ایسنا/ کدخبر: ۹۶122۷151۶3
۹۶ -  خبرگزاری ایسنا/ کدخبر: ۹۶122۷151۶3

۹۷ -   خبرگزاری ایرنا/ کدخبر: 828۹05۷3
۹8 -   همان

۹۹ -   ترازنامه هیدروکربوی 13۹4
100 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی / کدخبر: 281۹40

101 -   گزارش عملکرد سال 13۹5 صنعت پتروشیمی کشور
102 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی / کدخبر: 2822۶۶

103 -   گزارش عملکرد سال 13۹5 صنعت پتروشیمی کشور
104 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی / کدخبر: 2822۶۶

105 -   آمار صادرات و واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشــاورزی 
تهران

10۶ -   خبرگزاری فارس/ کدخبر: 13۹۶122۶000553
10۷ -   همان

108 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی/ کدخبر: 2805۷۶
10۹ -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی / کد خبر: 24۷2۶5
110 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی / کد خبر: 2۷۷481

111 -   آمارنامه ی مصرف فراوردهای انرژی زا 13۹4
112 -   خبرگزاری ایسنا/ کدخبر: ۹۷0104005۶3

113 -   همان
114 -   خبرگزاری عیارآنالین/ کدخبر: 2۷52۹۶

115 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی / کدخبر: 281۷45
11۶ -  »شــورای بورس مجاز اســت: ج - نســبت به ایجاد بورس کاال با 

همکاری دستگاه های ذی ربط اقدام نماید«.
11۷ -   گــزارش مرکز پژوهش ها با موضــوع : »بورس نفت و راهکارهای 

ایجاد آن در ایران«/ کدگزارش: 82245۹
118 -   همان

120 -  خبرگزاری ایرنا/ کدخبر: 8138۹۹8۶
121 -   خبرگزاری ایرنا/ کدخبر: 8138۹۹8۶

122 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی/ کدخبر: 225۷۹۷
123 -   خبرگزاری ایسنا/ کدخبر: ۹30۷0۷03۹۷۶

125 -   گزارش تزریق گاز به میدان های نفتی الزمه تحقق تولید صیانتی 
مرکز پژوهش های مجلس / شماره گزارش: 15280

12۶ -   تراز نامه هیدروکربوی سال 13۹4
12۷ -   گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛ کدگزارش: 15۹04

12۹ -   خبرگزاری ایلنا/ کدخبر: 52۷۹84
130 -   پایگاه اطالع رسانی انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی 

/ کد خبر: 1088
131 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی / کدخبر: 28234۶
132 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی / کدخبر: 2۷۹13۹

133 -   خبرگزاری مهر/ کدخبر: 413۹841
134 -   گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛ کدگزارش: 15۹04

135 -   خبرگزاری صداو سیما/ کدخبر: 1841۷15
13۶ -   همان

13۷ -   خبرگزاری تسنیم/ کدخبر: 13۹۶۶1۶
138 -   شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی / کد خبر: 25۹۹8۷

13۹ -   خبرگزاری تسنیم/ کدخبر: 1418513
140 -   خبرگزاری مهر/ کدخبر: 4225105

141 -   خبرگزاری ایسنا ؛ کدخبر: / کدخبر: ۹۷04010028۹
142 -   خبرگزاری ایسنا/ کدخبر: ۹۷032411401

143 -   خبرگزاری فارس/ کدخبر: 13۹۶0۹1۹001280
144 -   خبرگزاری فارس/ کدخبر: 13۹۶0۹28000۷11

145 -   روزنامه دنیای اقتصاد/ کدخبر: 3354088
14۶ -   خبرگزاری فارس / کدخبر: 13۹۶11250020۶۹
14۷ -   خبرگزاری فارس/ کدخبر: 13۹۷040400024۷
148 -   خبرگزاری فارس/ کدخبر: 13۹۷04050005۷8

14۹ -   خبرگزاری مهر / کدخبر: 4330۷21
150 -   خبرگزاری فارس / کدخبر: 13۹۷032300105۷
151 -   خبرگزاری فارس/ کدخبر: 13۹۷0323000۷55

152 -   خبرگزاری تسنیم/ کدخبر: 1۷5۹۶81

وزارت نیرو:
1 -  ماده ی 48 بند »ت«

2 -  خبرگزاری تسنیم/ کد خبر: 1۶۹33۹1
3 -  خبرگزاری تسنیم/ کد خبر: 1454۷۶8

4 -  باشگاه خبرنگاران جوان / کد خبر: ۶4۹۶342
5 -  خبرگزاری تسنیم/ کد خبر: 1۷41421

۶ -  همان
۷ -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹505120011۶۷
8 -  خبرگزاری فارس / کدخبر: 13۹50۶02001455

۹ -  گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛ کد گزارش: 14۹81
10 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1145۷۹5

11 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13۹۷0413000۹82
12 -  همان

13 -  خبرگزاری عیار آنالین / کد خبر: 
14 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13۹512020013۷5

15 -  همان
1۶ -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13۹۶0۷0۶00030۷

1۷ -  خبرگزاری فارس / کدخبر: 13۹۷0402000411 
18 -  روزنامه اطالعات؛ 2۷ اردیبهشت 13۹5؛ کد خبر: 2032۶۹

1۹ -  خبرگزاری تسنیم/ کد خبر: 1538808
20 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13۹۶0۷0۶00030۷

21 -  خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: ۹۷02100۶022
22 -  خبرگزاری فارس / کد خبر: 13۹۷041100035۶

 ،IBT 23 -  حذف یارانۀ انرژی مشترکین پرمصرف با مدل قیمت گذاری
انتشارات خیزش نو )13۹5(، ص ۶۶

 ،IBT 24 -  حذف یارانۀ انرژی مشترکین پرمصرف با مدل قیمت گذاری
انتشارات خیزش نو )13۹5(، ص ۶۶

25 -  خبرگزاری فارس / کد خبر: 13۹۷041100035۶
2۶ -  همان

2۷ -  باشگاه خبرنگاران جوان/ کد خبر: ۶58۹۷4۹
28 -  روزنامه ی دنیای اقتصاد؛ کد خبر: 312۹248

2۹ -  مصوبه ی هیئت وزیران / تیرماه 13۹۶/ شــماره مصوبه: 10155۶ / 
دسترسی : تارنمای دفتر هیئت دولت

30 -  مصوبه ی هیئت وزیران / تیرماه 13۹۶/ شــماره مصوبه: 14۷12۶ / 
دسترسی : تارنمای دفتر هیئت دولت

31 -  مصوبه ی هیئت وزیران / تیرماه 13۹۶/ شــماره مصوبه: 3۹024 / 
دسترسی : تارنمای دفتر هیئت دولت

32 -  خبرگزاری فارس / کد خبر: 13۹۶1024000۹5۶
33 تبصــره ی 5 قانــون بودجه ی ســال 13۹۷/ دسترســی: تارنمای 

شناسنامه ی قانون
http:// :؛ لینک The Shift Project data portal 34 -  تارنمای

www.tsp-data-portal.org/all-datasets
3۶ -  خبرگزاری تسنیم ؛ کد خبر: 1503۹4۷

3۷ -  خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 3۶02۶8
https://goo.gl/GwMbXs :38 -  تارنمای گروه مپنا؛ لینک

3۹ -  تارنمای شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا/ دسترسی به 
yon.ir/WjGXJ :خبر از طریق نشانِی کوتاه شده ی
40 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹5020۷04044

41 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 133348۹
42 -  شماره گزارش: 15۹23، تاریخ انتشار: تیرماه 13۹۷



43 -  همان، صفحه 2۹ گزارش
44 -  پایگاه اطالع رسانی دولت/ کد خبر: 2۷1۹4۷

45 -  خبرگزاری فارس / کد خبر: 13۹5120۷000438
4۶ -  خبرگزاری برق نیوز/ کد خبر: 28100
4۷ -  خبرگزاری برق نیوز/ کد خبر: 31531

48 -  خبرگزاری فارس/ کد خبر: 13۹۶0808000۶13
4۹ -  خبرگزاری فارس/ کد خبر: 13۹۶0824000۷04
50 -  خبرگزاری فارس / کد خبر: 13۹۶0824000۷04

51 -  خبرگزاری ایسنا / کد خبر: ۹۶082414408
52 -  پایگاه اطالع رسانی دولت/ کد خبر: 2۷1۹4۷
53 -  خبرگزاری ایسنا / کد خبر: ۹۶111508401
54 -  خبرگزاری ایسنا / کد خبر: ۹5120۷04123

55 -  خبرگزاری فارس/ کد خبر: 13۹۶0۶0۷0015۹4
5۶ -  خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: ۹3032111۶43

5۷ -  خبرگزاری فارس/ کد خبر: 13۹۶0۶0۷0015۹4

وزارت صنعت، معدن و تجارت:
1 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶011504284 
2 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۷010۹01۷03
3 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶0۹08038۹0
4 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶11040244۶ 

۶ -  خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر: 153432۶ 
۷ -  خبرگزاری صداوسیما؛ کدخبر: 1۷4۹۹۶۶ 

8 -  سایت خبری تحلیلی عیارآنالین ؛کدخبر: 3۷22۶
۹ -  سایت خبری تحلیلی عیارآنالین ؛ کدخبر: 1 4502۹

10 -  خبرگزاری ایرنا/ کدخبر: 821444۶1
11 -  خبرگزاری فارس ؛ کدخبر: 3۹۹2242

12 -  خبرگزاری صداو سیما؛ کدخبر: 183۶۶۶2
15 -  خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13۹۷02030005۶5

1۶ -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 4101321
18 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶0۶110۶483
1۹ -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶05281۷2۹8
20 -  پایگاه خبری اقتصاد نیوز؛ کدخبر: 1820۶8
21 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶0۶2۹1۷30۹

22 -  خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر: 1555۹۹۹
24 -  پایگاه خبری دنیای اقتصاد؛ کدخبر: 3344۷۷5

25 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۷030401۷04
2۶ -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶12231318۹

2۷ -  خبرگزاری شاتا ؛ کدخبر: 401۶۹0
28 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۷031۹08140
2۹ -  پایگاه خبری تحلیلی فرارو؛ کدخبر: 3۶8851
30 -  پایگاه خبری اقتصاد آنالین؛ کدخبر: 2120۶5

31 -  خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر: 15۹800۷
32 -  خبرگزاری ایرنا؛ کدخبر: 82۷۹5145

33 -  خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر: 14۹۷5۷۷
35 -  پایگاه خبری دنیای اقتصاد؛ کدخبر: 33۷۹۹3۷ 

3۶ -  روزنامه شرق؛ کد مطلب: 1۹2102
3۷ -  خبرگزاری صداوسیما؛ کدخبر: 1۷۹81۷8 

38 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹50۶1۷1133۹ 
3۹ -  تارنمای شبکه خبر؛ کدخبر: 5۶5308 
40 -  متن قانون قابل دسترسی در این لینک

41 -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 42۶1۷2۶
42 -  خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13۹۷0120000231

43 -  خبرگزاری مهر،کدخبر: 418۹245
45 -  خبرگزاری ایرنا/ کد خبر: 820۹83۷0

4۶ -  خبرگزاری فارس؛ کذخبر: 13۹۷022۹000۶۶5
4۷ -  خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13۹۷023000058۷
48 -  خبرگزاری فارس/ کد خبر: 13۹512020005۶۷
4۹ -  خبرگزاری فارس/ کد خبر: 13۹512020005۶۷

