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   مقدمه

ســال دوم دولت یازدهم در حالی به انتها رســید
که چراغهای امید به تدبیــر دولتمردان برای رفع
مشکالت اقتصادی همچنان میدرخشد .مشکالتی
که بر ســاختار بیمار اقتصاد کشور بناشده و البته
تحریمها نیز موجب تشــدید آن شدند .مشکالتی
که مــردم آن را در زندگی خود لمس کرده و منتظر
تدبیری برای رفع آنها هستند« .رفع تحریمها» را
میتوان شاهکلید دولت یازدهم برای رفع مشکالت
اقتصادی دانست؛ بهطوریکه برای رفع آن تمام تالش
خود را به کار بست.
اکنونکه دولت به نیمهراه رسیده و در این مدت با فراز
و نشیبهای زیادی مواجه بوده است ،جای این سؤال
است که دولتمردان تا چه حد توانستند با کلیدهای
خود قفلهای اقتصادی را باز کنند؟ برای یافتن پاسخ
این سؤال منطقی است به بررسی عملکرد مسئولین
علیالخصوصاعضایکابینهبپردازیم.

پرونده «نیمۀراه» تالش دارد تا عملکرد تعدادی از
وزرا و مسئوالن در دولت یازدهم را بررسی کند.
البته ما مدعی نیستیم که توانستهایم عملکرد تمامی
اعضای کابینه را بررسی کنیم ،چراکه چتر دانشی ما
همه مسائل را در برنمیگیرد و این پرونده بیشتر بر
حوزههای اقتصاد و علم و فناوری تمرکز دارد.
در این پرونده تالش شده است با تکیهبر دانش موجود
در شــبکه نخبگان عیارآنالین و فارغ از جریانها
و نگاههای سیاســی موجود ،بررسی منصفانهای از
عملکرد کابینه در طول یک ســال گذشته یعنی از
مرداد  93تا مــرداد  ،94انجامگرفته و نتیجه آن در
اختیار مخاطبان قــرار گیرد .همچنین در تهیه این
مکتوب ،از گزارش عملکرد روابط عمومی وزارتخانهها
نیز بهره برده شده است.
شورای رسدبیری
info@ayaronline.ir
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وزارت فروش نفت و گاز
بررسی عملکرد زنگنه در سال دوم دولت تدبیر و امید

مقدمه
ســال  59بــود کــه بیــژن نامــدار زنگنــه ،بــا حضــور در ســمت معاونــت فرهنگــی
وزارت ارشــاد ،تجربــه طوالنــی حضــور خویــش در قــوه مجریــه را آغــاز نمــود و ایــن
تجربــه بــرای وی در تمامــی دولتهــا بــه جــز نهــم و دهــم -تکــرار شــد .گــذر
زنگنــه پــس از وزارت ارشــاد ،بــه وزارتخانههــای جهــاد ســازندگی و نیــرو نیــز افتــاد
تــا اینکــه ســرانجام ایــن مهنــدس راه و ســاختمان ،در دولــت اصالحــات بــر مســند

وزارت نفــت نشســت و البتــه در دولــت تدبیــر و امیــد ،ایــن فرصــت مجــددا ً بــرای
زنگنــه فراهــم شــد.
زنگنــه یــا آقــای ژنــرال وزارت نفــت در دولــت یازدهــم ،افزایــش تولیــد نفــت و گاز،
بــه ویــژه از میادیــن مشــترک را در اولویــت کاری خــود قــرار داد .البتــه ایــن تأکیــد
وی بیشــتر بــا هــدف افزایــش صــادرات و درآمــد ناشــی از آن صــورت گرفــت .لــذا
زنگنــه روی خوشــی بــه توســعه پاالیشــگاهها نشــان نــداد؛ بهگونـهای کــه بســیاری
معتقدنــد کــه وی اصــ ً
ا اعتقــادی بــه پاالیشگاهســازی نــدارد و بــرای ایــن مــرد

کرمانشــاهی« ،فــروش بیشــتر و بیشــتر نفــت و گاز» ،نســبت بــه توســعه پتروشــیمی
اولویــت دارد .ایــن موضــوع در رونــد کنــد توســعه پاالیشــگاههای کشــور و افزایــش
واردات بنزیــن در دولــت یازدهــم ،خــود را نمایــان ســاخته اســت.
اگرچــه زنگنــه بــه «وزیــر خارجــه دوم» کشــور شــهرت یافتــه اســت؛ امــا دیپلماســی
نفتــی وی نتوانســت جلــوی ســقوط شــدید قیمــت نفــت را در یــک ســال اخیــر
بگیــرد و حتــی در مــواردی ،اظهــار نظــر برخــی مســئولین وزارت نفــت بــه ایــن
کاهــش قیمــت کمــک هــم کــرد .اقــدام بــرای اصــاح قراردادهــای نفتــی کشــور
در دو ســال اخیــر را میتــوان بــه عنــوان لبخنــد وی بــه ســرمایهگذاران خارجــی
تعبیــر نمــود؛ امــا گــره خــوردن ایــن قراردادهــای اصالحــی جدیــد بــا مذاکــرات
هســتهای ،رونمایــی از آنهــا را بــه عقــب انداختــه اســت.

6

w w w.ayaronline.ir

بررسی عملکرد زنگنه در سال دوم دولت تدبیر و امید

اقدامات

 .1ادامه  توسعه پرشتاب پارس جنوبی

اولویتبندی فازهای پارس جنوبی باعث تسریع در توسعه این میدان
مشترک در دولت یازدهم شد و این را میتوان مهمترین اقدام وزارت نفت
دولت تدبیر و امید دانست .این وزارتخانه توسعه فازهای  16-15 ،12و
 18-17را در اولویت نخست توسعه قرار داد .بر اساس اعالم مسئولین
وزارت نفت ،قرار بود که در سال  ،93تولید گاز از پارس جنوبی به میزان
 100میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد .این وعده که قرار بود زمستان
 93را گرم کند ،با وارد مدار شدن بخشی از فازهای  16-15و همچنین
افتتاح رسمی فاز  12پارس جنوبی با حضور رئیسجمهور (در واپسین
روزهای سال  )93محقق شد .بر اساس وعدههای مسئولین وزارت نفت ،در
سال  94هم قرار است که  100میلیون مترمکعب دیگر به تولید این میدان
مشترک افزوده شود .این افزایش تولید با بهرهبرداری از فازهای ،18-17
بخشهای باقیمانده فازهای  16-15و بخشهایی از فازهای  20 ،19و 21
صورت خواهد گرفت.
فازهای  16-15تا اواسط خردادماه سال جاری به میزان  96درصد پیشرفت
کردهاند و بهرهبرداری از آنها در سال  94دور از انتظار نیست؛ اما فازهای
 18-17از تیرماه سال گذشته تا پایان خردادماه امسال تنها  6درصد به
پیش رفتهاند و به پیشرفت  89درصدی رسیدهاند؛ بنابراین امیدی به
تکمیل این دو فاز تا پایان سال  94نیست.
مسئولین وزارت نفت همچنین وعده دادهاند که تا پایان سال  ،96تمام
فازهای نیمهتمام پارس جنوبی (همه فازها بهجز فاز  )11به بهرهبرداری
برسند؛ اما اغلب این فازها کمتر از  80درصد پیشرفت کردهاند .با توجه به
روند توسعه فازهای پارس جنوبی ،تحقق این وعده وزارت نفت دور از ذهن
به نظر میرسد.

 .2تالش برای توسعه میادین مشترک نفتی

توسعه میادین مشترک نفتی –بهویژه میادین غرب رودخانه کارون -در
اولویت وزارت نفت دولت یازدهم قرار گرفته است .بر اساس سیاستهای
دولت برای خروج غیرتورمی از رکود و برنامههای عملیاتی دولت برای تحقق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،وزارت نفت موظف شده که تولید روزانه نفت
از میادین غرب کارون را تا پایان سال  97به  700هزار بشکه برساند .در
این راستا ،مسئولین وزارت نفت وعده دادهاند که تولید روزانه نفت از این
میادین ،تا پایان سال  ،94به بیش از  250هزار بشکه افزایش یابد .در این
میان ،توسعه میادین آزادگان ،یادآوران و یاران در اولویت قرار دارد.
میدان آزادگان (میدان مشترک نفتی با کشور عراق) بزرگترین میدان نفتی
کشور و سومین میدان نفتی بزرگ جهان محسوب میشود .تا پایان سال
 ،94قرار است که  30هزار بشکه به تولید روزانه نفت میدان آزادگان جنوبی
افزوده شود .اوایل سال  ،93پیمانکار چینی این میدان خلع ید شد و تکمیل
آن به شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) سپرده شد .فاز نخست میدان
آزادگان شمالی هم با پیشرفت بیش از  94درصدی (تا پایان خردادماه سال
جاری) قرار بود که تا تیرماه امسال ،با تولید  75هزار بشکه نفت خام به
بهرهبرداری برسد؛ اما این اتفاق هنوز رخ نداده است .در حال حاضر ،روزانه
حدود  50هزار بشکه نفت از میدان آزادگان (بخش شمالی و جنوبی)
برداشت میشود؛ این در حالیست که کشور عراق بیش از  300هزار بشکه
نفت در روز از این میدان تولید میکند.
همچنین بر اساس وعدههای مسئولین وزارت نفت ،افزایش تولید روزانه
 30هزار بشکه نفت خام از میدان یادآوران تا شهریورماه (در حال حاضر،

حدود  50هزار بشکه نفت از این میدان برداشت میشود) و تولید روزانه 40
هزار بشکهای از میدان یاران جنوبی تا پایان سال  94تحقق یابد .تولید نفت
از الیه نفتی پارس جنوبی نیز قرار است که از اواخر سال  95با برداشت
 35هزار بشکه در روز آغاز شود .این در حالیست که شریک ایران در این
میدان مشترک (کشور قطر) در حال برداشت روزانه  450هزار بشکه نفت
از آن است.

 .3تثبیت تولید نفت خام؛ افزایش تولید میعانات گازی

متوسط تولید روزانه نفت خام ایران در سال  2014میالدی  2.8میلیون
بشکه بود که در سال  2015نیز همین روند ادامه دارد .بر این اساس،
ایران همچنان رتبه سوم را در میان کشورهای عضو اوپک از لحاظ میزان
تولید نفت داراست .اما تولید میعانات گازی کشور با بهرهبرداری از فاز 12
و همینطور بخشهایی از فازهای  16-15پارس جنوبی ،شیب صعودی
داشته و با رشد  200هزار بشکهای ،به حدود  600هزار بشکه در روز رسیده
است .همچنین میزان صادرات نفت خام ایران حدود یکمیلیون بشکه در
روز است که با احتساب میعانات گازی به حدود  1.4میلیون بشکه در روز
میرسد.
وزیر نفت افزایش تولید نفت را نخستین اولویت خود پس از رفع تحریمها
اعالم کرده و وعده افزایش یکمیلیون بشکهای تولید نفت خام را در مدت
یک سال پس از رفع تحریمها داده است .برنامه دیگر دولت یازدهم ،افزایش
تولید میعانات گازی با بهرهبرداری از فازهای باقیمانده پارس جنوبی تا
رسیدن به یکمیلیون بشکه در روز است.
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اولویتبنــدی فازهــای
پــارس جنوبــی باعــث
تســریع در توســعه
ایــن میــدان مشــترک
در دولــت یازدهــم شــد
و ایــن را میتــوان
اقــدام
مهمتریــن
وزارت نفــت دولــت
تدبیــر و امیــد دانســت.