50 -  خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر: 12۷45۶5 
51 -  خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: ۹۶040۷02530
52 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶03301۷281
53 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶040۷02530
54 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶0۶2۹1۶۹1۷

55 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر:۹۶120401481/3
5۶ -  خبرگزاری آنا؛ کدخبر: /۹۷۹۹۹

5۷ -  خبرگزاری ایسنا/ کدخبر: ۹5020300۹۷1
5۹ -  خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13۹۶112۹0011۹8
۶0 -  خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13۹۷012۹0001۶۶

۶1 -  خبرگزاری صداو سیما/ کدخبر: 1۷20۹83
۶2 -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 3۹۹2020

۶3 -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 3۹۹2020 
۶4 -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 40۶۶۹2۹

۶5 -  سایت خبری مقاومتی نیوز؛ کدخبر: 40241 
۶۶ -  خبرگزاری العالم؛ کدخبر: 30451۶۶
۶۷ -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 400524۹

۶8 -  سایت خبری دنیای بورس؛ کدخبر: 2144۷ 
۶۹ -  سایت خبری عصر ایران؛ کدخبر: 555580

۷0 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۷0128101۷۷
۷1 -  خبرگزاری ایرنا؛ کدخبر: 82۷8۶103

۷2 -  سایت خبری دنیای اقتصاد؛ کدخبر: 33۹8410
۷3 -  پایگاه خبری عیارآنالین؛ کدخبر: 2۷34۹۷ 
۷4 -  پایگاه خبری عیارآنالین؛ کدخبر: 2۶۶5۶2 

۷5 خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13۹۷032۷00030۷ 
۷۶ -  سامانه تدارکات الکترونیک دولت: مطابق آیین نامه مصوب هیأت 
وزیران اداره های دولتی موظفند تمام خرید و فروش های اموال دولتی را 

در این سامانه انجام دهند.
۷۷ -  تصویبنامه شــماره 1۶145/ت53525هـ مــورخ 13۹۶/2/1۶ 

هیأت وزیران
۷۹ -  پایگاه خبری عیارآنالین؛ کدخبر: 2۷8845 
80 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۷010300384

82 -  گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی؛ مجله تابا شماره 
83 - 24 دی ماه 13۹0

83 -  بانک مرکزی؛ کدخبر: 1۷۷5۷
85 -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 4222103 

8۶ -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶0۷2815۹13 
8۷ -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶0۷2815۹13 
88 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۷01200580۷ 
8۹ -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۷013111814 

۹0 -  خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13۹۷01180001۶5
۹2 -  پایگاه سازمان توسعه تجارت؛ کد خبر: 541۶
۹3 -  سایت خبری تجارت نیوز؛ کدخبر: 2824۹5
۹4 -  خبرگزاری ایسنا ؛ کدخبر: ۹۶050200۹31

۹5 -  خبرگزاری تسنیم/ کد خبر: ۹451۶۶
۹۶ -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶032111۶۹3

۹۷ -  خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13۹۷022۹0002۹0 
۹8 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۷020502۹5۷

۹۹ -  خبرگزاری خانه ملت؛ کدخبر: 3822۹۹
100 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۷0302010۶۶

101 -  خبرگزاری ایرنا؛ کدخبر:282۹5101۹
102 -  پایگاه مرکز پژوهش های مجلس؛ کد خبر:  81۶۷34
104 -  خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13۹۶111۶0004۶۶

105 -  خبرگزاری خانه ملت؛ کدخبر: 3۷۷434
10۶ -  پایگاه خبری عیارآنالین؛ کدخبر: 2۷8845

بانک مرکزی:
1 -  گزیده آمارهای پولی بانکی، بانک مرکزی

2 -  همان
3 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۶۷40

4 -  خبرگزاری ایبنا، کد خبر: ۷83۷4
5 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 4081211

۷ -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۷4۷۷
8 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶1222000۶23

11 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۷031000015۹
12 -  خبرگزاری ایبنا، کد خبر: ۷۶38۶

13 -  بانک مرکزی، کد خبر: 154۹۶
14 -  پایگاه خبری عیار آن الین، کد خبر: 2۶1053

15 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۷312
1۶ -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۷31۶

1۷ -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 423۶52۷
18 -  دنیای اقتصاد، کد خبر: 1102۷۶4

1۹ -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۷۶32
20 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۶۷4۷

21 -  مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 158۷3
22 -  همان

23 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 3۹1۶34۹
24 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 132۷532

25 -  بانک مرکزی، کد خبر: 3۷1۹
2۶ -  مرکز پژوهشهای مجلس، کد گزارش: 15843

2۹ -  خبرگزاری ایبنا، کد خبر: 81۹43
32 -  پایگاه خبری بنکر، کد خبر: 21۶5۹3

33 -  پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، کد خبر: 12۶00

34 -  روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 33۷411۷
3۶ خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶08010050۹

3۷ -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۷18۷
38 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۷۹21

40 -  پایگاه خبری فردا، کد خبر: 8051۷0
41 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۷۶50
42 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۷۹21

43 -  گزیده آمارهای اقتصادی، بانک مرکزی
44 -  خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82۶۶۷۷۷0

45 -  قدس آن الین، کد خبر: 5۷۷0۶2
4۶ -  اقتصاد آن الین، کد خبر: 233۹05

4۷ -  شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، کد خبر: 3۹0۶8
48 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۷13۶

4۹ -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۷030۹001354
50 -  مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 15443

51 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹31028001084
52 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۶8۶۷

53 -  روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 32۹8۷2
54 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۷۷81

55 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۷021۶000550
5۷ -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶08010050۹

58 -  خبرگزاری ایبنا، کد خبر: 81۹43
5۹ -  خبرگزاری ایبنا، کد خبر: ۷4۷04

۶0 -  ماده ۹4
۶1 -  بانک مرکزی، کدخبر: ۹888

۶2 -  بند ب ماده 1۷
۶3 -  پایگاه خبری اقتصاد آنالین، کد خبر: 152841

۶4 -  پایگاه خبری بنکر، کد خبر: 18۶28۷
۶5 -  خبرگزاری صدا و سیما؛ کدخبر: 1۹2۶۶۷0

۶۶ -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۷58۹
۶۷ -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۷34۷

۶8 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 41۷0283
۶۹ -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۷582
۷0 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۶۶48
۷1 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۷5۷5

۷2 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶1221115۷0
۷3 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۷125
۷4 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۶۶۷۷
۷5 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۶84۷
۷۶ -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۶40۶
۷۷ -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۶۷48

۷8 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۶480 
۷۹ -  مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش:15۷34

80 -  بانک مرکزی، گزیده آمارهای پولی بانکی. 
81 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۷۹0۹

82 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۷0224000۶84
83 -  مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 15541

84 -  موسسه مطالعات مبین، هدایت خلق پول
85 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶031۶000458

8۶ -  پایگاه اطالع رسانی دولت، کد خبر: 305۹1۷
8۷ -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶080۷04250

88 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۷۶8۹
8۹ -  بانک مرکزی، کد خبر: 15148
۹0 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۶2۷3

۹1 -  تابناک، کد خبر: ۶۹۶320
۹2 -  بانک مرکزی، کد خبر: 15042
۹3 -  بانک مرکزی، کد خبر: 150۹۷
۹4 -  بانک مرکزی، کد خبر: 150۷1
۹5 -  بانک مرکزی، کد خبر: 152۶2
۹۶ -  بانک مرکزی، کد خبر: 15۹4۶
۹۷ -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۶808
۹8 -  بانک مرکزی، کد خبر: 15503

۹۹ -  ایبنا، کد خبر: 158۷۹
100 -  دنیای بانک، کد خبر: 8۹10

101 -  رونوشت اقتصادی، کد خبر: 1۹0۶548۶
102 -  دنیای اقتصاد، کد خبر: 10۷2883
103 -  دنیای اقتصاد، کدخبر: 110۶831

104 -  مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 153۶۶
105 -  همان

10۶ -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1405۷0۹
10۷ -  دنیای اقتصاد، کد خبر: 110۷0۷2



108 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۷85۶
110 -  بانک مرکزی، کد خبر: 15120

111 -  پول نیوز، کد خبر: 1۷45۹0
112 -  پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری، کد خبر: 3۹۷۷0

113 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶012۶000084
114 -  بانک مرکزی، کد خبر: 1۶۷84 

115 -  پژوهشکده پولی بانکی، کد خبر: 2۹3۶34
11۶ -  سازمان بسیج دانشجوئی، کد خبر: ۷۶28۶

11۷ -  بانک مرکزی، کد خبر: ۹4۹۶
118 -  شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران )ایِبنا(؛ کدخبر: 8۹812

11۹ -  مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: 10344۶3
120 -  دنیای اقتصاد، کد خبر: 335۹301

121 -  تجارت امروز؛ کدخبر: 253۹4
122 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶122011312

123 -  پایگاه خبری بنکر، کد خبر: 210051
124 -  مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 15۹01

وزارت امور اقتصادی و دارایی:
1 -  خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82۶4۹4۷5

2 -  آمار و عملکرد واگذاری ســهام و دارایی بنگاه های مشمول واگذاری 
توسط سازمان خصوصی سازی

3 -  خبرگزاری بینا، کد خبر: 23245
4 -  خبرگزاری ایرنا؛ کدخبر: 82۹038۹3
5 -  خبرگزاری ایرنا؛ کدخبر: 82۹3۹188
۶ -  خبرگزاری ایرنا؛ کدخبر: 82۹038۹3

۷ -  خبرگزاری صدا و سیما؛ کد خبر: 21۷۹58۹
8 -  پایگاه اطالع رسانی وزارت اقتصاد، کد خبر: 123000۹8۶

۹ -  خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 32۶۶۹۹
10 -  خبرگزاری میزان، کد خبر: 2۷4324

11 -  نماگر اقتصادی بانک مرکزی، گزارش فصلی بانک مرکزی
12 -  خبرگزاری صداوسیما، کد خبر: 1523235

13 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 3884۷05
14 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹5311۹15

15 -  پایگاه خبری تحلیلی مقاومتی نیوز؛ کدخبر: 351۷3
1۶ -  خبرگزاری خبر آنالین، کد خبر: ۶35۹۶2

1۷ -  پایگاه خبری تحلیلی مقاومتی نیوز، کد خبر: 351۷3
18 خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹51250۷45

1۹ -  خبرگزاری قدس آنالین، کد خبر: 50۷522
20 -  خبرگزاری آنا، کد خبر: 2۹۷442

21 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: -  13۹۷0312001010
22 -  خبرگزاری ایران اکونومیست، کد خبر: -  210۶۹۶

23 -  آمارهای این بخش از نشریه گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی 
بخش آمارهای مالی و بودجه استخراج شده است. منبع: بانک مرکزی

24 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶122800041۶
25 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۷011۶000812

2۶ -  تسنیم، کد خبر: 10۹83۷۷
2۷ -  ریسک نیوز، کد خبر: 11۶۷۷2

28 -  پایگاه خبری ایبنا، کد خبر: 4۹420
2۹ -  پایگاه اطالع رسانی وزارت اقتصاد، کد خبر: 18105

30 -  اقتصاد آنالین، کد خبر: 1۷۹۹15
31 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 4023480
32 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 42۹۶۹83