نیـمــــۀراه

  .4گره زدن اصالح قراردادها به رفع تحریمها

وزیــر نفــت در
خردادمــاه ســال جــاری
و پــس از بازگشــت
از اجــاس یکصــد و
شــصت و هفتــم اوپــک،
از احتمــال صــادرات
نفــت بــه روســیه در
قالــب تهاتــر نفــت
در برابــر کاال خبــر
داد .بــر اســاس ایــن
اظهــارات زنگنــه،
ایــران پــول فــروش
نفــت خــود را صــرف
خریــد کاالهای روســی
ازجملــه فــوالد ،گنــدم
و فرآوردههــای نفتــی
میکنــد .امــا ایــن بــار
نوبــت مقامــات روســی
بــود کــه بــه تکذیــب
مذکــور
قــرارداد
بپردازنــد.

یکی از اقدامات وزارت نفت در دولت یازدهم ،تالش برای اصالح قراردادهای
نفتی کشور و تشکیل کمیتهای در این راستا بود .قراردادهای جدید (معروف
به  )IPCنسبت به قراردادهای فعلی (بیع متقابل) ،سود و زمان حضور
بیشتری را برای پیمانکار در نظر گرفته است .گره خوردن رونمایی از این
قراردادها به مشخص شدن نتیجه مذاکرات هستهای باعث به تعویق افتادن
چندباره آن شد .با جمعبندی مذاکرات در اواسط تیرماه  ،94قرار است که
در ماه دسامبر سال جاری میالدی (- )2015یعنی اواخر آذرماه امسال-
رونمایی از قراردادهای جدید نفتی با  20ماه تأخیر در کنفرانس لندن انجام
شود .طبق اعالم مسئولین وزارت نفت ،در این کنفرانس  50طرح به ارزش
حدود  185میلیارد دالر به شرکتهای خارجی معرفی خواهند شد ،اما
مشخصات این طرحها تاکنون اعالم نشده است .ماهیت قراردادهای IPC
نشان میدهد که این قراردادها برای حوزه باالدست نفت و گاز (توسعه
میادین) تدوین شده و برای میادینی مناسب هستند که یا در نیمه دوم
عمر خود قرار داشته باشند و یا پیچیدگی باالیی داشته باشند؛ لذا برای هر
طرحی مناسب نیستند .این در حالی است که چند طرح پتروشیمی هم
قرار است که در کنفرانس لندن معرفی شوند.
قراردادهای مذکور پس از بررسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،برای
تصویب در اختیار هیأت دولت قرار داده خواهد شد .با توجه به حساسیت
باالی قراردادهای نفت و گاز ،ضرورت دارد که مسئولین وزارت نفت این
قراردادها را پیش از رونمایی در کنفرانس لندن ،برای بررسی بیشتر و رفع
نواقص احتمالی در محافل تخصصی داخلی رونمایی کنند.

  .5تهاتر نفتی با روسیه

موضوع تهاتر نفت و کاال با کشور روسیه مدتهاست که در وزارت نفت
مطرح است ،اما مسئولین این وزارتخانه اظهارات شفافی در این خصوص
نداشتهاند و این موضوع همواره با تکذیب و تأییدهای پیدرپی همراه بوده
است .در ماههای اخیر ،این بحث جدیتر شده و برخی مقامات روسی از آغاز
اجرای آن خبر دادند .وزیر نفت در خردادماه سال جاری و پس از بازگشت
از اجالس یکصد و شصت و هفتم اوپک ،از احتمال صادرات نفت به روسیه
در قالب تهاتر نفت در برابر کاال خبر داد .بر اساس این اظهارات زنگنه ،ایران
پول فروش نفت خود را صرف خرید کاالهای روسی ازجمله فوالد ،گندم و
فرآورده های نفتی میکند .اما این بار نوبت مقامات روسی بود که به تکذیب
قرارداد مذکور بپردازند.
با توجه به محدودیتهایی که کشور در فروش نفت خود دارد ،قرارداد
تهاتر نفت و کاال با روسیه میتواند اقدام مثبتی باشد؛ اما مسئولین وزارت
نفت باید با روشن کردن ابعاد مختلف موضوع ،کاالهایی که قرار است از
روسیه وارد کنیم و همینطور قیمت نفت فروخته شده به روسیه را دقیقاً
اعالم نمایند.

 .6مذاکره برای افزایش صادرات گاز؛ همسایگان در اولویت

با رشد تولید گاز کشور ،آنچه توجه مسئولین وزارت نفت را به خود جلب
کرده ،افزایش صادرات گاز است .لذا مذاکره با کشورهایی همچون عراق
و عمان در یک سال گذشته مطرح بوده است .با توجه به تیرهوتار شدن
روابط اروپا و روسیه بر سر قضایای اوکراین ،تأمین گاز اروپا از سوی روسیه
مورد تهدید قرار گرفت .با توجه به اینکه ایران بزرگترین دارنده گاز در
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جهان است ،یکی از گزینههای پیش روی اروپاییان برای جایگزینی روسیه،
ایران خواهد بود .از طرف دیگر تمایل دولت یازدهم به برقراری ارتباط با
کشورهای غربی باعث شده که موضوع صادرات گاز به اروپا مورد توجه
وزارت نفت قرار گیرد و مذاکراتی در این زمینه انجام شود .اما مسئولین
وزارت نفت در زمینه اقتصادی بودن صادرات گاز به اروپا ،اختالفنظر دارند؛
عالوه بر این ،کشورهای اروپایی هم پیش از لغو تحریمها ،حاضر به انجام
مذاکرات جدیای در این خصوص نیستند .این مسائل باعث شده که
کشورهای همسایه در اولویت صادرات گاز قرار گیرند.
اما وضعیت صادرات گاز به کشورهای همسایه در چه مرحلهای است؟
تبادالت گازی ایران با کشورهای ترکیه ،آذربایجان ،ترکمنستان و ارمنستان
ادامه دارد و متوسط صادرات روزانه گاز کشور در سال  93با  1.2میلیون
مترمکعب ( 5درصد) افزایش نسبت به سال  ،92به  26.6میلیون مترمکعب
رسید.
در حال حاضر ،صادرات گاز کشور به ترکیه در حدود  30میلیون مترمکعب
در روز است .ترکیه با استناد به قرارداد صادرات گاز ایران به امارات
(کرسنت) ،دو شکایت را از ایران مبنی بر گرانفروشی و کمفروشی گاز به
دادگاه الهه برد .در شکایت اول ترکیه ،دادگاه به نفع ایران رأی داد و داوری
شکایت دوم هنوز نهایی نشده است .ترکیه به صورت همزمان درخواست
افزایش حجم واردات گاز از ایران را نیز مطرح کرد و البته درخواست کاهش
قیمت گاز را در قرارداد جدید مطرح کرد .مسئولین وزارت نفت هم از
آمادگی برای افزایش صادرات گاز به ترکیه خبر دادهاند ،ولی موضوع قیمت
جدید گاز صادراتی به این کشور همچنان نامشخص است .البته اوایل
مردادماه امسال ،ظرفیت خط انتقال گاز به ترکیه با افزایش دو برابری به
 70میلیون مترمکعب در روز رسید.
همچنین رأی دادگاه الهه در پرونده کرسنت ،به نفع طرف اماراتی صادر
شد و ایران به پرداخت خسارت محکوم شد؛ خردادماه امسال ،وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی دولت یازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسالمی ،از
خسارتی در حدود  14میلیارد دالر خبر داد که در پرونده کرسنت متوجه
ایران است .برخی منابع از مذاکره وزارت نفت ایران با شرکت اماراتی برای
اصالح قرارداد مذکور و انجام صادرات گاز به این کشور خبر دادهاند.
بخش ایرانی خط لوله صلح (خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان) تقریباً
بهطور کامل احداث شده ،اما پاکستان به بهانه تحریم ایران از احداث خط
لوله در خاک خود سر باز زده است .با جمعبندی مذاکرات هستهای در وین،
برخی از مقامات پاکستانی وعده آغاز احداث این خط لوله در خاک پاکستان
را از مهرماه  94دادهاند .درحالیکه بر اساس قرارداد میان دو کشور ،این
خط لوله قرار بود که از ابتدای سال  2015میالدی (دیماه  )93گاز ایران
را به پاکستان منتقل کند .مسئولین وزارت نفت تاکنون موضع شفافی در
این خصوص اتخاذ نکردهاند.
صادرات گاز به عراق قرار بود از فروردینماه  94کلید بخورد ،به اردیبهشتماه
و سپس به پایان عملیات تست این خط لوله موکول شد .اما اوضاع نابسامان
امنیتی در کشور عراق ،صادرات گاز به این کشور را با ابهام مواجه کرده
است .البته اواسط مردادماه ،پیشنویس قرارداد عملیاتی صادرات گاز به
عراق نهایی شد و احتمال زیادی برای آغاز صادرات گاز به این کشور در
نیمه دوم سال جاری وجود دارد .همچنین مذاکرات با عمان بهمنظور
صادرات گاز به این کشور همچنان در حال انجام است.

بررسی عملکرد زنگنه در سال دوم دولت تدبیر و امید

 .7افزایش گازرسانی به نیروگاهها ،صنایع و بخش خانگی

یکی از سیاستهای اصلی وزارت نفت دولت یازدهم ،افزایش تخصیص
گاز به نیروگاهها و کاهش مصرف سوخت مایع در این بخش بوده است .با
توجه به افزایش تولید گاز کشور در سال  ،93حجم گاز تحویل داده شده
به نیروگاهها با  14میلیارد مترمکعب افزایش نسبت به سال  ،92به حدود
 50میلیارد مترمکعب رسید؛ با این کار ،از مصرف  8.5میلیارد لیتر سوخت
مایع در نیروگاهها جلوگیری و موجب صرفهجویی  6میلیارد دالری برای
کشور شد .در چهارماهه نخست سال  94نسبت به مدت مشابه سال 93
نیز ،گازرسانی به نیروگاهها حدود  3.5میلیارد مترمکعب افزایش یافت .قرار
است تا پایان سال ،افزایش  7میلیارد مترمکعبی تخصیص گاز به نیروگاهها
نسبت به سال  93محقق شود .این موضوع عالوه بر کاهش آلودگی
محیطزیست ،امکان افزایش چشمگیر صادرات سوخت مایع (گازوئیل
و نفت کوره) را فراهم کرده است؛ اما به نظر میرسد تاکنون مسئولین
وزارت نفت نتوانستهاند از این فرصت بزرگ بهخوبی استفاده کنند و بهرغم
وعدههای مکرر ایشان ،حجم صادرات فرآوردههای نفتی کشور ،بهخصوص
گازوئیل ،رشد چندانی نداشته است.
تحویل گاز به صنایع عمده (بهغیراز واحدهای پتروشیمی) در سال 93
نسبت به سال  ،92رشد  5درصدی داشت .مجتمعهای پتروشیمی نیز
در سال  93به میزان  15.4درصد نسبت به سال قبل از آن ،گاز بیشتری
دریافت کردند.
بخشی از افزایش تولید گاز در دولت یازدهم ،صرف گازرسانی به شهرها
و روستاها شده است؛ بهگونهای که حجم متوسط تحویل روزانه گاز به
شبکه سراسری از  473میلیون مترمکعب در سال  92به  533میلیون
مترمکعب در سال  93افزایش یافت که ناشی از توسعه گازرسانی به مناطق
فاقد شبکه گاز و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی است .افزایش سطح

پوشش شبکه گاز همواره موردتوجه دولتهای مختلف بوده و باعث شده
است که از راههای جایگزین تأمین انرژی غفلت شود؛ با توجه به هزینه
کمتر انتقال برق ،یکی از راههای جایگزین بهویژه برای نقاط گرمسیری،
تبدیل گاز به برق و انتقال این حامل انرژی است .تولید برق تجدیدپذیر در
نقاطی از کشور که مستعد آن هستند نیز ،میتواند آن نقاط را از پوشش
شبکه گاز بینیاز کند.