33 -  روزنامه شرق به نقل از روزنامه کیهان؛ کدخبر: 12051۶
34 -   روزنامه شرق؛ کدخبر: 14۷۷15

35 -  خبرگزاری با اقتصاد، کد خبر: 3182
3۶ -  پایگاه خبری پارس نیوز، کد خبر: 42۹۹80

3۷ -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹50۷08000۷۷2
38 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 211055۶

3۹ -  پایگاه خبری مشرق، کد خبر: 5۶5۶۹3
40 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 103۹۹۷4

41 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 4023480
42 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹50۷30000135
43 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۷012100001۹

44 -  خبرگزاری دنیای اقتصاد، کد خبر: 3۹310۹
45 -  خبرگزاری عیارآنالین، کد خبر: 2۷83۶3
4۶ -  خبرگزاری عیارآنالین، کد خبر: 2۷۶۷۹8

4۷ -  خبرگزاری مشرق، کد خبر: 84۷2۶1
4۹ -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۷012۷000۶80

50 -  پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، کد خبر: 1۶18۶1
51 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 28۶2۹1

52 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹1040400055۹

53 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 418003۹
54 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶0۹30000455

55 -  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی؛ شماره گزارش: 15۶1۹
5۶ -  همان

5۷ -  خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر: 1۶2158۷
58 -  روزنامه همشهری، کد خبر: ۶۷32۹
5۹ -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 42۹0۹5۶

۶0 -  خبرگزاری دنیای اقتصاد، کد خبر: 8۶۶151
۶1 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹10۶05001388

۶2 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 8۶۶00۹
۶3 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 15۹855۷

۶4 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۷030۹000533
۶5 -  بورس پرس، کد خبر: 30۶02

۶۶ -  خبرگزاری دنیای اقتصاد، کد خبر: 32۹۶8۹۶
۶۷ -  پایگاه تحلیلی خبری مقاومتی نیوز، کد خبر: 5۷28۹

۶8 -  خبرگزاری مشرق، کد خبر: ۶۷41۷2
۶۹ -  خبرگزاری دانا، کد خبر: ۹۹۷513

۷0 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 42۶83۹0
۷1 -  خبرگزاری فارس، کدخبر: 13۹۶0۷10001201

۷2 -  روزنامه کیهان، کد خبر: 8434۹
۷3 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹50۶100۷080

۷4 -  مدیری اینفو، کد خبر: 338۷
۷5 -  پایگاه خبری اقتصاد آنالین، کد خبر: 182۶5۹

۷۶ -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹30۶2300123۹
۷۷ -  روزنامه کیهان، کد خبر: 3۷۹۹2

۷8 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶11250011۹5

وزارت راه و شهرسازی: 
1 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶082۹000۷4۶

2 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 42۷581۷ -  
3 -  پرتال بانک مسکن، کد خبر: 54۷0 

4 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 128۷2۹۹ -  
5 -  خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 828511۶8

۶ -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶0۹0200۹۶8 -  
۷ -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۷0203001181 -  
8 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۷0203001181 -  

۹ خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13۹۶0۹02001124
10 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 13۶045۷ 

11 -  باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: ۶431348 
12 -  خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، کد خبر: 8285۹8۹3 -  

13 -  روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 3405۶۷۶ 
14 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 42۶۷801 

15 -  پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنالین، کد خبر: 2۷1۹۶1 
1۶ -  پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنالین، کد خبر: 2۶3434 

1۷ -  مشرق نیوز، کد خبر: 8448۶۶ 
18 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶111005442 
1۹ -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶111005442

20 -  باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: ۶50۷۷41 
21 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶110۶03132 
22 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶110۶03132 
23 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶110۶03132 
24 -  باشگاه خبرنگاران جوان؛ کدخبر: ۶50۷۷41

25 خبرگزاری فارس/ کد خبر: 13۹51002000۹۹2
2۶ پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی/ کد خبر: 3182۶

2۷ -  خبرگزاری مهر/ کد خبر: 3۹51۷04
28 -  خبرگزاری مشرق/ کد خبر: ۷۹۹4۷۷

2۹ -  خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: ۹۶100۹044۶1
30 -  روزنامه دنیای اقتصاد/ کد مطلب: 3315۹۹۶

31 -  شبکه خبر/ کد خبر: 58۹411
32 -  خبرگزاری مهر/ کد خبر: 4332858

33 -  خبرگزاری فارس/ کد خبر: 13۹۶01050005۹4
34 -  خبرگزاری مشرق/ کد خبر: ۷۹۹4۷۷
35 -  خبرگزاری مشرق/ کد خبر: ۷۹۹4۷۷

3۶ -  پایگاه خبری تحلیلی تین نیوز/ کد خبر: 1۶8853
3۷ -  روزنامه دنیای اقتصاد/ کد مطلب: 3382۷۷۷
38 -  روزنامه دنیای اقتصاد/ کد مطلب: 320۹018
3۹ -  پایگاه خبری تحلیلی فرارو/ کد خبر: 3۶2۷۹1

40 -  شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
41 -  خبرگزاری مهر/ کد خبر: 428۶4۶۹
42 -  خبرگزاری مهر/ کد خبر: 428۶4۶۹

43 -  پایگاه خبری تحلیلی عیار انالین/ کد خبر: 2۷۹5۷۹

44 -  خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان/ کد خبر: ۶483851
45 -  پرتال حمل ونقل/ کد خبر: 10۹8۷۷

4۶ -  پایگاه خبری تحلیلی تابناک/ کد خبر: ۷85۹38
4۷ -  خبرگزاری مهر/ کد خبر: 4051543

48 -  خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: ۹۶112۷15252
4۹ -  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی/ کد خبر: 4۶545

50 -  خبرگزاری ایرنا/ کد خبر: 82۶18558
51 -  پایگاه خبری مانا/ کد خبر: ۷۷524

52 -  خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: ۹۶0۹120۶0۷۹
53 -  شبکه خبر/ کد خبر: 5۹۹۷۷2

54 -  پایگاه خبری تحلیلی تابناک/ کد خبر: 5۹۶۶5۷
5۷ -  روزنامه تعادل/ کد مطلب: 10۶821

58 -  پایگاه خبری تحلیلی تین نیوز/ کد خبر: 1۶۶33۷
5۹ -  خبرگزاری ایرنا/ کد خبر: 82۹44431

۶0 -  پایگاه خبری تحلیلی تین نیوز: کد خبر: 1۶۹005
۶1 -  پایگاه خبری تحلیلی تین نیوز: کد خبر: 1۶۹183

۶2 -  خبرگزاری تسنیم. کد خبر: 1۷۷۹418
۶4 -  پایگاه خبری تحلیلی تین نیوز: کد خبر 1۶۹۹00

۶5 -  پایگاه خبری تحلیلی عیار انالین: کد خبر: 2۷۹8۷0
۶۶ -  روزنامه جام جم، کد خبر: 235021۹۶033۶2308۶03 -  

۶۷ -  پایگاه اطالع رسانی دولت، کد خبر: 28۹580 
۶8 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1335248 -  

۶۹ -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 12۹4۹5 -  
۷0 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶082۹1۶88۶ -  

۷1 -  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کد خبر: 55888 
۷2 -  پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنالین، کد خبر: 2۶۷81۷ 

۷4 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹4021۹000282
۷5 -  مرکز آمار ایران 

۷۶ -  پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنالین، کد خبر: 2۶۷81۷ 
۷۷ -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶1104000310 

۷8 -  خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 23۹8۶۹ 
۷۹ -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 12121۷4

80 -  خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 81۹4۷۶41 -  
81 -  خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر: 1۶4835۶

82 -  پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنالین، کد خبر: 2۷8۷18 
83 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹50213000541

84 -  تبصره ۷ ماده 1۶۹
85 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 42۶8۹8۹ 

8۶ -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶0214000354 -  
8۷ -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 42۶8۹8۹ -  

88 -  خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 382504 -  
8۹ -  خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 38351۹ -  

۹0 -  پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنالین، کد خبر: 2۷5405 -  
۹1 -  پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنالین، کد خبر: 254۶05 -  
۹2 -  پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنالین، کد خبر: 2۷5405 -  

۹3 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 3۶323۶ -  
۹4 -  فردانیوز؛ کد خبر: 85۷23۹

۹5 -  بند »ب« ماده 5۹
۹۶ -  پایگاه خبری-تحلیلی اقتصاد مقاومتی، کد خبر: 41242218 -  

۹۷ -  پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنالین، کد خبر: 445۹8 
۹8 -  پایگاه خبری-تحلیلی اقتصاد مقاومتی، کد خبر: 41242218 
۹۹ -  پایگاه خبری-تحلیلی اقتصاد مقاومتی، کد خبر: 41242218 

100 -  ماده 11
102 -  روزنامه همشهری، کد خبر: 11131۹ 
103 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 23245 

104 -  باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: ۶522۶15 
105 -  پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنالین، کد خبر: 280802 

10۶ -  پرتال حمل و نقل/ کد خبر: 110443
10۷ -  پایگاه خبری تحلیلی تین نیوز/ کد خبر: 12810

108 -  خبرگزاری خبر آنالین/ کد خبر: 42۶1۹۹
10۹ -  خبرگزاری فارس/ کد خبر: 13۹۶0131000332

110 -  خبرگزاری جمهوری اسالمی/ کد خبر: 82۹0450۹
111 -  پایگاه خبری تحلیلی تین نیوز/ کد خبر: 1۶5۷38
112 -  پایگاه خبری تحلیلی تین نیوز/ کد خبر: 1۶588۹

113 -  خبرگزاری فارس/ کدخبر: 13۹40428000103
114 -  پایگاه اطالع رسانی دولت،کد خبر: 848۶۹ 

115 -  پایگاه خبری ریل نیوز/ کد خبر: 4521
11۶ -  خبرگزاری فارس/ کد خبر: 13۹2052۷001131

11۷ -  مرکز تحقیقات راه آهن - پیش بینی ناوگان موردنیاز تا افق 1404
118 -  مرکز تحقیقات راه آهن - پیش بینی ناوگان موردنیاز تا افق 1404

120 -  خبرگزاری برنا/ کد خبر: ۷0۷244



121 -  روزنامه همشهری/ کد مطلب: ۷3۶۹
123 -  پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ کد خبر: 2۶۶121
124 -  پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ کد خبر: 2۶848۶

125 -  خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: ۹5022۷1۶۹14
12۶ -  پایگاه خبری تحلیلی تین نیوز/ کد خبر: 1۶5۷05
12۷ -  خبرگزاری معاون اول رئیس جمهور،کدخبر:8۷5

128 -  گزارش دستاوردها و اقدامات راه آهن در سال ۹۶
12۹ -  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی/ کد خبر: 8۶۷0

130 -  پایگاه خبری ایران وی/ کد خبر: 10۹۷08
131 -  پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد آنالین/ کد خبر: لینک

132 -  خبرگزاری مهر / کد خبر: 4153820
133 -  وب سایت اطالع رسانی مخبر/ کد خبر: 2۶121۶۶

134 -  خبرگزاری مهر/ کد خبر: 40۷3۹32
135 -  خبرگزاری مهر/ کد خبر: 42۷1251
13۶ -  خبرگزاری مهر/ کد خبر: 4143۹85
13۷ -  پرتال حمل و نقل/ کد خبر: 10۹۷۹5