  .8اصالح شیوه قیمتگذاری گاز خانگی

در گام دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها که اوایل سال  93به اجرا
در آمد ،قیمت گاز خانگی برای تمامی پلکانهای مصرفی به میزان یکسان
( 14تومان در هر مترمکعب) افزایش یافت .این موضوع باعث شد که درصد
افزایش قیمت برای مشترکین کممصرف بیشتر از مشترکین پرمصرف
باشد ،که اقدامی غیرمنطقی و برخالف عدالت بود .با پیگیری برخی از
نمایندگان مجلس از وزارت نفت ،نهایتاً این مصوبه در اواخر سال  93اصالح
شد و افزایش  20درصدی گاز برای تمامی پلکانها اعمال گشت .در گام
سوم هدفمندی هم که از ابتدای خردادماه امسال اجرایی شد 15 ،درصد به
قیمت گاز تمامی پلکانها افزوده شد.
اگرچه این اقدام دولت نسبت به شیوه قبلی افزایش قیمت گاز ،مثبت بوده
است ،اما دولت میتوانست با استفاده از الگوی قیمتگذاری پلکانی افزایشی
( ،)IBTاصالح قیمت گاز بخش خانگی را بهعنوان ابزاری برای کاهش مصرف
گاز در این بخش استفاده کند؛ بر اساس این الگو ،درصد افزایش قیمت گاز
برای مشترکین پرمصرف باید بیشتر از مشترکین کممصرف تعیین میشد.

 .9حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت

وزیر نفت دولت یازدهم بارها در اظهارات خود بر حمایت از ساخت داخل
در صنعت نفت کشور تأکید کرده ،و آن را منوط بر تضمین کیفیت ،رعایت
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در گام دوم اجــرای
قانــون هدفمنــد کــردن
یارانههــا کــه اوایــل
ســال  93بــه اجــرا
در آمــد ،قیمــت گاز
خانگــی بــرای تمامــی
پلکانهــای مصرفــی
بــه میــزان یکســان
( 14تومــان در هــر
مترمکعــب) افزایــش
یافــت .ایــن موضــوع
باعــث شــد کــه درصــد
افزایــش قیمــت بــرای
مشــترکین کممصــرف
بیشــتر از مشــترکین
پرمصــرف باشــد ،کــه
اقدامــی غیرمنطقــی و
برخــاف عدالــت بــود.

نیـمــــۀراه

رهبــر معظــم انقــاب
نیــز در ســخنرانی
ابتــدای ســال 94
در حــرم مطهــر
رضــوی(ع) ،بــا تأکیــد
بــر اهمیــت ایــن
موضــوع ،خواســتار
ایجــاد «نهضــت کاهش
خامفروشـــــی» در
کشــور شــدند .وزارت
نفــت دولــت یازدهــم
در راســتای عملیاتــی
کــردن ایــن مهــم،
کار مطالعــه و ســاخت
 8پاالیشــگاه  60هــزار
بشــکهای میعانات گازی
را در قالب طــرح فراگیر
پاالیشــی ســیراف در
دســتور کار خــود قــرار
داد.

تعهدات زمانی و رقابتی بودن قیمت تجهیزات داخلی دانسته است .زنگنه در
راستای عملی کردن وعده حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت ،مهرماه
سال  ،93دستور تشکیل کارگروه ویژه ساخت  10گروه کاالی اساسی
صنعت نفت در داخل کشور را صادر و معاون خود در امور پژوهش و
فناوری را به ریاست این کارگروه منصوب کرد .سپردن مسئولیت ساخت
داخل در صنعت نفت به معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت ،جنبه
پژوهشی موضوع را پررنگ نموده و اجرای آن را با چالش مواجه کرده
است .کارگروه مذکور ،ساخت این  10گروه کاالیی را به مناقصه گذاشته
و بر اساس برنامهریزی اولیه ،قرار است که قرارداد ساخت تمامی آنها تا
پایان دیماه  94امضا شود؛ اما روند اجرای مناقصات بهکندی پیش میرود.
بر اساس قانون ،فرآیند ارزیابی صالحیت شرکتهای سازنده و تأمینکننده
تجهیزات صنعت در معاونت مهندسی وزارت نفت در حال پیگیری است.
رقابت دو معاونت پژوهش و فناوری و معاونت مهندسی وزارت نفت باعث
ایجاد دو مسیر موازی حمایت از ساخت داخل شده که رسیدن به این هدف
را طوالنیتر کرده است .استعفای معاون وزیر نفت در امور مهندسی برای
شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز به پیچیدهتر شدن موضوع
کمک کرد.
اقدام دیگر وزارت نفت در زمینه حمایت از ساخت داخل ،وعده پیگیری
تشکیل بانک جامع اطالعات قطعات و تجهیزات صنعت نفت است .اهمیت
این موضوع آنجا مشخص میشود که بدانیم ایران با تولید یکچهارم نفت
خام و محصوالت پتروشیمی نسبت به عربستان 20 ،برابر این کشور تنوع
قطعات و تجهیزات دارد .در حال حاضر ،پنج سال از شروع این طرح گذشته
است؛ اما جدیتی در بدنه وزارت نفت برای به نتیجه رساندن این موضوع
که مهمترین رکن در مشخص شدن نیاز بازار صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی
و پاالیش بوده و حمایت واقعی از ساخت داخل را در پی دارد ،وجود ندارد.

 .10کلنگزنی طرح پاالیشی سیراف

یکی از موضوعات مورد تأکید در سیاستهای کالن کشور ،بهویژه
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،پرهیز از خامفروشی و تکمیل زنجیره
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ارزش نفت و گاز است .رهبر معظم انقالب نیز در سخنرانی ابتدای سال 94
در حرم مطهر رضوی(ع) ،با تأکید بر اهمیت این موضوع ،خواستار ایجاد
«نهضت کاهش خامفروشی» در کشور شدند .وزارت نفت دولت یازدهم
در راستای عملیاتی کردن این مهم ،کار مطالعه و ساخت  8پاالیشگاه
 60هزار بشکهای میعانات گازی را در قالب طرح فراگیر پاالیشی سیراف
در دستور کار خود قرار داد .عملیات اجرایی این طرح در خردادماه سال
جاری ،با حضور معاون اول رئیسجمهور و برخی دیگر از مقامات ارشد
دولتی آغاز شد.
یکی از ویژگیهای مهم و مثبت طرح پاالیشی سیراف ،سرمایهگذاری و
اجرای آن ،توسط بخش غیردولتی (اعم از خصوصی و نیمهدولتی) است.
البته بر اساس اعالم اولیه قرار بود که تمامی سرمایهگذاران طرح از بخش
خصوصی انتخاب شوند ،اما توان محدود فنی و مالی بخش خصوصی نهایتاً
پای بخش نیمهدولتی را نیز به این طرح باز کرد.
اما در مجامع کارشناسی ،انتقاداتی هم نسبت به طرح سیراف مطرح است؛
یکی از انتقادات مطرح ،در ارتباط با نوع و کیفیت محصوالت تولیدی این 8
پاالیشگاه است .دو محصول اصلی طرح سیراف ،نفتا و گازوئیل هستند که
سهم بیش از  85درصدی در سبد محصوالت پاالیشگاههای سیراف دارند.
این در حالی است که در حال حاضر ،با مازاد نفتا در بازار جهانی روبرو
هستیم و رشد میزان تقاضا و حجم بازار آن در سالهای آتی نیز در مقایسه
با بسیاری از فرآوردههای نفتی چشمگیر نیست ،لذا عرضه خام آن به بازار
ممکن است ،مورد استقبال مشتریان واقع نشود .عالوه بر این ،فروش نفتا،
خود به نحوی خامفروشی محسوب میشود ،چراکه نفتا بهعنوان خوراک
پتروشیمی ،قابلیت زیادی برای تبدیل به مواد با ارزشافزوده باالتر را دارد.
البته مسئولین طرح سیراف اعالم کردهاند که از نفتای تولیدی بهعنوان
خوراک واحدهای پتروشیمی استفاده خواهد شد؛ اما اجرای این کار با
ابهامات زیادی روبرو است؛ چراکه در حال حاضر ،کشور با مازاد نفتا در
داخل مواجه بوده و همچنین مکان در نظر گرفته شده برای اجرای
طرح سیراف بهگونهای است که احداث واحدهای پتروشیمی در کنار آن،
بهسختی امکانپذیر خواهد بود.

بررسی عملکرد زنگنه در سال دوم دولت تدبیر و امید

همچنین بر اساس اظهارات مسئولین طرح سیراف ،کیفیت گازوئیل تولیدی
در این  8پاالیشگاه ،پایین در نظر گرفته شده تا سرمایهگذاران بخش
خصوصی توان مشارکت در آن را داشته باشند؛ اما سرمایهگذاران سیراف
اجازه فروش گازوئیل باکیفیت پایین را در داخل کشور ندارند .همچنین با
توجه به ارتقای استانداردهای جهانی فرآوردههای نفتی ،امکان صادرات
گازوئیل باکیفیت پایین نیز در آینده وجود نخواهد داشت .لذا سرمایهگذاران
مجبور به ارتقای فرآیندها و افزایش کیفیت محصوالت خواهند بود.