138 -  سالنامه اماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
13۹ -  پایگاه خبری ریل نیوز/ کد خبر: ۶434

140 -  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی/ کد خبر: 5228۹
141 -  خبرگزاری مهر/ کد خبر: 42۶4۹۷۷

142 -  برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
143 -  پایگاه خبری تحلیلی تین نیوز/ کد خبر: 1۶۶8۶8
144 -  پایگاه خبری تحلیلی تین نیوز/ کد خبر: 50۶۷0

145 -  خبرگزاری ایرنا/ کد خبر: 82۷32241
14۶ -  خبرگزاری مهر/ کد خبر: 428۶4۶۹
14۷ -  گزارش سازمان توسعه تجارت ایران

148 -  پایگاه خبری وزارت راه/ کد خبر: 4۹۶53
14۹ -  سازمان بنادر و دریانوردی/ کد خبر: 4100۹

150 -  پرتال حمل ونقل/ کد خبر: 10۹۶41
151 -  خبرگزاری میزان/ کد خبر: 34805۹

152 -  سازمان بنادر و دریانوردی/ کد خبر: 41282
153 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 421۷۷83 
154 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 421۷۷83 

155 خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13۹۶0۹02001124
15۶ -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۷0501000۷۶8 

15۷ -  روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 331۷1۹۷ 
158 -  روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: 331۷1۹۷ 

15۹ -  پایگاه اطالع رسانی دکتر رضایی کوچی، کد خبر: 1234 
1۶0 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶122112085 -  

1۶1 -  روزنامه جام جم، کد خبر: 30۹02۷۷5۷0۷4۶540421 1۶2 
-  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶122112085 -  

1۶3 -  خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 3۷50۹2 -  
1۶4 -  خبرگزاری تابناک، کد خبر: ۷85۹30 

1۶5 -  مرکز آمار ایران 
1۶۷ -  خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: ۹۷022۷153۶۶

1۶8 -  خبرگزاری مهر/ کد خبر: 42۹8۹۹5
1۶۹ -  خبرگزاری برنا/ کد خبر: ۶8۶040

1۷0 -  پایگاه خبر تحلیلی مقاومتی نیوز: کد خبر: 52001
1۷2 -  خبرگزاری مهر/ کد خبر: 42۹8۹۹5
1۷3 -  خبرگزاری مهر/ کد خبر: 423۹034

وزارت جهاد کشاورزی:
3 -  روزنامه رسمی، 15 اردیبهشت 13۹2، شماره ویژه نامه: 5۶۹

5 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 3۶031
۶ -  خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 42۷2۹3

۷ -  باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: ۶3۶۶182
8 -  همان

10 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 85334۷
11 -  پایگاه اطالع رسانی دولت، کد خبر: 2۹1444

12 -  گمرک جمهوری اسالمی ایران
13 -  سازمان توسعه تجارت، گزارش سال ۹۶
14 -  سازمان توسعه تجارت، گزارش سال ۹1

15 -  خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: ۶25۹854
1۷ -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۷۶4۹۶5

18 -  اقتصاد نیوز، کد خبر: 158۹2۷
20 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۶48۷4۹

21 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶101۹000۶35
22 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۶48۷4۹

23 -  روزنامه اطالعات، کد خبر: 3384۹۹
24 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 4210۶1۶

25 -  خبرگزاری صدا و سیما، کد خبر: 203228۷

2۶ -  خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 58۶۶۹1
2۷ خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۶2۷۷4۷
28 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 4218۷38

2۹ خبرگزاری مهر، کد خبر: 4224342
30 -  خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 8283۷234

32 -  مشرق نیوز؛ کد خبر: 8۷10۹3
34 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۷030502133

35 -  خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 355144
3۶ -  ایران آنالین، کد خبر: ۶۶۷84

3۷ -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹50812085۶5
38 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۶85555

3۹ -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 4202520
40 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۷030502133

41 -  رویداد 24، کد خبر: 1330588۶
42 -  رویداد 24، کد خبر: 1330588۶

43 -  ســازمان توســعه تجارت، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور 
در سال ۹۶

44 -  خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 354۷08
4۷ -  خبر گزاری مهر، کد خبر: 42143۷4

48 -  خبرگزاری فارس: کد خبر: 13۹۶0830000524
4۹ -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۶3۷31۹
50 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1585553
51 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 15۹2۷۹۹
52 -  خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82۷81۷41
54 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 13۶45۶1

55 -  حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، خبرگزاری ایانا، کد خبر: 421۶4
5۶ -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1555581

5۷ -  پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کد خبر: 84425
58 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۶344۶1

5۹ -  پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کد خبر: 81581
۶0 -  خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 8144۶831

۶1 -  جام جم آنالین، کد خبر: 20410558۶۷۷48810۹53
۶2 -  پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کد خبر: 81581

۶3 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 42۶1۷34
۶4 -  پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کد خبر: 8383۹

۶5 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 42۹55۹3
۶۶ -  خبرگزاری میزان، کد خبر: 42133۶

۶۷ -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۷022100014۶
۶8 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۷042413023

۶۹ -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶12140008۹۶
۷0 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۷042413023

۷1 -  خبرگزاری ایانا، کد خبر: 51315
۷2 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 43238۶3

۷3 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۷042413023
۷4 -  همان

۷5 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۶۷۶354
۷۶ -  روزنامه شرق، کد خبر: 188۹22

۷۷ -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۷025۷4
۷8 -  خبرگزاری ایانا، کد خبر: 512۹3

80 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۶58۹4۹
81 -  خبرگزاری ایانا، کد خبر: 512۹3
83 -  سایت تابناک، کد خبر: ۷43112

88 -  سایت عیار آنالین، کدخبر: 2۶1535
8۹ -  خبرگزاری ایرنا، کدخبر: 115۶40344

۹0 -  سایت تابناک، کد خبر: ۷31301
۹1 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۷۶2800

۹3 -  سایت تابناک، کد خبر: ۷31301
۹4 -  سایت عیار آنالین، کدخبر: 2۶1535

۹5 -  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، کد خبر: 10101۷
۹۶ -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 404۹442

۹۷ -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۷0120000430
۹8 -  پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کد خبر: 81232

۹۹ -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1534814
100 -  پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کد خبر: 821۶3

101 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۷021۷000238
102 -  خبرگزاری اگنا، کد خبر: 34۶4۶۶

103 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۷0310000155
104 -  پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کد خبر: 805۶۷

105 -  خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82۷8125۷
10۶ -  پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کد خبر: 83242

10۷ -  پایگاه اطالع رسانی ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، کد 

خبر: 53۷0۷
108 -  خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 3۷52۷1

10۹ -  مرکز پژوهش های مجلس، کد مطلب: ۹1۷11
111 -  خبرگزاری خبرآنالین، کد خبر: 180۷814۶

112 -  روزنامه شرق، کد خبر: 185۷۶8
113 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 4284805

114 -  پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کد خبر: 803۶۹
115 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 4320241
11۶ -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 4340321

11۷ -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۷025۷4
118 -  خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 81۹3۹215
11۹ -  خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82343۶48

120 -  پایگاه اطالع رسانی دولت، کد خبر: 30۶420
122 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹502311۹38۶ 

123 -  خبرگزاری ایانا، کد خبر: 3۷125
124 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 43402۷3

125 -  پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کد خبر: ۹132۶
12۶ -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۶55۶40

12۷ -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۷0328130۶2
128 -  خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 385054

12۹ -  الیحه بودجه ۹۷
130 -  خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 820۹۶2۶1

131 -  پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کد خبر: ۹18۹8
132 -  خبرگزاری الف، کد خبر: 430۹40

133 -  خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82۷8853۶
134 -  پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کد خبر: 8505۷

135 -  خبرگزاری دهقان نیوز، کد خبر: 40351
13۶ -  خبرگزاری دهقان نیوز، کد خبر: 40033
13۷ -  خبرگزاری دهقان نیوز، کد خبر: 40025

138 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶101۹0۹۹41
140 -  خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 3۷2۶00
141 -  خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 3843۹3
142 -  خبرگزاری دهقان نیوز، کد خبر: 41۶42
143 -  خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 38238۶

144 -  خبرگزاری آنا، کد خبر: 13058۷
145 -  مرکــز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی، کــد مطلب: 

101454۷
14۶ -  سایت خبری-تحلیلی شعار سال، کد خبر: 85530

14۷ -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۷534۹0
148 -  طبق آمار معاونت توســعه روســتایی و مناطق محروم ریاست 

جمهوری و همچنین مرکز آمار ایران
14۹ -  بیانات در دیدار با اعضای هیئت دولت۹4/0۶/04

150 -  پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، کد خبر: 1350۶ 
153 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶0۷2۹00030۷

155 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۷030502133
15۶ -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 433۹۷۶0

15۷ -  خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 3۷52۹1
158 -  خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 3۷52۷0
15۹ -  خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 385054
1۶0 -  خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 3۷52۷2
1۶1 -  خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 3۷52۷1

1۶2 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶102۹00033۷
1۶3 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۷02180۹842

1۶4 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 8۶۷885
1۶5 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۷050۷0354۷
1۶۶ -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۷050۷0354۷

1۶۷ -  خبرگزاری اقتصاد ایرانی، کد خبر: 34188
1۶8 -  همان

1۶۹ -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۶۷4۹1۶
1۷0 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 424۶2۹8

1۷1 -  ســازمان توســعه تجارت ایران، گزارش عملکرد تجارت خاجی 
کشور در سال ۹۶

1۷2 -  خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 5۶1۹۶8
1۷3 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶080۷00131۶

1۷5 -  همان
1۷۶ -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶1015000142

1۷۷ -  خبرگزاری ایانا، کد خبر: 4۹8۷4
1۷8 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶08130۷۶3۶
1۷۹ -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶080۹05212

180 -  خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 5۶538۶
181 -  خبرگزاری فودنا، کد خبر: ۷3005



182 -  خبرگزاری تجارت نیوز، کد خبر: 232150
183 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۷012۷0۹3۶۷

سازمان حفاظت محیط زیست:
2 -  خبرگزاری عیارآنالین، کد خبر: ۷111۷5531۷

3 -  روزنامه کیهان، کد خبر: 128۷5۶
5 -  مصوب هیئت وزیران در سال ۹4

۷ -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۷05180۹۷83
8 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 8281330۹

10 -  پایگاه اطالع رســانی ســازمان حفاظت محیط زیســت؛ کد خبر: 
020۹88

11 -  خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 82831۷0۷
12 -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۶122۶143۷5

14 -  خبرگزاری ایانا؛ کد خبر: 53380
15 -  خبرگزاری انرژی امروز، کد خبر: ۹8218

1۶ -  خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 50414۷
1۷ -  خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 3۷8024

18 -  پایگاه اطالع رســانی ســازمان حفاظت محیط زیســت، کد خبر: 
۷43۹۶۶

20 -  وب سایت رسمی دفتر هیئت دولت، کد خبر: 30۷4
21 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶110402۶51

22 -  پایگاه اطالع رســانی ســازمان حفاظت محیط زیســت، کد خبر: 
8۷4024

23 -  پایگاه اطالع رســانی ســازمان حفاظت محیط زیســت، کد خبر: 
8۷۶3۶۹

24 -  وب سایت رسمی دفتر هیئت دولت، کد خبر: 1388
25 -  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، کد خبر: 88542۹