  .11توسعه کند طرحهای پاالیشگاهی

پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیجفارس اولویتدارترین پروژه پاالیشگاهی
دولت یازدهم است؛ بهگونهای که وزیر نفت از عبارت «مهمترین طرح
راهبردی کشور در صنعت نفت پس از پارس جنوبی» برای آن استفاده
کرده است .فاز نخست این پاالیشگاه ابتدا قرار بود تا پایان سال  93به
بهرهبرداری برسد ،اما بعدازآن ،وعده تحقق این موضوع و خودکفایی در
تولید بنزین تا پایان سال  94داده شد .پیشرفت این پاالیشگاه تا اواسط
مردادماه سال جاری به  84درصد رسیده است .حالآنکه میزان پیشرفت آن
در خردادماه سال  75 ،93درصد بود؛ این یعنی پیشرفت حدود  9درصدی
در بیش از  13ماه .با توجه به روند کند توسعه این پاالیشگاه ،وعده افتتاح
فاز نخست آن تا پایان سال جاری در هالهای از ابهام است.
پاالیشگاه آناهیتا که دیگر طرح پاالیشگاهی اولویتدار دولت یازدهم است،
عم ً
ال پیشرفت خاصی نداشته و همچنان در مرحله خاکبرداری و تسطیح
زمین متوقف مانده است .نکته قابلتوجه این است که پاالیشگاه آناهیتا تنها
طرح پاالیش نفت خام فعال در کشور است .البته ظاهرا ً قرار است این پروژه
از هفته دولت امسال دوباره فعال شود.
بیانگیزگی و بیتحرکی سهامداران ،ضعف پیمانکار ،کمبود منابع مالی و
تشدید تحریمها در چند سال اخیر ازجمله موانع اصلی توسعه کند این
پاالیشگاهها بودهاند .اما عدم اهتمام جدی وزارت نفت در راستای حمایت از
طرحهای پاالیشگاهی و افزایش ظرفیت پاالیشی کشور نیز نقش مهمی در
این موضوع ایفا کرده است.
طرحهای توسعه پاالیشگاههای موجود مانند الوان ،بندرعباس و اصفهان
نیز که همگی با پیشرفتی باالی  80یا  90درصد به دولت یازدهم رسیده
بودند ،همچنان از پیشرفت خوبی در این دولت برخوردار نیستند و زمان
بهرهبرداری از آنها نامشخص است.
کمتوجهی وزارت نفت به توسعه طرحهای پاالیشگاهی داخل کشور در
حالیست که برخی مسئولین این وزارتخانه از برنامهریزی برای مشارکت
در احداث پاالیشگاه در خارج از کشور خبر دادهاند .بهگونهای که وزیر نفت
اعالم کرده است که در ازای تضمین خرید نفت خام ایران ،بخشی از سهام
پاالیشگاه در آن کشور ،از سوی ایران خریداری خواهد شد .این موضوع
از دو جهت قابل تأمل است؛ نخست آنکه اقدامی در جهت دامن زدن به
خامفروشی نفت است ،دیگر آنکه سرمایهای که قرار است برای ساخت
پاالیشگاه در خارج از کشور هزینه شود ،میتواند برای پیشبرد طرحهای
پاالیشی داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد.

  .12اوجگیری واردات بنزین

اتهام آالیندگی به بنزین (ریفرمیت) پتروشیمی ،باعث توقف توزیع آن در
کشور از اواخر بهار  93شد .این در حالی بود که اسناد منتشر شده در
رسانهها نشان میداد که کیفیت بنزین پتروشیمی از بنزین تولید شده در
بسیاری از پاالیشگاههای کشور و همینطور بسیاری از محمولههای بنزین

وارداتی باالتر بود .همچنین در کمیسیونهای بهداشت و درمان ،انرژی و
اصل  90مجلس شورای اسالمی ،نادرست بودن این اتهام به اثبات رسید .با
قطع دریافت بنزین از واحدهای پتروشیمی ،واردات بنزین به کشور افزایش
یافت.
اصرار دولت بر آالینده بودن بنزین پتروشیمی ازیکطرف و محدودیت
واردات بنزین با استاندارد یورو 4از سوی دیگر ،باعث فشار بر پاالیشگاههای
کشور برای تولید بنزین شد و این موضوع به تأخیر در تعمیرات اساسی
پاالیشگاه شازند اراک و وقوع چندین حادثه در این پاالیشگاه در سال 93
انجامید .این موضوع در کنار برداشت از ذخایر بنزین کشور ،موجب شد تا
حجم واردات این فرآورده نفتی در سال  93نسبت به سال قبل آن صرفاً 27
رشد داشته باشد و از  4.5میلیون لیتر در روز باالتر نرود.
اوایل سال  ،94باالخره تعمیرات اساسی پاالیشگاه شازند شروع و تولید
بنزین در این پاالیشگاه موقتاً متوقف شد؛ اما مدیریت نامطلوب این
تعمیرات افزایش چشمگیر دوره زمانی انجام تعمیرات و توقف تولید بنزین
در این پاالیشگاه نسبت به برنامه ،را رقم زد .حوادث پاالیشگاه شازند در
بهار سال جاری ،متاسفانه -موجب مرگ چند نفر از کارکنان این پاالیشگاه
نیز شد .این پاالیشگاه ،تأمینکننده بنزین شهرهای تهران ،کرج و اراک
است و باکیفیتترین بنزین را در میان پاالیشگاههای کشور تولید میکند.
هرچند وزارت نفت تالش کرد با افزایش فشار روی سایر پاالیشگاهها و
راهاندازی ناقص دوباره واحد تولید بنزین پاالیشگاه اراک و همچنین
برداشت شدید از ذخایر بنزین کشور ،شرایط موجود را مدیریت کند ،اما
نهایتاً این اتفاقات موجب کاهش  5میلیون لیتری تولید روزانه این فرآورده
نفتی در چهار ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شد .این
موضوع در کنار بیتوجهی وزارت نفت به استفاده از برنامههای کنترلکننده
مصرف بنزین 1موجب شد تا باوجود کاهش  56درصدی حجم ذخایر بنزین
کشور در چهار ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ،بازهم
حجم واردات بنزین با افزایش  11درصدی در همین بازه زمانی مواجه شود
و به حدود  6.2میلیون لیتر در روز برسد.

 .13تخصیص گازوئیل بر مبنای پیمایش؛ گامی در جهت
شفافیت

هیأت دولت در بهمنماه سال  ،93طرحی را تصویب کرد که به موجب آن،
سهمیه گازوئیل ناوگان حملونقل (خودروهای دیزلی) بر مبنای پیمایش
تعلق میگیرد .بر اساس این مصوبه قرار شد از ابتدای اردیبهشتماه امسال،
تخصیص سوخت به خودروهای دیزلی بر اساس بارنامه انجام شود .همچنین
قرار شد از ابتدای مهرماه  95و با آغاز مرحله دوم این طرح ،تخصیص
سوخت به این خودروها بر اساس دستگاه موقعیتیاب ( )GPSانجام شود.
هرچند آمادهسازی مقدمات اجرای این طرح در ماههای اخیر آغاز شده،
اما بارها اجرای آن به تعویق افتاده است .البته طبق اعالم وزیر کشور و
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ،اواخر شهریورماه
امسال قرار است فاز اول این طرح باالخره اجرایی شود.
بر اساس اعالم مسئولین وزارت نفت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و
ارز ،حجم گازوئیل تخصیصیافته به بخش حملونقل (بیش از  100میلیون
لیتر در روز) حدود دو برابر میزان مصرف آن (حدود  55میلیون لیتر در
روز) است .یعنی بیش از  45میلیون لیتر در روز از گازوئیل تخصیص
داده شده به خودروهای دیزلی مصرف نمیشود .از سوی دیگر ،کارشناسان
برآورد میکنند که با توجه به میزان بارنامههای صادره ،میزان تقاضای
واقعی گازوئیل در این بخش حدود  28میلیون لیتر در روز بوده و این

 -1نحوه قیمتگذاری بنزین در گام دوم و سوم قانون هدفمند کردن یارانهها شاهدی بر این مدعاست .البته کاهش قیمت سیانجی در تابستان
 94گام مثبتی در این زمینه محسوب میشود ،اما این اقدام هم نتوانسته است جلوی افزایش مصرف بنزین را بگیرد .عالوه بر این ،مشکالت
جایگاههای توزیع سیانجی باعث کاهش استقبال از این حامل انرژی بوده است.
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اصــــرار دولــت بــر
آالینـــــده بــودن
بنزیــــن پتروشــیمی
ازیــکطـــــرف و
محدودیــت واردات
بنزیــن بــا اســتاندارد
یــورو 4از ســوی دیگــر،
باعــث فشــار بــر
پاالیشــگاههای کشــور
بــرای تولیــد بنزیــن
شــد و ایــن موضــوع
بــه تأخیــر در تعمیــرات
اساســی پاالیشــگاه
شــازند اراک و وقــوع
چندیــن حادثــه در این
پاالیشــگاه در ســال 93
انجامیــد.

نیـمــــۀراه

به معنای این است که حدود  50درصد از حملونقل کاالی کشور بدون
بارنامه صورت میگیرد یا به کشورهای دیگر قاچاق میشود.
بر اساس برآوردهای کارشناسان ،اصالح سهمیهبندی گازوئیل در بخش
حملونقل با اجرای طرح پیمایش میتواند از قاچاق روزانه حدود ۲۰
میلیون لیتر از این فرآورده نفتی با ارزش حداقل  ۳میلیارد دالر در سال (بر
اساس قیمت فوب خلیجفارس آن) ،جلوگیری کند .عالوه بر این ،اجرای این
طرح به افزایش شفافیت توزیع کاال در کشور کمک شایانی میکند .اهمیت
این نکته زمانی بهتر مشخص میشود که بدانیم براساس برآورد کارشناسان،
حدود  ۴۰درصد از حملونقل کاالها در کشور بدون بارنامه صورت میگیرد.

 .14توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی

اگرچــه تولیــد و
صــادرات محصــوالت
پتروشــیمی کشــور در
ســال  93نســبت بــه
ســال  92افزایــش یافــت
و بــه ترتیــب بــا  9.6و
 23.5درصــد رشــد بــه
 44.5و 15.9میلیــون
تــن رســید ،امــا بخــش
عمــدهای از آن بــه
محصــوالت بــا ارزش
پاییــن تعلــق داشــت.

مسئولین وزارت نفت بارها در اظهارات خود بر افزایش ارزش افزوده و
توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی تأکید کردهاند .اگرچه تولید و صادرات
محصوالت پتروشیمی کشور در سال  93نسبت به سال  92افزایش یافت
و به ترتیب با  9.6و  23.5درصد رشد به  44.5و 15.9میلیون تن رسید،
اما بخش عمدهای از آن به محصوالت با ارزش پایین تعلق داشت .یکی از
عوامل عدم توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی ،برنامهریزی نامناسب و عدم
آیندهنگری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،به عنوان متولی این صنعت
بوده است.
به عنوان مثال ،میتوان به رشد فزاینده واحدهای تولید متانول در کشور
اشاره نمود؛ بهگونهای که قرار است تا چند سال آینده ظرفیت تولید ساالنه
متانول کشور از  5میلیون تن فعلی به حدود  35میلیون تن افزایش پیدا
کند .درحالیکه مسئولین وزارت نفت تاکنون بارها به اشباع بازار جهانی از
این محصول پتروشیمیایی اذعان کرده و بهمنظور جلوگیری از شکست
قیمت متانول ،از برنامهریزی برای تبدیل این میزان متانول به پروپیلن خبر
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دادهاند .این حجم تولید پروپیلن از متانول قرار است که با استفاده از فناوری
و تأمین مالی کشور چین تحقق یابد .اما فناوری تولید پروپیلن از متانول
( )MTPدر جهان رایج نیست و تاکنون صرفاً در کشورهای معدودی (ازجمله
چین) ،آنهم در مقیاس پایین ،مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین
این طرح وزارت نفت هیچگونه الزام اجرایی برای واحدهای تولیدکننده
متانول نداشته و به دلیل اقتصادی نبودن ،با ریسک باالی سرمایهگذاری
همراه است؛ لذا امیدی به اجرای موفقیتآمیز آن نخواهد بود.
با توجه به اینکه واحدهای تولید متانول از خوراک گاز استفاده میکنند،
قیمت پایین گاز تخصیص داده شده به واحدهای پتروشیمی موجب
گسترش تصاعدی این واحدها در کشور شده است .اصالح منطقی قیمت
خوراک گاز پتروشیمی میتواند از گسترش بیشتر واحدهای تولید متانول
جلوگیری کند و سرمایهگذاران را به سوی توسعه زنجیره ارزش سوق دهد.
همچنین با توجه به اینکه بخشی از طرحهای تولید متانول کشور هنوز در
مرحله طراحی هستند ،امکان تغییر فرآیند آنها وجود دارد.

اقدامات مغفول

 .1تزریق گاز به میادین نفتی ،اولویت فراموششده

روند افزایشی تولید گاز کشور ،بهویژه از میدان گازی پارس جنوبی ،باعث
شده است که وزارت نفت برنامههای فراوانی را مانند افزایش تزریق گاز
به مخازن نفتی ،افزایش صادرات گاز ،افزایش تحویل گاز به نیروگاهها،
گازرسانی به مناطق محروم کشور و ...برای مصرف آن در دستور کار قرار
دهد .بااینحال ،پربازدهترین روش استفاده از گاز ،یعنی تزریق آن به مخازن
نفتی همچنان موردتوجه جدی مسئولین این وزارتخانه قرار ندارد .این
کمتوجهی در حالی است که تزریق گاز یکی از راههای اصلی افزایش عمر و
ضریب بازده مخازن نفتی کشور محسوب میشود .بنا بر اظهارات مسئولین،

بررسی عملکرد زنگنه در سال دوم دولت تدبیر و امید

حجم تزریق گاز به مخازن ،در سال  93نسبت به سال  ،92کمتر از 3
میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت .این در حالیست که افزایش تولید
گاز کشور در سال  ،93در حدود  100میلیون بشکه در روز برآورد میشود.
بر اساس برنامهریزیها ،حجم تزریق روزانه گاز به میادین نفتی باید به بیش
از  150میلیون مترمکعب افزایش یابد ،اما این میزان در سال  ،93کمتر از
 100میلیون مترمکعب است .یکی از دالیل بیتوجهی دولتهای مختلف به
موضوع تزریق گاز ،نگاه کوتاهمدت دولتها به این موضوع است .درحالیکه
نتیجه مثبت تزریق گاز به میادین در بلندمدت نمایان خواهد شد .تدوین
طرح جامع انرژی و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن توسط مجلس شورای
اسالمی ،میتواند اجرای طرحهای بلندمدتی چون افزایش حجم تزریق گاز
به میادین نفتی را تضمین کند.

 .2عرضه نفت در بورس؛ راهکاری مطمئن برای افزایش فروش

یکی از موضوعاتی که توسط دولت یازدهم مورد تأکید قرار گرفته ،قطع
دست دالالن از فروش نفت ایران بوده است .مسئولین دولتی با انتقاد از
عملکرد دولت قبل در زمینه سپردن فروش نفت به دالالن ،وعده توقف
این روال را در دولت تدبیر و امید دادند .اما در چند ماه اخیر ،مشخص
شد که دالالن هنوز هم در فرآیندهای فروش نفت کشور حضور دارند .با
توجه به اینکه ایران در شرایط تحریم قرار دارد ،امکان فروش مستقیم نفت
خام کشور محدود شده و دولتها ناگزیر از سپردن فروش نفت به دالالن
بودهاند .این موضوع هم تبعات خاص خود را برای کشور به همراه داشته
است .راهکاری که از سوی کارشناسان برای حل معضل داللی و تبعات آن
پیشنهاد شده ،راهاندازی فروش نفت در بورس است .عرضه نفت در بورس،
در راستای تنوعبخشی به شیوههای فروش نفت و مطابق با سیاستهای
اقتصاد مقاومتی است و میتواند زمینه فروش ریالی و اثرگذاری کشور در

کشف قیمت نفت را فراهم آورد.
اوایل سال  ،93وزارت نفت دولت یازدهم اقدام به عرضه نفت در بورس
انرژی برای استفاده در پاالیشگاههای داخلی نمود؛ اما این روند پس از چند
نوبت عرضه به دلیل عدم استقبال خریداران متوقف شد .یکی از دالیل
اصلی این موضوع ،قیمت باالی تعیین شده برای نفت مورد عرضه بود.
این قیمت تفاوت زیادی با خوراک تحویلی به پاالیشگاههای نفت در داخل
کشور داشت و براساس ارز آزاد تعیین میشد .در واقع ،ازآنجاییکه فروش
نفت بهطور مستقیم توسط مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران
انجام میشود و مسئولین این بخش تمایل زیادی به نقشآفرینی بورس در
فروش نفت ندارند ،سازوکارهای نامطلوبی برای عرضه نفت در بورس انرژی
تعیین شده بود.
با فرارسیدن نیمه دوم سال  ،93وزیر نفت از آمادگی این وزارتخانه برای
عرضه روزانه  100هزار بشکه نفت خام در بورس انرژی ،بهمنظور صادرات تا
پایان مهرماه خبر داد .اما این وعده وزیر نفت در چند مرحله به عقب افتاد و
تاکنون اجرایی نشده است .بر اساس آخرین اظهارات مسئولین وزارت نفت
در این خصوص ،عرضه نفت در بورس ،منتظر تأیید وزارت امور اقتصاد و
دارایی است.
باوجوداینکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی الیحه
خروج غیرتورمی از رکود ،موانع قانونی مربوط به کاهش قیمت نفت خام
در بورس را برطرف و مجوز عرضه نفت با قیمت  1تا  2درصد کمتر از 95
درصد قیمت فوب خلیجفارس را به وزارت نفت دادند ،اما این موضوع به
پیشرفت کار کمک نکرد.

 .3مزایده گازهای همراه نفت؛ وعدهای که عملی نشد

اواسط مردادماه  ،93بیژن زنگنه از طرح جدید وزارت نفت برای جمعآوری
گازهای همراه نفت با استفاده از توان بخش غیردولتی خبر داد .با پایان
یافتن نیمه نخست سال  ،93وزیر نفت اعالم کرد که فراخوان مزایده
گازهای همراه  50میدان نفتی تا پایان مهرماه انجام خواهد شد؛ اما این
اتفاق با یک ماه تأخیر و در اواخر آبان ماه صورت گرفت .بر اساس تقویم
اولیه مزایده ،قرار بود که تا  15بهمنماه سال  ،93اسامی شرکتهای برنده
مزایده اعالم شود ،اما این زمانبندی در چند مرحله به عقب افتاده است؛
بر اساس آخرین اعالم وزارت نفت ،قرار بود که این اتفاق تا پایان تیرماه
 94بیفتد ،اما این وعده نیز محقق نشد و عم ً
ال سرنوشت مزایده گازهای
همراه در هالهای از ابهام قرار گرفته است .با توجه به موانع موجود ،استقبال
مناسبی از این طرح وزارت نفت نشده و تنها  10شرکت برای حضور در این
مزایده اعالم آمادگی کردهاند .البته اخیرا ً یک شرکت فرانسوی پیشنهادی
را برای جمعآوری گاز همراه میدان نفتی فروزان (حدود  25درصد از گاز
تخصیصیافته به این مزایده) و تبدیل آن به الانجی مطرح نموده است.
علل اصلی عدم استقبال مناسب بخش غیردولتی از شرکت در این مزایده،
عدم توافق وزارت نفت و نیرو بر روی تعیین قیمتی مناسب برای خرید
برق تولیدی از گازهای همراه نفت و همچنین مشکالت وزارت نیرو برای
پرداخت هزینه برق خریداری شده بود .محدودیت  5ساله زمان بهرهبرداری
از این گازها نیز مانع مهم دیگری بود که اطمینان بخش غیردولتی از
سودآوری طرحهای جمعآوری گاز همراه نفت را کاهش داده بود.
شایانذکر است که روزانه در حدود  28میلیون مترمکعب گاز در میادین
نفتی کشور سوزانده میشود که تقریباً معادل  1.5فاز پارس جنوبی است!
این حجم از اتالف ،ایران را جزء  5کشور نخست جهان از لحاظ میزان
سوزاندن گاز قرار داده است .بر اساس طرح وزارت نفت دولت یازدهم،
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با فرارســیدن نیمــه دوم
ســال  ،93وزیــر نفــت از
آمادگــی ایــن وزارتخانــه
بــرای عرضــه روزانــه
 100هــزار بشــکه نفــت
خــام در بــورس انــرژی،
بهمنظــور صــادرات تــا
پایــان مهرمــاه خبــر داد.
امــا ایــن وعــده وزیــر
نفــت در چنــد مرحلــه
بــه عقــب افتــاد و
تاکنــون اجرایــی نشــده
اســت.

نیـمــــۀراه

قرار است که روزانه حدود  20میلیون مترمکعب از این میزان اتالف گاز،
از طریق مزایده به بخش غیردولتی فروخته شود .این حجم از گاز قابلیت
تولید  3000مگاوات برق را دارد؛ یعنی سه برابر ظرفیت نیروگاه اتمی
بوشهر!

 .4کمتوجهی به جذب سرمایههای مردمی

بــا توجــه بــه کاهــش
قیمــت نفــت در یــک
ســال اخیــر ،اجــاس
اوپــک فرصــت خوبــی
بــرای رایزنیهــای
دیپلماتیــک در جهــت
کاهــش عرضــه و بــه
تبــع آن ،افزایــش
قیمــت نفــت بــود؛
امــا وزیــر نفــت
نتوانســت از فرصــت
به د ســت آ مد ه
اســتفاده کنــد و نتیجــه
هــر دو اجــاس اوپــک،
تثبیــت رقــم تولیــد
روزانــه نفــت اوپــک
در رقــم  30میلیــون
بشــکه بــود.

بر اساس اعالم مسئولین وزارت نفت ،صنعت نفت کشور نیاز به سرمایهگذاری
حداقل  100و حداکثر  200میلیارد دالری در طول برنامه ششم توسعه
دارد .بر این اساس ،وزارت نفت تمام تالش خود را برای جذب سرمایههای
خارجی به کار گرفته و تکمیل بسیاری از طرحها ،بهخصوص در بخش
پتروشیمی و باالدستی صنعت نفت را به لغو تحریمها منوط کرده است .اما
نکتهای که مسئولین وزارت نفت کمتر به آن توجه کردهاند ،امکان توسعه
صنعت نفت با استفاده از سرمایههای مردمی ،از طریق روشهای مناسب
جمعآوری نقدینگی موجود در جامعه است .یکی از بهترین ابزارهای مالی
موجود برای انجام این کار که اخیرا ً توسط سازمان بورس توسعه داده
شده« ،صندوق سرمایهگذاری پروژه» است .این شیوه تأمین مالی تاکنون
در نیروگاه پرند (برای تبدیل شدن به سیکل ترکیبی) و همچنین توسط
وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن مورد استفاده قرار گرفته است .در
این روش ،سود سهام حاصل از اوراق پروژه ،برخالف اوراق مشارکت ،صرفاً
از محل انجام همان پروژه پرداخت میشود .تنها اقدام وزارت نفت در این
زمینه ،سه نوبت انتشار اوراق سلف نفت کوره در بورس در ماههای اخیر بوده
که با استقبال باالی مردم مواجه شده است .با توجه به سودآوری باالی
طرحهای صنعت نفت ،استفاده از ابزارهایی مانند صندوق سرمایهگذاری
پروژه ،راهکاری با ریسک پایین است که منجر به تأمین مالی ریالی طرحها
میشود و درنتیجه ،توسع ه ساخت تجهیزات در داخل کشور و تقویت توان
داخلی را به همراه میآورد .در این صورت ،تأمین مالی طرحها متوقف به
رفع تحریمها و ورود سرمایهگذاران خارجی نخواهد بود.