2۶ -  ستاد احیای دریاچه ارومیه؛ کد خبر: 1182
056_ICECTEM05 :2۷ -  مرجع دانش؛ کد مقاله

30 -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۶0۹04014۶8
31 -  خبرگزاری انرژی امروز؛ کد خبر: ۶4۷31

32 -  پایگاه اطالع رســانی ســازمان حفاظت محیط زیســت، کد خبر: 
8d6218d

33 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82۹545۹1
34 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82831۷0۷

35 -  پایگاه اطالع رسانی دولت؛ کد خبر: 30۶820
3۶ -  پایگاه اطالع رســانی ســازمان حفاظت محیط زیســت؛ کد خبر: 

fc2778e
3۷ -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 43۶۶۷23

38 -  خبرگزاری انرژی امروز، کد خبر: 8۷18۶
3۹ -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 414۶۹۶5

40 -  خبرگزاری انرژی امروز، کد خبر: 8۷18۶
41 -  خبرگزاری رجا نیوز، کد خبر: 28104۹

42 -  پایگاه اطالع رســانی ســازمان حفاظت محیط زیســت، کد خبر: 
ed4909d

43 -  خبرگزاری مخبر، کد خبر: 44۷8۷4۹
44 -  همان

45 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶0۹0۷00120۷
4۶ -  خبرگزاری آنا، کد خبر: 344030

4۷ -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶122۶143۷5
48 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 15۷8۶۷۹
4۹ -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 15۷۷401

50 -  سازمان حفاظت محیط زیست؛ کد خبر: 2021۹28
51 -  همان

52 -  خبرگزاری سالمت نیوز، کد خبر: 24۶20۶
53 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۶2۹۶5۷

54 -  همان
55 -  پایگاه اطالع رســانی ســازمان حفاظت محیط زیســت، کد خبر: 

7797ea1
5۶ -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 434۶428

5۷ -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1230۷۹۶
58 -  خبرگزاری ایانا، کد خبر: 4۹348

۶0 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 422۷5۶4
۶1 -  ستاد احیای دریاچه ارومیه، شماره گزارش: ۹40۹02

۶3 -  ستاد احیای دریاچه ارومیه، نقشه راه و برنامه زمانی احیای دریاچه 
ارومیه

۶4 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۷11۷83
۶5 -  همان

۶۶ -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۷011804۹08
۶۷ -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۷11۷83

۶8 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۷02180۹۶38

۶۹ -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۷۹20۶0
۷0 -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۷03231084۹

۷1 -  ستاد احیای دریاچه ارومیه، نقشه راه و برنامه زمانی احیای دریاچه 
ارومیه

۷2 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13۹30۷200000۹8
۷3 -  ستاد احیای دریاچه ارومیه، کد خبر: 4033

۷4 -  پایگاه اطالع رسانی انرژی امروز؛ کد خبر: 1051۷

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
1 -  خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: 344304

2 -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 40۶4۷43
3 -  خبرگزاری وبدا؛ کد خبر: 1۶۶555
4 -  خبرگزاری وبدا؛ کد خبر: 1۶804۹

5 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر:  13۹۷0305000۶13
۶ -  پایگاه خبری صدای پزشکان؛ کد خبر: 13008

۷ -  پایگاه خبری آی هینا؛ کد خبر: 2۹۷
8 -  خبرگزاری وبدا؛ کد خبر: 1۷2802

۹ -  خبرگزاری اکونیوز؛ کد خبر: 11۹۷484
10 -  خبرگزاری صدا وسیما؛ کد خبر: 1۷۷3542

11 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 8280303۹
12 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 828۹1۶2۷

13 -  خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: 15۹۶۹81
14 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82۶۹2235

15 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13۹۶11020011۹۶
1۶ -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 8284۷3۶4

1۷ -  پایگاه خبری آی هینا؛ کد خبر: 250
18 -  خبرگزاری ایســنا؛ کد خبــر: ۹۷030۶028۷۷/ . پایگاه خبری 

آی هینا؛ کد خبر: 32۶
1۹ -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر:  4343885

20 -  خبرگزاری آنا؛ کد خبر: 40۷818
21 -  مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد؛ کد خبر: 108

22 -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 3884140
23 -  مرکز پژوهش های مجلس؛ کد خبر: 101454۷

24 -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۶121810000
25 -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 4285۹2۹
2۶ -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 41۹۹305
2۷ -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 4331۶02
28 -  خبرگزاری وبدا؛ کد خبر: 1۶58۷4

2۹ -  خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: 1۶02۷0
30 -  خبرگزاری باشگاه خبرنگاران؛ کد خبر: ۶3۶۶45۷

31 -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۶1123128۶8
32 -  خبرگزاری وبدا؛ کد خبر: 1۷0035

33 -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 41۷۶110
34 -  پایگاه خبری سالمت نیوز؛ کد خبر: ۹۶0۷0402۶۷۷

3۶ -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۶122413۷4۹
3۷ -  بند دوازدهم

38 -  پایگاه خبری سالمت نیوز؛ کد خبر 245۷5۹
3۹ -  مرکز پژوهش های مجلس؛ کد خبر: 101454۷

40 -  خبرگزاری نســیم؛ کد خبــر: 2112028 / -  خبرگــزاری وبدا؛ 
کد خبر: 1۶۶820/ -  خبرگزاری ایســنا؛ کد خبــر: ۹۶08100۶0۹5/ 

-  خبرگزاری وبدا؛ کد خبر: 1۶۶830
41 -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۶122111504

42 -  خبرگزاری وبدا؛ کد خبر: 1۶۹4۶8
43 -  خبرگــزاری خانه ملت؛ کد خبــر: 34۶080 / خبرگــزاری ایرنا؛ 
کد خبــر: 82۷2۶432 / خبرگــزاری ایرنا؛ کد خبــر: 82۷53۷10 / 
خبرگزاری ایرنا؛ کــد خبر: 82802۶45/ خبرگزاری ایســنا؛ کد خبر: 

۹۷030200۹10
44 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82۷۹1141

45 -  پایگاه خبری بهداشت نیوز؛ کد خبر: 53300
4۶ -  پایگاه خبری سالمت آنالین؛ کد خبر: 21308

4۷ -  خبرگزاری وبدا؛ کد خبر: 1۷۷۷۹۹
48 -  خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر:: 11228۹۶

4۹ -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر: -  13۹50421001483
50 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13۹۷022۹000203

51 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82۶۹2235
52 -  خبرگزاری فارس کد خبر: 13۹۶1205000۹4۷

53 -  پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری؛ کد خبر: 2۶083
54 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: -  8202003۶ 

55 -  شجاعی، رئیس سازمان پزشــکی قانونی/ پایگاه خبری تندرست 
نیوز؛ کد خبر: ۷۷15

5۶ -  خبرگزاری آنا؛ کدخبر: 12345

5۷ پایگاه خبری تندرست نیوز؛ کد خبر 1140۶
58 -  خبرگزاری وبدا؛ کد خبر: 1۶۹4۶8

5۹ -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 41۷308۶
۶0 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13۹۶0۹13000551

۶1 -  خبرگزاری صدا و سیما؛ کد خبر: 20415۶1
۶2 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82۶84۶80

۶3 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبــر: 13۹۶0۹13000551/ خبرگزاری 
وبدا؛ کد خبر: 1۷21۹8/ خبرگزاری وبدا؛ کد خبر: 1۶۷054

۶5 -  خبرگزاری ایران اکونومیست؛ کد خبر: 214430
۶۶ -  خبرگزاری صدا و سیما؛ کدخبر: 1۶۷3۹4۹

۶۷ -  پایگاه تندرست نیوز؛ کد خبر: 11۶5۶
۶8 -  پایگاه تندرست نیوز؛ کد خبر: 11۶5۶

۶۹ -  خبرگزاری وبدا؛ کد خبر: 1۷23۹3
۷0 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 8284۶31۶

۷1 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13۹۷04050003۷۹
۷2 -  خبرگزاری باشگاه خبرنگاران؛ کد خبر: ۶44۷۹85

۷3 -  خبرگزاری آنا؛ کد خبر: 3۹۹1۶4
۷4 -  خبرگزاری آنا؛ کد خبر: 3۹8۶۹1

۷5 -  پایگاه خبری سالمت آنالین؛ کد خبر: 20515
۷۶ -  خبرگزاری باشگاه خبرنگاران؛ کد خبر: ۶454504

۷۷ -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۷042111455
۷8 -  مرکز آمار ایران؛ کد خبر: 28۹3

۷۹ -  خبرگزاری نسیم؛ کد خبر: 220۹4۶8
80 -  مرکز پژوهش های مجلس؛ کد خبر: ۹4202

81 -  مرکز پژوهش های مجلس؛ کد خبر: ۷۹01۹۶
82 -  خبرگزاری نسیم؛ کد خبر: 220۹4۶8

83 -  روزنامه تعادل؛ کد خبر: 105303
84 -  خبرگزاری ایرنا ؛ کدخبر: 82403004

معاونت امور زنان و خانواده:
1 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82851۶۷8

2 -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۶0۶110۶358
3 -  خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: 3۷2530

4 -  خبرگزاری فارس: کد خبر: 13۹۷021۷000۹۹4
5 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 828535۶۷
۶ -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82۹0۹2۷3

۷ -  گــزارش عملکــرد ســال 13۹۶ معاونــت امــور زنــان و خانواده 
ریاست جمهوری؛ کد خبر: 84۷8

8 -  پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری؛ کد خبر: 3۹13۶
۹ -  همان

10 -  پایگاه اطالع رسانی شورای عالی اداری کشور - مصوبه 1351834
11 -  خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: 3۷2530

12 -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 40۶۹۹1۹
13 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82818223

 خبرگزاری ایسنا : کد خبر: ۹۶120۶02530
14 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 8280528۷
15 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82818223
1۶ -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82۷08181
1۷ -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 828525۷۶

1۹ -  مرکز پژوهش های مجلس؛ کد خبر: ۷۹۶۶2۷
20 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 828535۶۷
21 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 828۷۹153

22 -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 42۷4۹55
23 -  پایگاه خبری عیارآنالین؛ کد خبر: 2۷41۶۹

24 -  خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: 353۹23
25 -  پایگاه اطالع رســانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ 

کد خبر: 83۹2
2۶ -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82۹0۹10۷

2۷ -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۷022۹1۶02۹
28 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 828۹۶0۶1
2۹ -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82۶8۹0۷5

30 -  پایگاه اطالع رســانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ 
کد خبر: ۷83۹

31 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82۷8۹05۹
32 -  پایگاه خبری بهداشت نیوز؛ کدخبر: 53043

33 -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 41343۶5
34 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13۹۷012۷0010۹5

35 -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۷012۶08820
3۶ -  پایگاه اطالع رســانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ 

کد خبر: 8۶۷۶
3۷ -  پایگاه اطالع رســانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ 



کد خبر: 8۷۶1
38 -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۷022۹1۶02۹

3۹ -  خبرگزاری پانا؛ کد خبر: 842082
40 -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 40۶4۹45

41 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82۹08833
42 -  خبرگزاری صدا و سیما؛ کد خبر: 2128325

 خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82۹5122۹
 خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر: ۶5802۷3

43 -  گزارش عملکرد ســال 13۹۶ معاونت امور زنــان و خانواده رئیس 
جمهوری؛ کد خبر: 84۷8

44 -  پایگاه اطالع رســانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ 
کد خبر: 85۶۹