تحوالت

 .1ظرفیت اوپک و استفاده حداقلی

در یک سال گذشته ،دو اجالس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)
برگزار شد؛ اجالس یکصد و شصت و ششم در آذرماه  93و اجالس یکصد و
شصت و هفتم در خردادماه  .94با توجه به کاهش قیمت نفت در یک سال
اخیر ،این دو اجالس فرصت خوبی برای رایزنیهای دیپلماتیک در جهت
کاهش عرضه و به تبع آن ،افزایش قیمت نفت بود؛ اما وزیر نفت نتوانست
از فرصت بهدستآمده استفاده کند و نتیجه هر دو اجالس اوپک ،تثبیت
رقم تولید روزانه نفت اوپک در رقم  30میلیون بشکه بود .البته وزیر نفت
طی نامهای از اعضای اوپک خواست که برای افزایش تولید نفت ایران پس
از رفع تحریمها جا باز کنند .اما برخی کارشناسان معتقدند که ائتالف ایران
با برخی اعضای همسوی اوپک میتوانست جلوی کاهش بیشتر قیمت نفت
را بگیرد و یا حتی باعث افزایش قیمت نفت شود .مسئولین وزارت نفت
نهتنها گامی در جهت افزایش قیمت نفت برنداشتند ،بلکه در مواردی با
اظهارنظرهای خود موجب کاهش بیشتر قیمت شدند .این در حالی است
که مسئولین دولت یازدهم در جریان تصویب قانون بودجه  ،94کاهش
قیمت نفت را دستآویزی برای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به
طرحهای اجرایی قرار دادند.
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 .2قیمت خوراک پتروشیمی و ضرورت ایستادگی وزارت نفت

اواخر سال  93و در جریان بررسی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت در مجلس شورای اسالمی ،پس از کشوقوسی طوالنی،
قیمتگذاری خوراک پتروشیمی به دولت سپرده شد .بر این اساس ،مجلس
با تعیین معیارهایی ،وزارتخانههای نفت ،صنعت (صنعت ،معدن و تجارت)
و اقتصاد (امور اقتصاد و دارایی) را موظف نمود ظرف مدت شش ماه نسبت
به تدوین فرمول قیمتگذاری خوراک پتروشیمی در بلندمدت اقدام نمایند.
وزارت نفت مخالف تعیین قیمت پایین برای خوراک گاز واحدهای
پتروشیمی است و وزیر نفت از صرفه اقتصادی پتروشیمیهای گازی با
خوراک  25سنتی سخن گفت؛ اما بخش خصولتی پتروشیمی با نفوذ در
دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت ،به دنبال کاهش قیمت خوراک گاز است؛
بهگونهای که در سال  ،94پیشبینی صورتهای مالی خود در بورس را
بر مبنای قیمت خوراک  8سنتی انجام دادهاند؛ این در حالی است که
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مسئولین وزارت نفت قیمت  13سنت را برای خوراک گاز در سال  94در
نظر گرفتهاند.
قیمت پایین خوراک گاز پتروشیمی باعث جذب بیشازحد سرمایهگذاران به
سمت پتروشیمیهای گازی ازیکطرف و عدم توسعه واحدهای پاییندستی
از سوی دیگر میشود .قیمت باالی خوراک پتروشیمی هم باعث میشود
که سرمایهگذاری در این صنعت کاهش یابد .راهکار سومی که به توسعه
همهجانبه صنعت پتروشیمی کشور میانجامد ،حمایت هوشمندانه از این
صنعت است؛ برخی از کارشناسان برای حمایت هوشمندانه از صنعت
پتروشیمی کشور ،فرمول قیمتگذاری پلکانی را پیشنهاد میکنند .بر اساس
این فرمول ،کف قیمتی  13سنت برای خوراک گاز در نظر گرفته شده و در
طول چند سال ،تا سقف قیمتی موردنظر –که میتواند معادل با  65درصد
قیمت سبد صادراتی گاز کشور در نظر گرفته شود -افزایش خواهد یافت.
همچنین میتوان متناسب با میزان تکمیل زنجیره ارزشافزوده ،تخفیفات و
تسهیالتی را برای واحدهای پتروشیمی در نظر گرفت.

-3گام سوم هدفمندی و ضرورت حفظ سامانه هوشمند
سوخت

اواخر اردیبهشتماه  ،94هیأت دولت طی مصوبهای ،قیمت بنزین و
برخی دیگر از فرآوردههای نفتی را تکنرخی کرد .با این مصوبه ،عم ً
ال
سهمیهبندی بنزین حذف شد .این در حالی بود که استفاده از این ابزار،
انگیزه مردم را برای کنترل مصرف بنزین افزایش داده بود .اما همانطور که
برخی از کارشناسان پیشبینی میکردند ،سرعت افزایش مصرف بنزین با
تکنرخی شدن آن افزایش یافت و متوسط مصرف بنزین در  4ماه نخست
سال  94نسبت به مدت مشابه سال  ،93با رشد  3.3درصدی به 70.8
میلیون لیتر در روز رسید .عالوه بر این ،با تکنرخی شدن بنزین ،سامانه
هوشمند سوخت در معرض خطر حذف شدن قرار گرفته است؛ چراکه

امکان استفاده از کارت سوخت جایگاهداران با قیمت یکسان وجود دارد
و مردم انگیزهای برای استفاده از کارت سوخت خود ندارند .این در حالی
است که سامانه هوشمند سوخت بستر مناسبی برای ثبت اطالعات مصرف
سوخت و حملونقل کشور محسوب میشود و زیرساخت مهمی برای امکان
کنترل مصرف بنزین در شرایط مختلف است .با توجه به اینکه مسئولین
وزارت نفت بارها بر حفظ سامانه هوشمند سوخت تأکید کردهاند ،استفاده
از سازوکارهای انگیزشی به جای خواهش و تمنا از مردم ،میتواند به بقای
این سامانه کمک کند.

جمعبندی

با توجه به آنچه ذکر شد ،وزارت نفت دولت یازدهم در سال دوم عملکرد
خود ،عمده تالش خود را بر تولید نفت و گاز ،بهویژه از میادین مشترک
متمرکز نموده است .در همین راستا ،پیشرفتهای خوبی در میدان مشترک
گازی پارس جنوبی به دست آمده است ،اما به نظر میرسد که پیشرفت
میادین مشترک نفتی از برنامههای اعالم شده عقبتر باشد .همچنین
بسیاری از طرحهای صنعت نفت ،بهویژه در بخش پتروشیمی و باالدستی
نفت ،به امید رفع تحریمها معطل ماندهاند.
وزارت نفت تالش بسیاری برای افزایش حضور ایران در بازارهای جهانی
کرده است ،اما این تالشها عمدتاً در جهت خامفروشی نفت و گاز بوده
و بهرغم وعدههای مکرر مسئولین ،اقدام شایستهای برای تکمیل زنجیره
ارزشافزوده نفت و گاز در داخل کشور صورت نگرفته است .لذا وزارت
نفت دولت یازدهم در حوزه پاییندست نفت و گاز (پاالیش و پتروشیمی)
نمره قابل قبولی نمیگیرد .توسعه کند طرحهای پاالیشگاهی و استمرار
توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی از نتایج عملکرد این وزارتخانه در حوزه
پاییندستی است.
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افزایــش
ســرعت
مصــرف بنزیــن بــا
تکنرخــی شــدن
آن  افزایــش یافــت و  
متوســط مصــرف بنزین
در  4مــاه نخســت ســال
 94نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال  ،93بــا
رشــد   3.3درصــدی به
 70.8میلیــون لیتــر در
روز  رســید .عــاوه بــر
ایــن ،بــا تکنرخــی
شــدن بنزیــن ،ســامانه
هوشــمند ســوخت در
معــرض خطــر حــذف
شــدن قــرار گرفتــه
اســت.

نیـمــــۀراه
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درمسـیرپیشـرفت
بررسی عملکرد ستاری در سال دوم دولت تدبیر و امید

مقدمه
ســورنا ســتاری دومیــن ســال حضــور خویــش در معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری را در حالــی پشتســر گذاشــت کــه دیدارهــای متعــددش بــا
مســئولین ســایر کشــورها حاکــی از توجــه ویــژه او بــه دیپلماســی علــم و فنــاوری
بــود .ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتــی شــریف ،تمایــل فراوانــی بــه
گفتمانســازی در حــوزه علــم و فنــاوری دارد« .بچــه پولــداری ملّــی»« ،لــزوم

اســتفاده از ســرمایههای روزمینــی»« ،دانشــگاه نفتــی» و «پژوهــش نفتــی» برخــی
از کلیدواژههــای ســتاری بودنــد کــه وی در صحبتهــای خویــش بــه آنهــا اشــاره
کــرد .البتــه ایــن گفتمانســازیها بــا ســفرهای اســتانی پــر شــمار و بازدیدهــای
متعــدد ســتاری از شــرکتهای دانشبنیــان نیــز همــراه بــود.
فرزنــد شــهید منصــور ســتاری در دوران معاونــت خــود ،بارهــا بــر طبــل
انتقــاد از اقتصــاد نفتــی کوبیــد و در مقابــل ،پرچــم اقتصــاد دانشبنیــان را در
ســخنرانیهای فراوانــش بــاال بــرد؛ البتــه ایــن آرمانهــا فقــط در ایســتگاه
شــعار متوقــف نماندنــد و ســتاری بــا برخــی اقدامــات عملــی خــود نشــان داد
کــه قصــد دارد بــدان چــه کــه میگویــد عمــل کنــد .تســریع رونــد شناســایی
شــرکتهای دانشبنیــان و تــاش بــرای افزایــش تســهیالت مالــی و قانونــی بــه
ایــن شــرکتها ،از جملــه عواملــی بودنــد کــه نشــان از عــزم و اراده ســتاری بــرای
اصــاح امــور داشــتند .در ایــن بیــن ،نمیتــوان از تفاهمنامههــای رنگارنــگ ایــن
معاونــت بــا ســایر دســتگاههای دولتــی صرفنظــر نمــود .تفاهمنامههایــی کــه
سرنوشــت نامعلومــی پیــدا کردنــد و خبــری از پیگیــری آنهــا منتشــر نشــد.
عملکــرد ایــن عضــو کــم حاشــیه دولــت یازدهــم ،بــا همــه ضعــف و قوتهایــش
موجــب شــد تــا ادبیــات علــم و فنــاوری کشــور در مســیر شــعارهای مطلــوب قــرار
گیــرد .مســیری کــه هرچنــد بــا ناهمواریهــای فــراوان امــا بــا پایانــی دلنشــین
همــراه خواهــد بــود.
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اقدامات

 -1شرکتهای دانشبنیان

   .1-1شناسایی شرکتهای دانشبنیان

تعداد شرکتهای دانشبنیان شناساییشده توسط کارگروه مربوطه در
معاونت علمی تا به امروز از مرز  1500شرکت گذشته است که بیش از
نیمی از آنها نوپا و کمتر از  50شرکت ،صنعتی هستند .حل مشکالت
ِ
نخست تحقق اقتصاد دانشبنیان در کشور خواهد
عدیده این شرکتها گام
بود .بر اساس آئیننامه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان ،استفاده یک شرکت
از مزایای «قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان» مدتدار بوده و باید
شرکت متقاضی بهصورت مداوم شرایط الزم را حفظ و ارتقاء دهد .در این
زمینه بنا بر اظهار دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان تاکنون
 100شرکت شرایط تمديد استفاده از مزایای قانون را کسب نکردهاند و از
فهرست شرکتها حذف شدند .الزم به ذکر است که بر اساس برنامه پنجم
توسعه دستیابی به  20000شرکت دانشبنیان و در افق  1404دستیابی به
 50000شرکت دانشبنیان مورد تأکید قرار گرفته است.