45 -  پایگاه اطالع رســانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ 
کد خبر: 83۹۶

4۶ -  پایگاه اطالع رســانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ 
کد خبر: 8۶03

4۷ -  پایگاه خبری مهرخانه: کد خبر: 413۶۹
48 -  خبرگزاری باشگاه خبرنگاران: کد خبر: ۶44۹۶45

4۹ -  پایگاه اطالع رســانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ 
کد خبر: 8۶03

50 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82۷8۹۶۹0
51 -  پایگاه اطالع رســانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ 

کد خبر: 8۶03
52 -  گزارش عملکرد ســال 13۹۶ معاونت امور زنــان و خانواده رئیس 

جمهوری؛ کد خبر: 84۷8
53 -  پایگاه اطالع رســانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ 

کد خبر: 8252
54 -  پایگاه اطالع رســانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ 

کد خبر: 8401
 پایگاه اطالع رســانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ کد 

خبر: 8438
5۶ -  پایگاه اطالع رســانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ 

کد خبر: 80۶0
5۷ -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 8280528۷

58 -  گزارش عملکرد ســال 13۹۶ معاونت امور زنــان و خانواده رئیس 
جمهوری؛ کد خبر: 84۷8

5۹ -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 4214۶28
۶0 -  خبرگزاری همشهری؛ کد خبر: 401043

۶1 -  گزارش عملکرد ســال 13۹۶ معاونت امور زنــان و خانواده رئیس 
جمهوری؛ کد خبر: 84۷8

۶2 -  گزارش عملکرد ســال 13۹۶ معاونت امور زنــان و خانواده رئیس 
جمهوری؛ کد خبر: 84۷8

۶3 -  گزارش عملکرد ســال 13۹۶ معاونت امور زنــان و خانواده رئیس 
جمهوری؛ کد خبر: 84۷8

۶4 -  گــزارش عملکــرد ســال 13۹۶ معاونت امــور زنــان و خانواده 
ریاست جمهوری؛ کد خبر: 84۷8

۶5 -  پایگاه اطالع رســانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ 
کد خبر: 8۶51

۶۷ -  گــزارش عملکــرد ســال 13۹۶ معاونت امــور زنــان و خانواده 
ریاست جمهوری؛ کد خبر: 84۷8

۶8 -  گــزارش عملکــرد ســال 13۹۶ معاونت امــور زنــان و خانواده 
ریاست جمهوری؛ کد خبر: 84۷8

۶۹ -  ســتاد مردمی رســیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند؛ 
کد خبر: 1834 

۷0 -  پایگاه خبری مهرخانه؛ کد خبر: 3۷383
۷1 -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 40۶۹۹1۹

۷2 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82۷8۹848
۷3 -  پایگاه خبری مهرخانه؛ کد خبر: 3۷383

۷4 -  پایگاه اطالع رســانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ 
کد خبر: 8802

۷5 -  گــزارش عملکــرد ســال 13۹۶ معاونــت امور زنــان و خانواده 
ریاست جمهوری؛ کد خبر: 84۷8

۷۶ -  نتایج سرشــماری عمومی نفوس و مسکن 1385 تا 13۹5 - دفتر 
آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور

۷۷ -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 42۶۶502
۷8 -  نتایج تفصیلی سرشماری 13۹5، مرکز آمار ایران

۷۹ -  پایگاه اطالع رســانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ 
کد خبر: 8580

80 -  بررسی سیاست های جمهوری اســالمی ایران در رابطه با اشتغال 
زنان و تکریم خانه داری؛ مرکز پژوهش های مجلس؛ کد خبر: 800۶42

 81 -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۶0۷2۷15۶85

82 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13۹۷0311000۷1۷
83 -  دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور

84 -  پایگاه خبری فرارو؛ کد خبر: 3۶080۹
85 -  سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس؛ خبرگزاری خانه ملت؛ 

کد خبر: 381333
8۶ -  خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: 3۷0218

8۷ -  دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور
88 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82۶3۷85۶

8۹ -  خبرگزاری صدا وسیما؛ کد خبر: 1885118
۹0 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13۹۶1125000۹۶۹

۹1 -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 4300420
۹2 -  گورابــی، رئیس پژوهشــگاه رویــان؛ خبرگزاری مهــر؛ کد خبر: 

4158۷4۶
۹3 -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 42333۶1

۹4 -  خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: 3۷21۷2
۹5 -  خبرگزاری صدا و سیما؛ کد خبر: 1۹1۹۷۶3
۹۶ -  مرکز پژوهش های مجلس؛ کد خبر: ۹۷80۶

۹۷ -  خبرگزاری ایلنا؛ کد خبر: 582501
۹8 -  خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13۹50128000488
۹۹ -  خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13۹۷0425001048

100 -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82۷3۹144
101 -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۷04231221۷

102 -  خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: 381333
103 -  خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: 3۷408۹
104 -  خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: 3۷0218

105 -  گزارش عملکرد ســال 13۹۶ معاونت امور زنان و خانواده رئیس 
جمهوری؛ کد خبر: 84۷8

معاونت علمی و فناوری:
1 -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: ۹۷02311۷48۹

2 -  گزارش دریافتی از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
3 -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: ۹۷02311۷48۹

4 -  پایــگاه اطالع رســانی کارگــروه ارزیابــی و تشــخیص صالحیت 
شرکت های دانش بنیان؛ کد خبر: 2۹۹4

5 -  گزارش دریافتی از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
۶ -  پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری
۷ -  پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری

8 -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: ۹۶112514۷14
۹ -  خبرگزاری دانشجویان ایران؛کدخبر: 245۷48
10 -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: ۹۷02311۷48۹ 
12 -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: ۹۷02311۷48۹ 
14 -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: ۹۶11110۶۶13

15 -  پایگاه اطالع رسانی بنیاد نخبگان؛ کد خبر: ۷5۶۷1
1۷ -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: ۹۶12130۷22۹

18 -  خبرگزاری دانشجو؛ کدخبر: ۶4۶۷۷8
1۹ -  خبرگزاری مهر؛کدخبر: 4144101
21 -  خبرگزاری مهر؛کدخبر: 40200۷۹

22 -  عیار آنالین؛ کد خبر: 2521۷5
23 -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: ۹۶0۷1۷0۹33۹

24 -  گزارش دریافتی از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
2۶ -  خبرگزاری صداوسیما؛کدخبر: 1۹2۹۶۹0

2۷ -  پایگاه اطالع رسانی بنیاد نخبگان؛ کد خبر: ۷5852
28 -  پایگاه اطالع رســانی آزمون اســتخدام شــرکت های خصوصی و 

دانش بنیان؛ کد خبر: ۹
2۹ -  پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ کد خبر: ۷4۶۶8

30 -  پایگاه اطالع رســانی آزمون اســتخدام شــرکت های خصوصی و 
دانش بنیان؛ کد خبر: ۹

31 -  پایگاه اطالع رسانی جایزه مصطفی )ص(
32 -  خبرگزاری مهر؛کدخبر: 41۶18۷8

33 -  خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی؛کدخبر: 35332۶
34 -  پایگاه اطالع رسانی نمایشگاه ساخت ایران

35 -  شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو؛ کد خیر: ۶2528
3۶ -  خبرگزاری مهر؛کدخبر: 3۹8۹048

3۹ -  پایگاه اطالع رسانی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
41 -  پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
44 -  پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

45 -  پایگاه اطالع رسانی رادیو گفتگو ؛کدخبر: 2501۹3
4۶ -  پایگاه خبری عیار آنالین؛کدخبر: 25185۶

4۷ -  خبرگزاری ایرنا؛کدخبر: 82۶5۶۷۹۹
48 -  خبرگزاری مهر؛کدخبر: 40۷85۶1

4۹ -  خبرگزاری ایسنا؛کد خبر: ۹۶021۷10582

50 -  خبرگزاری مهر؛کد خبر: 420855۶
51 -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: ۹۷012۹11025

52 -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: 13۷02۹۶
53 -  خبرگزاری مجلس شورای اسالمی؛کدخبر: 34۷4۷5

54 -  باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر: ۶533222
5۶ -  پایگاه اطالع رسانی صندوق نوآوری و شکوفایی

5۷ -  گزارش عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی 
58 -  خبرگزاری خانه ملت؛کدخبر: 3۶۷3۹0
5۹ -  خبرگزاری تسنیم؛کدخبر: 1۶3852۷

۶0 -  خبرگزاری فارس؛کدخبر: 13۹۶11040004۶0 
۶1 -  خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی؛کدخبر: 35402۶

۶2 -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: ۹۶0۷1۶0823۶
۶4 -  خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران؛کدخبر: 82۷2۷۷۷1

۶۶ -  خبرگزاری صدا و سیما؛کدخبر: 20۶0331
۶۷ -  خبرگزاری تسنیم؛کدخبر: 1۶۷5۷۹2؛اسفندماه ۹۶

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
1 -  خبرگزاری مهر؛کدخبر: 4244023
2 -  خبرگزاری مهر؛کدخبر: 4340۶۹1

3 -  پایــگاه اطالع رســانی وزارت علوم، تحقیقات و فنــاوری؛ کد خبر: 
3۷۹۶۶

4 -  باشگاه خبرنگاران جوان ؛کدخبر: ۶4۶۶۶۷۷
۶ -  خبرگزاری مهر؛کدخبر: 41۹3212

۷ -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: ۹۶12140۷804
8 -  خبرگزاری مهر؛کدخبر: 433880۶

۹ -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: ۹۶080804283 
11 -  پایگاه اطالع رســانی وزارت علوم، تحقبقــات و فناوری؛ کد خبر: 

3444۹
12 -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: ۹۶080804283

13 -  خبرگزاری مهر؛کدخبر: 42۹44۶۶
14 -  خبرگزاری مهر؛کدخبر: 42۶5434
15 -  خبرگزاری مهر؛کدخبر: 42۹44۶۶

1۶ -  پایگاه اطالع رسانی دانشگاه امیرکبیر؛ در سال 1404
1۷ -  خبرگزاری مهر؛کدخبر: 4122248

18 -  خبرگزاری فارس؛کدخبر: 13۹۶0523000432
1۹ -  خبرگزاری فارس؛کدخبر: 13۹۶0۶2۷000۹8۷

20 -  باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر: ۶3۶8350
22 -  خبرگزاری مهر؛کدخبر: 424۹48۶

23 -  پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
24 -  خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران؛کدخبر: 82820410

25 -  پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
فارس؛کدخبــر:  ؛خبرگــزاری   ۹۶ خردادمــاه   21   -  2۶

13۹۶0321000۹1۷
2۷ -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: ۹۶050۷04101
28 -  باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر: ۶43۷055

2۹ -  اردیبهشت ماه ۹۷؛ خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: ۹۷02100582۶
30 -  پایگاه خبری تحلیلی انتخاب؛ کد خبر: 3۹2۹50

31 -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 422580۶
32 -  خیرگزاری مجلس شورای اسالمی؛ کد خبر: 3۷1028

33 -  خبرگزاری ایونا؛کدخبر: 130۶4
34 -  خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی؛کدخبر: 31۹۹1۶

35 -  خبرگزاری تسنیم،کدخبر: 1۶0۹352
3۷ -  خبرگزاری جمهوری اسالمی؛کدخبر: 825۹8841

38 -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: ۹۶041۷08۹1۹
40 -  خبرگزاری مهر؛کدخبر: 4214030
41 -  خبرگزاری مهر؛کدخبر: 405۷344