تعــداد شــرکت هــای
دانــش بنیــان شناســایی
شــده توســط کارگــروه
مربوطــه در معاونــت
علمــی تــا بــه امــروز
از مــرز  1500شــرکت
گذشــته اســت کــه
بیــش از نیمــی از
آنهــا نوپــا و کمتــر از
 50شــرکت ،صنعتــی
هســتند.

تعداد رشکتهای دانشبنیان تأیید صالحیت شده
    .2-1اجرای معافیتهای مالیاتی و گمرکی شرکتهای دانشبنیان

در نیمه دوم آذر ماه سال  93بود که باالخره اسامی  40شرکت دانشبنیان
سال  92که مشمول معافیت مالیاتی میشدند ،اعالم گردید .البته
دستورالعمل اجرایی این طرح دی ماه سال  92به تصویب رسیده بود .بنا
به اظهار دبیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ،درآمدهای شرکتها
و مؤسسات دانشبنیان ،ناشی از قرارداد و فعالیتهای تحقیق و توسعه،
تجاریسازی و تولید محصوالت و خدمات دانشبنیان به مدت  15سال از
مالیات موضوع ماده  105قانون مالیاتهای مستقیم معاف است .امسال نیز
از میان  1500شرکت دانشبنیان پیش بینی شده است حدود  800شرکت
برای استفاده از معافیت مالیاتی اقدام کنند .همچنین کارگروه ارزیابی
شرکتهای دانشبنیان اعالم کرد جهت تشویق شرکتهای دانشبنیان
به شفافیت مالی بیشتر و ساماندهی و ارتقای کیفیت حسابرسی ،به این
شرکتها تا سقف  30میلیون ریال کمک بالعوض خواهد کرد.
در مورد معافیتهای عوارض ،حقوق گمرکی و سود بازرگانی نیز باید گفت
پس از اعالم وعده اجرایی سازی معافیتهای گمرکی ،مسئولین معاونت

علمی اعالم کردهاند تاکنون بیش از  60شرکت ،درخواستهای خود را
ت چندین شرکت
ارسال نمودهاند که پس از انجام ارزیابیهای الزم ،معافی 
به گمرک جمهوری اسالمی ایران ارسال شده است؛ اما آمار دقیقی از میزان
معافیت و تعداد این شرکتها اعالم نشده است .اینگونه معافیتها در صورت
استمرار موجب برقراری و تحکیم روابط بینالمللی این شرکتها بهمنظور
تبادل فناوری و هموار شدن مسیر صادرات و واردات تجهیزات خواهند شد.
   .3-1اعطای تسهیالت سربازی به کارشناسان شرکتهای دانشبنیان

طبق اعالم دکتر صاحبکار ،سرپرست امور شرکتها و مؤسسات دانشبنیان،
افراد اصلی و کارشناسان خبره شرکتهای دانشبنیان جهت انجام خدمت
سربازی میتوانند از خدمات نظام تخصصی استفاده کنند و با همکاری
معاونت علمی و فناوری و رئیسجمهور و بنیاد ملی نخبگان ،به ستاد
نیروهای مسلح معرفی شوند .مشموالن در این طرح الزام به حضور
تماموقت در پادگانها ندارند .همچنین میتوانند با شرایط سادهتری برای
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شرکت در همایشهای علمی به خارج از کشور نیز سفر کنند .یکی از
اهداف این طرح ایجاد انگیزه برای بازگشت دانشآموختگان و متخصصان
ایرانی به کشور و استخدام این افراد در شرکتهای دانشبنیان بهمنظور
بهرهمندی از این تسهیالت میباشد .با اجرایی شدن این قانون حرکت
افراد نخبه برای فعالیت در شرکتهای دانشبنیان بهمنظور بهرهمندی از
تسهیالت سربازی شروع خواهد شد.

   .4-1عبور حمایتهای صندوق نوآوری و شکوفایی از مرز
 150میلیارد تومان

تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان به جهت ریسک باالی سرمایهگذاری،
از مهمترین خألهای این حوزه است .در همین راستا تاکنون بیش از
 400شرکت دانشبنیان از این صندوق تسهیالت دریافت کردهاند و کل
طرحهای مصوب این صندوق از مرز  1500میلیارد ریال گذشته است.

    .5-1راهاندازی کریدور خدمات صادرات محصوالت دانشبنیان

شهریور  93کریدور خدمات صادرات محصوالت دانشبنیان (موسسه
خدمات فناوری تا بازار) افتتاح شد .این کریدور در نقش تسهیلکننده
فرآیند صادرات کاالها و همچنین آموزش و مشاوره شرکتها در حوزه
صادرات ظاهر میشود .کریدور با آغاز سال  94به فعالیتهای خود جان
بخشید و از طرف  110شرکت دانشبنیان  195درخواست دریافت کرد.
از این میزان  43درخواستها( )%22با موفقیت به پایان رسید110 ،
درخواست( )%57در جریان است 26 ،درخواست( )%13رد شده و 16
درخواست ( )%8توسط شرکتها پس گرفته شده است.

جدول توزیع تسهیالت مصوب صندوق در رسفصلهای مختلف(تیر )94
ردیف

خدمت

تعداد

مبلغ
مصوب
(میلیون
ریال)

1

مصوب قرضالحسنه

268

340.585

2

مصوب قبل از تولید صنعتی

24

141.000

3

مصوب تولید صنعتی

37

584.865

4

مصوب سرمایه درگردش

41

234.236

5

مصوب ضمانتنامه

8

19.096

6

مصوب لیزینگ

20

76.929

7

شرکتهای ارائهدهنده خدمات
تجاریسازی به شرکتهای
دانشبنیان

10

5.000

408

1.401.711

تاکنــون بیــش از 400
شــرکت دانــش بنیــان از
این صنــدوق تســهیالت
دریافــت کــرده انــد
و کل طــرح هــای
مصــوب ایــن صنــدوق
از مــرز  1500میلیــارد
ریــال گذشــته اســت  .
یکــی از شــاخصترین
ایــرادات صنــدوق کــه
توســط شــرکت هــا نیــز
همــواره بیــان میشــود
طوالنــی بــودن فرآینــد
ارزیابــی اولیــه طرحهــا
میباشــد کــه بطــور
میانگیــن دومــاه بطــول
میا نجا مــد .

تعداد کل خدمتهای مصوب

یکی از شاخصترین ایرادات صندوق که توسط شرکتها نیز همواره بیان
میشود طوالنی بودن فرآیند ارزیابی اولیه طرحها میباشد که بهطور
میانگین دو ماه به طول میانجامد .حال سؤال اینجاست که با توجه به
تعداد رو به رشد شرکتهای دانشبنیان و نیاز این شرکتها به کمک این
صندوق آیا با این روند زمانبر میتوان تمام طرحها را ارزیابی کرد؟
در خصوص بودجه  94این صندوق نیز مبلغ به  800میلیارد تومان در
الیحه بودجه جای گرفت و پس از کشوقوسهای فراوان مبلغ 300
میلیون دالر از طرف مجلس جهت حمایت از شرکتهای دانشبنیان از
محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شد .سال گذشته سود تسهیالت
اعطایی این صندوق حدود  17الی  22درصد بود که بهمنماه هیأت وزیران
کف سود این صندوق را از  17درصد به  11درصد کاهش داد .البته طبق
اعالم دکتر ستاری ،سود تسهیالت شرکتهای دانشبنیان حوزه کشاورزی
در سال جاری  ۱۰درصد و سود تسهیالت شرکتهای دانشبنیان حوزه
صنعت ۱۲درصد منظور خواهد شد.
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تعداد درخواستهای ارسالشده به کریدور خدمات صادرات محصوالت دانشبنیان

طبق اظهار مسئولین ،مجموع حمایتهای مالی کریدور در دو عنوان خالصه
میشود؛ هزینه خدمات حمایتی و هزینههای نمایشگاهی که تاکنون به
ترتیب  856میلیون ریال و  4/97میلیارد ریال بوده است .ضمناً مجموع
هزینه درخواستهای در حال جریان نیز  16میلیارد ریال اعالم شده است.
لذا به نظر میرسد با فعالسازی این مجموعه در راستای تجاریسازی و
صادرات محصوالت دانشبنیان گامهای مؤثری برداشته شود.
     .6-1صدور ضمانتنامه بانکی از طرف بانکها و صندوقها

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای حل مشکل ضمانتنامه
شرکتهای دانشبنیان ،سال گذشته تفاهم نامه هایی را با پنج صندوق
ضمانت دولتی (صندوق ضمانت صادرات ،صندوق ضمانت صنایع کوچک،
صندوق ضمانت تعاون ،صندوق ضمانت وزارت صنعت و صندوق توسعه
فناوریهای نوین پارک علم و فناوری پردیس) و بانک سینا امضا کرد .طبق
این تفاهمنامهها قرار شد تا سقف  80درصد اصل و سود تسهیالت دریافتی
شرکتهای دانشبنیان ضمانت شده و همچنین سقف صدور ضمانتنامه
به  7میلیارد تومان برسد.

-2گفتمان سازی علم و فناوری

    .1-2راهاندازی ستاد توسعه فرهنگ علم ،فناوری و اقتصاد دانشبنیان

موضوع اهتمام نداشتن به گفتمان سازی در حوزه علم و فناوری ازجمله
نقاط ضعف سال اول فعالیت ستاری به شمار میرفت که ظاهرا ً این رویه
در سال دوم اصالح شد .راهاندازی ستاد توسعه فرهنگ علم ،فناوری و
اقتصاد دانشبنیان را میتوان بهعنوان نشانهای از جدیت در پیگیری موضوع
گفتمان سازی تلقی کرد که هدف از آن نیز توسعه فرهنگ دانشبنیان
عنوان شده است.