43 -  خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: 1۶05483
44 -  خبرگزاری فارس؛کدخبر: 13۹۶121۶001۶5۶

45 -  باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر: ۶4۷۶۶۹1
4۶ -  جام جم آنالین؛ کد خبر: 32۹۷5158۶1020041۶5۹
4۷ -  خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران؛کدخبر: 81۹۶۷501

48 -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: 14۷1538
4۹ -   بیانــات در دیــدار جمعی از اســتادان، نخبگان و پژوهشــگران 

دانشگاه ها )خرداد ۹۷(
50 -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۷032311210

51 -  خبرگزاری ایرنا؛کدخبر: 82۷۶0540
52 -  خبرگزاری کار ایران؛کدخبر: 582848

53 -  پایگاه خبری تحلیلی عصر ایران؛ کدخبر: 5۷84۹3
54 -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: ۹۶112111828

55 -  سینا پرس؛ کدخبر: ۷0815
5۶ -  تارنمای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ کدخبر: 3۷83۷



5۷ -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۷041۶0۹02۷
58 -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: ۹۶10301588۷

5۹ -  خبرگزاری خانه ملت؛کدخبر: 3۶۷۷22
۶0 -  خبرگزاری خانه ملت؛کدخبر: 3۶۷۶41

۶1 -  پایگاه خبری تحلیلی تابناک ؛کدخبر: ۷۶5554
۶2 -  خبرگزاری ایسنا؛کدخبر: ۹۶110۶0333۶

وزارت آموزش و پرورش:
1 -   گزارش عملکرد سازمان مدارس غیردولتی، شماره 53۹

2 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13۹503030008۶3
3 -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 4205400 

4 -  خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر: 1۶20۹3۹
۶ -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 41245۹3

۷ -  پایگاه اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش؛ کدخبر: 4۹0314
 8 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶0801002۹2

۹ -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 4324343 
10 -  خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13۹50518000528 

12 -  خبرگزاری خانه ملت؛ کدخبر: 380۶۹0
13 -  پایگاه خبری عیارآنالین؛ کدخبر: 1۷۶488 

14 -  سایت خبری نسیم آنالین؛ کدخبر: 220100۹ 
1۶ -  تارنما دانشگاه فرهنگیان؛ کدخبر: ۹314۶ 

1۷ -  تارنمای دانشگاه فرهنگیان؛ کدخبر: ۹305۹
18 -  تارنمای دانشگاه فرهنگیان؛ کدخبر: ۹881۷

20 -  خبرگزاری آنا؛ کدخبر: 3480۶8
21 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶112111888
22 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶111۹112۶۹

23 -  خبرگزاری خبرآنالین؛ کدخبر: ۶53240
24 -  همان

25 -  اقدامــات صدروزه ی دولت یازدهم دربــاره آموزش و پرورش، بند 
نخست ذیل بخش »مشارکت هاي مردمي و مدارس غیردولتي«

2۶ -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۷02010044۷
2۷ -  خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر: 1۷5018۷

28 -  سایت خبری فردا؛ کدخبر: 84۹۹۹۶
2۹ -  همان

30 -  خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13۹۶1125001۹10
31 -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 4320۶51 
32 -  خبرگزاری مهر، کدخبر: 4250۷5۷

33 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶1128155۷0
34 -  خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر: 1۷5018۷

3۷ -  دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان 13۹۷/2/1۹
38 -  خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر: 1۶402۹4 

3۹ -  خبرگزاری پانا؛ کدخبر: 8282۷2
40 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶08030141۹

41 -  دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان 13۹۷/2/1۹
42 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶08030141۹

43 -  خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13۹۷040۹000558
44 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶110804114 

45 -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 4181881
4۶ -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 41۹2821
4۷ -  خبرگزاری ایلنا؛ کدخبر: 5۷0۹8۷

48 -  پایگاه خبری افکارنیوز کدخبر: ۶۷835۷
4۹ -  سایت خبری تابناک؛ کدخبر: 805508 

50 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶1104025۷3 
51 -  پایگاه اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش؛ کدخبر: ۶50۷۹2

52 -  خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13۹۷0413001023
53 -  خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر: 10۶۷۷8۹ 

54 -  خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13۹۷0131000۹11
55 -  باشگاه خبرنگاران جوان؛ کدخبر: ۶512234

5۶ -  فصل هفتم سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش
58 -  پایگاه خبری، تحلیلی عیارآنالین؛ کدخبر: 100۶۹۷

5۹ -  پایگاه اطالع رسانی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی؛ کد 
خبر: 2۷۷8

۶0 -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 3۶8۷253
۶1 -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 4242444 

۶2 -  عیارآنالین؛ کدخبر: 25۹858
۶3 -  دیدار در دانشگاه فرهنگیان قابل دسترسی در این لینک

۶4 -  متن قانون قابل دسترس در این لینک
۶5 -  براساس اساسنامه اداره مدارس هیئت امنایی مصوب شورای عالی 

آموزش و پرورش در سال 8۹
۶۶ -  تارنمای رسمی شورای عالی آموزش و پرورش؛ دسترسی به متن از 

http://yon.ir/l41T :طریق لینک کوتاه شده ی رویرو

۶۷ -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۷042010۹1۶
۶8 -  تارنمای شبکه خبر؛ کدخبر: 55۶2۷۶

۶۹ -  ماده 13، بند سه
۷0 -  خبرگزاری برنا؛ کدخبر: ۶۶22۷2 

۷1 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹510130۷8۷0
۷2 -  خبرگزاری صدا و سیما؛ کدخبر: 10۶۷001

۷4 -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 4201۶28 
۷5 -  ماده 3 بند ۷

۷۶ -  باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر: 554۹151 
۷۷ -  خبرگزاری قدس آنالین؛ کدخبر: 533458

۷8 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۷01220۷348
۷۹ -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 414۷5۹۶
80 -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 41۹0۹82

81 -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 41۹2821 
82 -  همان

83 -  سایت خبری شبکه خبر؛ کدخبر: 5۹21۶۹ 
84 -  راهکار5/۷ 10/21 و ۶/21 از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

و بند دوم ذیل عنوان زمان تعلیم و تربیت در سند برنامه درسی ملی.
85 -  بند دو از ماده چهارم قانون »تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در 

استانها، شهرستانها و مناطق کشور«
8۶ -  خبرگزاری مهر؛ کدخبر: 4103110

8۷ -  تارنمای شــورای عالــی انقالب فرهنگی؛ کدخبــر: 1381310، 
خبرگزاری مهر؛ کدخبــر: 4115132، خبرگزاری تســنیم؛ کدخبر: 
154۷8۶۹، گزارش کارشناســی مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی به شــماره 21015382، تارنمای دانشگاه فرهنگیان، کدخبر: 
۹0122، تارنمــای انجمــن مطالعات برنامه درســی ایــران، کدخبر: 
0015۷۹ ، خبرگزاری ایرنا؛ کدخبر: 82۶۹8282 ، خبرگزاری تسنیم؛ 

کدخبر: 15۶210۷، خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر: 155۷4۶4.
88 -  خبرگزاری خانه ملت؛ کدخبر: 38۶005

8۹ -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۷0205030۹4 
۹0 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۷011402۷۹1 

۹1 -  معاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آموزش وپــرورش. تیرماه ۹4. 
خبرگزاری تسنیم. کد خبر: ۷۹۹130.

۹2 -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶102312208
۹5 -  باشگاه خبرنگاران جوان، کدخبر: 5۹2828۹
۹۶ -  باشگاه خبرنگاران جوان؛ کدخبر: 5۹08۷48
۹۷ -  خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶120502152 

۹8 -  خبرگزاری فارس؛ کدخبر: 13۹۶11300004۶۶
۹۹ -  خبرگزاری برنا؛ کدخبر: ۶438۷۹

وزارت امور خارجه:
1 -  خبرگزاری میزان؛ کد خبر:  41554۹

2 -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۶110201308
3 -  روزنامه کیهان؛ کد مطلب: 12۶۹13

4 -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر ۹۶0۹180۹5۷۶
5 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13۹۶1023001504

۶ -  روزنامه کیهان؛ کد مطلب: 130511
8 -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 4042443

۹ -  پایگاه خبری انتخاب؛ کد خبر: 35۶8۹۶
10 -  خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: 14۷۷5۹8

11 -  خبرگزاری میزان؛  کد خبر: 405۹۹3
12 -  خبرگزاری فارس؛  کد خبر: 13۹۶1213001424

13 -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۶12130۷0۷1
14 -  بنگاه خبری بی بی سی؛ کد خبر: 43431230

15 -  خبرگزاری العالم؛ کد خبر: 351۶501
1۶ -  خبرگزاری فارس؛  کد خبر: 13۹۷0204001۶۹2

1۷ -  پایگاه خبری خبرآنالین؛ کد خبر:  ۷۷2۹41
18 -  خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر:۶51۷3۷۶

1۹ -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر 13۹۷0204001۷55
20 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر 13۹۷0204000110
21 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر 13۹۷0202001۶8۹
22 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13۹۷0203000054
23 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13۹۷0203001314

24 -  روزنامه اطالعات؛ کد مطلب: 3۶21۹۹
25 -  پایگاه خبری الف؛ کد خبر: 3۹۷020۶150 -  

2۶ -  خبرگزاری مشرق؛ کد خبر: 8528۹3
2۷ -  روزنامه اطالعات؛ کد مطلب: 3۶21۹۹

28 -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۷020301541
2۹ -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13۹۷02050000۶2

30 -  پایگاه خبری تابناک؛ کد خبر ۷۹31۶1
31 -  خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13۹۷020۶001134

32 -  خبرگزاری مهر؛ کد خبر 428۶۶0۷
33 -  پایگاه خبری آفتاب؛ کد خبر 522458

34 -  روزنامه وطن امروز؛ کد مطلب: 1۹22۹4
35 -  خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: 1۷20۹84
3۶ -  خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 82۹0۹4۷۹
3۷ -  پایگاه خبری افکار؛ کد خبر: ۷41۷01
38 -  پایگاه خبری افکار؛ کد خبر: ۷41۷01

3۹ -  پایگاه خبری جماران؛ کد خبر: ۹1۶2۹0
40 -  پایگاه خبری فردانیوز؛ کد خبر: 810۷82
41 -  پایگاه خبری انتخاب؛ کد خبر:  40۶۹۷8

42 -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۷0218101۶5
43 -  پایگاه خبری آفتاب؛ کد خبر: 522۶15
44 -  خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: 1۷230۶3
45 -  خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: 1۷23204
4۶ -  خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر:1۷2۹082
4۷ -  خبرگزاری مشرق؛ کد خبر: 85۶۶82

48 -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۷033114۹0۹
4۹ -  خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر ۹۷02301۶852

50 -  خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان: کد خبر: ۶5۶۹255
USKBN1FS2FG :51 -  خبرگزاری رویترز؛ کد خبر

52 -  روزنامه جمهوری اسالمی؛ کد مطلب: 1۷12۹1
53 -  پایگاه خبری وزارت امور خارجه؛ کد خبر: 513۷۷5

54 -  باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر: ۶54454۷
55 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶11240002۹۹

5۶ -  توصیه ها، گروه ویژه اقدام مالی
5۷ -  روش شناسی اجرای توصیه ها، گروه ویژه اقدام مالی

58 -  مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: 133400
5۹ -  مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: 13۶03۶

۶1 -  خبرگزاری مشرق؛ کد خبر: 5۹5۷8۹
۶3 -  بیانیه عمومی، ماه نوامبر201۷

۶4 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶1108002334
۶5 -  بانک مرکزی، کد خبر: 15400

۶۶ -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۷031000015۹
۶۷ -  پایگاه خبری عیار آن الین، کد خبر: 2۶1053

۶8 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 4301011
۶۹ -  خبرگزاری صدا و سیما، کد خبر: 10۹8۷52

۷0 -  خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 1۷18242
۷1 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶1108002334

۷3 -  مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: 103۹20۶
۷4 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶0431001۹55

۷5 -  همان
۷۶ -  مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: 103۹20۶
۷۷ -  مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: 103۹20۷

۷8 -  دفتر هیات دولت، کد خبر: 3۷۷8
۷۹ -  مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: 1038۶۷3

80 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶082۹1۶۹22
82 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۷0408000508

83 -  مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: 1038۶۷3
84 -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶082۹1۶۹25

85 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۶1108002334
8۶ -  مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: ۹82۹81
8۷ -  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶1104020۶۹

88 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 4208۶0۹
8۹ -  مرکز پژوهش های مجلس، کد گزارش: 13۶38

۹0 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 434۷38۶
۹1 -  مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: ۹82۹81

۹2 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۷03020005۷1
۹3 -  همان

۹4 -  خبرگزاری مهر، کد خبر: 431۶۹0۶
۹5 -  خبرگزاری فارس، کد خبر: 13۹۷030۹000224

۹۶ -  خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 38۷833
۹۷ -  همان.

۹۹ -  باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: ۶5۷1۶4۶



مرکز رصد کنکاش با تکیه بر ظرفیت دانش نخبگانی خود می کوشد تا به پایش و بررسی مسائل 
اساسی کشور در حوزه های اقتصادی و اجتماعی بپردازد. همت همکاران ما در مرکز بر آن است تا با 
اتکا به اخبار و گزارش های رسمی، گزارش هایی کارشناسی و غیرجناحی درباره موضوعات اصلی 
کشور تولید کنند و از این رهگذر، تصمیم گیران کشور را در اتخاذ راهبردهایی بهتر، یاری نمایند. 

در ادامه و جهت آشنایی بیشتر، برخی از تولیدات مرکز کنکاش معرفی می شوند.

مروری بر عملکرد وزارت جهاد در اجرای قانون تمرکز وظایف کشاورزی
تشــتت مدیریتی یکی از چالش های بزرگ در برابر پیشرفت کشاورزی ایران به شمار می آید؛ 
توضیح بیشتر آنکه عمده ابزارهای مدیریت کشاورزی بین وزارتخانه های صنعت، اقتصاد، جهاد 
کشاورزی و نیرو پراکنده اســت که البته مهم ترین ابزار، دسترسی به بازار محسوب می شود. در 
صورت عدم دسترسی مدیران بخش کشــاورزی به این ابزار، همه تالش هایی که در عرصه تولید 
صورت می گیرد با واردات بی منطق یا سوداگری در بازاررسانی محصوالت به هدر خواهد رفت. در 
گزارش موضوعِی »مروری بر عملکرد وزارت جهاد در اجرای قانون تمرکز وظایف کشــاورزی«، 
تالش می شود وضعیت تولید و تجارت محصوالت کشاورزی بعد از تصویب و اجرای قانون تمرکز 
بررســی گردد تا پیامدهای الغای این قانون به واسطه ی احیای وزارت بازرگانی به تصویر کشیده 

شود.

بررسی ابعاد توافقنامه پاریس
موافقت نامه پاریس معاهده ای بین المللی است که بیش از 1۹5 کشور آن را امضا کرده اند و ایران 
هم در صورت تأیید موافقت نامه پاریس از ســوی شورای نگهبان به عنوان یک عضو به این پیمان 
بین المللی متعهد خواهد بود. در گزارش »بررسی ابعاد توافقنامه پاریس«  به بررسی استدالل های 
موافقان و مخالفان پیوستن به این توافقنامه پرداخته شــد. از نگاه موافقان، این معاهده موجب 
اصالح الگوی مصرف، کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از تغییــر اقلیم، انتقال فناوری های جدید 
به کشور، تأمین مالی از سوی کشورهای درحال توسعه و همچنین همسویی باسیاست های کلی 
محیط زیست خواهد شد. اما از ســوی دیگر مخالفان ادعا می کنند موافقت نامه پاریس می تواند 
باعث محدودیت در توسعه اقتصادی، از دست دادن مزیت نسبی برخورداری از نفت و گاز، ایجاد 
زمینه ای جدید برای اعمال تحریم های بین المللی، افشای اطالعات کشور  شود و خروج از آن نیز 

هزینه هایی به همراه خواهد داشت. 

مروری بر ابعاد طرح تعادل دام و مرتع
از اواسط دهه شصت و با پدیدار شــدن آثار مدیریت دولتی مراتع و کاهش سطح کمی و کیفی 
آن ها، برنامه ای با عنوان »طرح تعادل دام و مرتع« و با هدف کاهش جمعیت دام وابســته به مرتع 
از سوی سازمان جنگل ها و مراتع تئوری سازی شــد. به موجب این طرح می بایست جمعیت دام 

وابسته به مراتع کاهش پیدا می کرد. 
گزارش طرح تعادل دام و مرتع به بررسی مبانی قانونی طرح تعادل دام و مرتع، اقدامات صورت 
گرفته در این رابطه و همچنین بررســی نظرات موافقان و مخالفان این طرح پرداخته است. از نگاه 
موافقان این طرح، چرای بی-رویه دام، عامل اصلی تخریب مراتع و از بین رفتن ۷5 درصد ارزش 
اقتصادی و محیط زیستی دیگر آن اســت. در طرف مقابل اما مخالفان، طرح تعادل دام و مرتع را 
نسخه صحیحی برای مدیریت پایدار مراتع نمی دانند و حضور دام در مرتع را برای احیا و زادآوری 
بیشــتر برخی گونه های مرتعی ضروری قلمداد می کنند. همچنین اجــرای آن را عاملی جهت 
افزایش مهاجرت روســتاییان به شهر، از بین رفتن نظام عشــایری و تهدید خودکفایی و امنیت 

غذایی )با وابستگی در تأمین گوشت و علوفه دامی( می دانند.

گروه رصد کنکاش



همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی 
بعد از شروع اجرایی شدن برجام و عدم رفع موانع بانکی بین المللی، موضوع تعامل مؤثر با گروه 
ویژه اقدام مالی برای بیرون آمدن از لیست ســیاه این نهاد، توسط مقامات اقتصادی کشورمان 
مطرح شد. این موضع گیری در زمینه ریشه مشــکالت بانکی، طرف ایرانی را ترغیب به مذاکره با 
گروه ویژه اقدام مالی نمود. در پی این مذاکره، برنامه اقدامی بین ایران و این نهاد منعقد شد؛ برنامه 

اقدامی که البته با یک تعهد سیاسی سطح باال برای اجرا از جانب ایران همراه بود.
گزارش »بررســی همکاری میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی» به بررسی استدالل حامیان و 
منتقدان همکاری با FATF پرداخته است. حامیان همکاری با گروه ویژه اقدام به مواردی همچون 
ارتقای سطح استانداردهای نظام بانکی و کاهش هزینه تجارت خارجی تاکید دارند. در مقابل اما 
منتقداِن برنامه اقدام، تبعاتی منفی همچون خودتحریمی و درز اطالعات شبکه بانکی به بیرون از 

کشور را مورد نقد قرار می دهند.

جایگاه قانونی استقالل دانشگاه ها در نظام آموزش عالی ایران
در گزارش»جایگاه قانونی استقالل دانشگاه ها در نظام آموزش عالی ایران« ضمن ارائه تعریفی 
فراگیر از استقالل دانشگاه ها، قوانین تدوین شــده در رابطه با این موضوع از سال 1313 تاکنون 
مورد بررســی قرار گرفت. همچنین اظهارات مسئولین و کارشناســان در مورد تحقق استقالل 
دانشگاه ها در نظام آموزش عالی ایران بررســی گردید. بر این اساس، برخی مسئولین معتقدند 
در حال حاضر به لحاظ قانونی، اختیارات بســیار خوبی به دانشــگاه ها داده شده است. در مقابل 
اما عده ای از رؤسای دانشگاه ها و کارشناســان معتقدند که ساختارهای حقوقی، مالی- اداری و 

اقتصادی، اجازه مستقل شدن را به دانشگاه ها نمی دهند. 

بررسی وضعیت تولید ریل ملی 
گزارش»تولید ریل ملی« به بررســی وضعیت تولید ریل ملی طی دهه های اخیر می پردازد. در 
گزارش مذکور به مواردی همچون تاریخچه قراردادها و تفاهم نامه های بین شرکت ذوب آهن و راه 
آهن، تکالیف قانونی در حوزه تولید ریــل ملی و مواضع تولیدکننده و خریدار در قبال عدم تولید 
ریل پرداخته شده اســت. ناتوانی خریدار در تأمین مالی، ضعف در قرارداد و ضمانت نامه ها و عدم 
تمایل دولت به خرید ریل از ذوب آهن از جمله مواردی هستند که شرکت ذوب آهن از آنها به عنوان 
موانع تولید ریل ملی یاد می کنند. عدم توانایی ذوب آهــن در تولید و تحویل ریل، عدم توانایی 
تأمین مالی برای تولید و تصمیم ذوب آهن به تولید تیرآهن بال پهن به جای ریل نیز از جمله موانعی 

هستند از سوی شرکت راه آهن مطرح می شوند.

مروری بر نظرات موافقان و مخالفان طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران
در گزارش»مروری بر نظرات موافقان و مخالفان طرح افزایش حداقل ســن ازدواج دختران« 
مواضع موافقان و مخالفان طرح مذکور، قوانین و آمارهای مرتبط با ســن ازدواج در ایران و قوانین 
و آمارهای جهانی در رابطه با حداقل سن ازدواج مورد بررسی قرار گرفت. موافقان این طرح بر باال 
بودن آسیب جسمی و روحی، عدم رسیدن به بلوغ عقلی-عاطفی، آمار باالی طالق و افزایش آمار 
ترک تحصیل در ازدواج های زیر 18 سال و لزوم تبعیت از قوانین بین المللی تأکید دارند. در مقابل 
اّما مخالفان بر پایین بودن آمار طالق ازدواج های زیر 18 ســال، تنوع زیاد و اهمیت پایین تر بلوغ 
اجتماعی در ازدواج، همخوان نبودن قوانین بین المللی با فرهنگ ایران و وجود عوامل مهم تر در 

ترک تحصیِل متأهالن زیر 18 سال اذعان دارند.

تدوین گزارش عملکرد آستان قدس رضوی در سال ۹6
در این گزارش، اقدامات آســتان قــدس رضوی در محورهای اقتصــادی، موقوفات، زائرین، 
محرومیت زدایی و بین الملل در دو بازه زمانی شش ماهه در سال گذشته، رصد و بررسی شد. ضمن 
تشریح اقدامات آســتان قدس رضوی، اولویت و اهمیت هریک از اقدامات، نسبت به احکام مقام 

معظم رهبری به تولیت آستان قدس مورد ارزیابی قرار گرفت.