بررسی عملکرد ستاری در سال دوم دولت تدبیر و امید

   .2-2سفرهای استانی و حضور در مجامع نخبگانی استان

طی این مدت دکتر ستاری بهمنظور بازدید از مراکز علمی ،دانشگاهی و
تحقیقاتی و گفتوگو با اساتید دانشگاه ،صاحبان علم و فناوری و شرکتهای
دانشبنیان به استانهای خراسان جنوبی ،بوشهر ،همدان ،خوزستان ،فارس،
مرکزی ،زنجان ،چهارمحال و بختیاری ،هرمزگان ،آذربایجان شرقی ،البرز و
آذربایجان غربی ،کردستان ،اردبیل ،ایالم ،کرمان و شهر کاشان سفر کردند.
در این سفرها دکتر ستاری گسترش فرهنگ اقتصاد دانشبنیان را از مهم
ترین اولویت معاونت علمی میداند .به نظر میرسد ایشان با سخنرانی در
مجامع نخبگانی استانهای مذکور و طرح مشکالت و مسائل علم و فناوری
کشور به دنبال گفتمانسازی در این حوزه هستند .برگزاری جلساتی با
استانداران و مسئولین استانی و همچنین حمایتهای تسهیالتی و قانونی از
شرکتهای دانشبنیان و رویکرد انتقادی نسبت به اداره شدن دانشگاهها با
بودجه نفت از جمله رویکردهای کلیدی در این سفرها میباشد.
    .3-2استفاده از ظرفیتهای رسانهای برای فرهنگسازی

مرداد 94سومین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی با هدف
معرفي دستاوردهای نظام جمهوري اسالمي ايران در بخشهای مختلف
علمي ،فناوری و صنعتي برگزار شد .برگزاری جشنوارههایی ازایندست و
بهرهمندی از هنر صنعت سینما در این حوزه میتواند از ضریب نفوذ باال و
تأثیرگذاری به سزایی بهمنظور فرهنگسازی و الگوسازی برخوردار باشد .اما
درعینحال ،معرفی نکردن این جشنواره از قبل و تبلیغات نامناسب آن را
میتوان بهعنوان مهمترین ضعف برگزاری آن برشمرد.
همچنین خرداد  94معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با امضای
تفاهمنامهای با سازمان صداوسیما ،همکاریهایی را در زمینههای تولید
و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی حوزه ترویج علم و فناوری و
فرهنگسازی ،ساخت و عرضه تجهیزات دانشبنیان داخلی و تأسیس و
راهبری مرکز نوآوری فناوریهاي رسانه شروع کردند .این تفاهمنامه هشت
مادهای توسط کمیته راهبری مشترک به نمایندگی از دو طرف و طی

سه سال محقق شده است که میتواند با اجرای صحیح تأثیر مثبتی در
فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان داشته باشد.
    .4-2برگزاری دورههای گفتمان سازی برای دانشجویان

معاونت علمی و فناوری با درک درستی از لزوم فرهنگسازی و سرمایهگذاری
بر روی دانشگاهیان ،با همکاری «مرکز گام» ،دورههای آموزشی با عنوان
«ایران  »1435را برای دانشجویان تدارک دیده است .در این دورهها ،ضمن
دعوت از مسئولین حوزه علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان موفق،
دانشجویان در فضای کارگاهی با ادبیات اقتصاد دانشبنیان آشنا میشوند
و برای گفتمان سازی آن در دانشگاهها نیز مورد آموزش قرار میگیرند.
مرحله اول این دوره با حضور  70نفر از نخبگان دانشگاههای سراسر کشور
در زمستان  93برگزار شد و دوره دوم آن با حضور حدود  200نفر از
دانشجویان در شهریورماه برگزار شد.

 -3دیپلماسی علم و فناوری

   .1 -3رونق بخشیدن به دیپلماسی علم و فناوری

در سالی که گذشت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با چهار سفر
خارجی و گسترش مناسبات خارجی ،توجه خود را به موضوع دیپلماسی
علم و فناوری نشان داد .ایشان همچنین طی سال گذشته در ایران با
میزبانی از مسئولین کشورهای مختلف ،پیشرفتها و دستاوردهای علمی و
فناوری ایران را معرفی کرد .انعقاد تفاهمنامههای مختلف در زمینه انتقال
فناوریها و تبادل علوم در حوزه اقتصاد دانشبنیان ،فناوری ارتباطات،
نانو ،لیزر و مواد پیشرفته و  ...ازجمله دستاوردهای این سفرها بوده است.
این اتفاقات در حالی رخداد که جای خالی دیپلماسی علم و فناوری در
فعالیتهای سال اول معاونت علمی دولت یازدهم مشهود بود.
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طــی ایــن مــدت دکتــر
ســتاری بــه منظــور
بازدیــد از مراکــز علمی،
دانشــگاهی و تحقیقاتی
و گفــت وگــو با اســاتید
دانشــگاه ،صاحبان علم
و فناوری و شــرکتهای
دانــش بنیــان بــه
اســتان هــای خراســان
جنوبــی ،بوشــهر،
همــدان ،خوزســتان،
فارس،مرکــزی ،زنجــان،
چهارمحــال و بختیــاری،
هرمــزگان ،آذربایجــان
شــرقی ،البــرز و
آ ذ ر با یجا نغر بــی ،
کردســتان ،اردبیــل،
ایــام ،کرمــان و شــهر
کاشــان ســفر کردنــد.

نیـمــــۀراه

سفرهای خارجی دکتر ستاری در سال دوم دولت یازدهم

در ســالی کــه گذشــت
معاونــت علمــی و
ریاســت
فنــاوری
جمهــوری بــا چهــار
ســفر خارجــی و
گســترش مناســبات
خارجــی ،توجه خــود را
به موضــوع دیپلماســی
علــم و فنــاوری نشــان
داد .ایشــان همچنیــن
طــی ســال گذشــته در
ایــران بــا میزبانــی از
مســئولین کشــورهای
مختلــف ،پیشــرفت هــا
و دســتاوردهای علمــی
و فنــاوری ایــران را
معرفــی کــرد.

شماره

تاریخ

1

مهر93

جزئیات

کشور

در خالل سفر رئیسجمهور به نیویورک صورت پذیرفت و با نخبگان و کارآفرینان ایرانی مقیم
آمریکا (نیویورک)
آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

2

مهر93

ژاپن

در این سفر با شرکت در نشست وزرای اجالس جهانی  STSبا وزیر آموزش ،فرهنگ ،علم و
فناوری ژاپن دیدار کرد.

3

آبان93

روسیه+
تاتارستان

دیدار با دستیار ویژه علمی رئیسجمهور روسیه ،وزیر علوم روسیه ،رئیس دانشگاه مسکو و
دیدار با رئیسجمهور تاتارستان

4

مرداد94

اتریش(وین)

حضور در کنفرانس ایران و اروپا و دیدار با رئیسجمهوری اتریش ،معاون صدراعظم اتریش و
وزیر علوم تحقیقات و اقتصاد اتریش -عقد قرارداد موتور نسل جدید با برند ملی

سفر شخصیتهای سایر کشورها به ایران بهمنظور همکاریهای فناورانه
شماره

تاریخ

شخصیتها

جزئیات

1

دی 93

کمیسیونر منابع انسانی،
علوم و فناوری اتحادیه
آفریقا (نماینده  54کشور
واقع در قاره آفریقا)

امضای یادداشت تفاهمی با موضوع همکاریهای علمی و فناوری

2

بهمن 93

وزیر ارتباطات عراق

بررسی گسترش همکاریهای علمی و فناوری بین دو کشور بهویژه در حوزه
ارتباطات و فناوری اطالعات

3

اسفند93

رییس جمهوری تاتارستان

بازدید از پیشرفتها و دستاوردهای علمی و فناوری ایران

4

فروردین94

دستیار علمی
رئیسجمهوری روسیه

انعقاد تفاهمنامههای همکاری در سطح دانشگاههای برتر و مراکز علمی دو
کشور

5

اردیبهشت94

رئیس آکادمی علوم چین

بررسی تبادل استاد و دانشجو میان این دو کشور ،تبادل تجربه برای تبدیل
دانش به ثروت و راهکارهای بازگرداندن نخبگان به کشور

همچنین طی یکسال اخیر پنج کارگاه علمی و کارگاه دیپلماسی فناوری از
طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور رایزنان اقتصادی
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ،به میزبانی پارک فناوری
پردیس معاونت علمی برگزار شد.
   .2-3تدوین سند دیپلماسی علم و فناوری

یکی دیگر از مواردی که در سال اخیر مورد توجه معاونت علمی و ستاد
راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور قرار گرفت همکاری مشترک جهت

22

w w w.ayaronline.ir

تدوین ،اصالح و تصویب سند دیپلماسی علم و فناوری بود که نهایتاً
خردادماه در شورای راهبری نقشه به تصویب رسید .پیشنویس این سند
توسط معاونت علمی و فناوری تهیه و تدوین شده بود .طبق این سند
هماهنگی ،راهبری ،ارزیابی ،پایش و ایجاد ارتباطات بینالمللی دستگاهها
اعم از دولتی و غیردولتی در تعامالت بینالمللی بر عهده ستاد دیپلماسی
علم و فناوری است.
یکی از ضعفهای موجود در این سند ترکیب این ستاد است؛ چراکه با
نگاهی به اعضای ستاد و مسئولیتهای آنها نقش کمرنگی برای وزارت

بررسی عملکرد ستاری در سال دوم دولت تدبیر و امید

خارجه در نظر گرفته شده است .درصورتیکه همواره در تعامالت بینالمللی
و دیپلماتیک این وزارتخانه نقشی مؤثر و کلیدی دارد .این بیتوجهی به
وزارت خارجه میتواند متقاب ً
ال موجب ناهماهنگی این مجموعه و عملکرد
ضعیف در اجرای سند گردد.

موفق به عرضه دانش فنی شدند ،اعطا شد .در اجرای فاز دوم این آییننامه،
جایزه به همه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی سراسر کشور اعم از دولتی
و غیردولتی تسری دادهشده است .بر این اساس ،معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری معادل  ۵درصد از فروش محصوالت دانشبنیان تابعه
دانشگاه را به صورت جایزه به آن دانشگاه ،مرکز علمی یا پژوهشی پرداخت
میکند.

اواخر اردیبهشتماه  93فاز اول آئین نامه اعطای جایزه تجاریسازی فناوری
توسط ستادهای راهبردی توسعه فناوری ،تدوین و از سوی معاون علمی
و فناوری ریاست جمهوری تصویب شد .هدف از این آئیننامه تشویق
دانشگاهها به تجاریسازی فناوریهای توسعهیافته از طریق شرکتهای
دانشبنیان متشکل از اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران دانشگاهها است.
تیرماه  94مدیرکل دفتر تجاریسازی فناوری معاونت علمی و فناوری اعالم
کرد در فاز نخست اجرای آییننامه اعطای جایزه تجاریسازی نزدیک به
 10میلیارد تومان جایزه به برخی دانشگاههایی که شرکتهای تابعهشان

   . 2-4عقد تفاهمنامههایی با اهداف تجاریسازی و صادرات

 -4تجاریسازی فناوری

    .1-4اعطای  10میلیارد تومان جایزه تجاریسازی فناوری

ازجمله اقدامات دیگر معاونت علمی طی یکسال گذشته عقد تفاهمنامههایی
با مجموعههای مختلف باهدف تجاریسازی محصوالت فناورانه و
دانشبنیان بود .لکن نکتهای که همواره ازنظر مسئولین این امر مغفول مانده
است ارائه گزارشهایی پیرامون نتایج و دستاوردهای این تفاهمها میباشد.
لذا مشخص نیست که آیا این تفاهمها ظهور و بروزی در فعالیتهای اجرایی
معاونت علمی دارند یا خیر.
تفاهمنامههایمنعقدشدهبامجموعههایمختلف،باهدفتجاریسازیمحصوالتفناورانه

شماره

تاریخ

مجموعه

اهداف تفاهمنامه

1

مهر93

شرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی

اهداف تفاهمنامه

2

مهر93

اتحادیه صنایع هوایی و
فضایی ایران

توسعه مدیریت صادرات و توسعه صادرات محصوالت هوایی و فضایی ،ایجاد
زیرساختها ،تقویت سازوکار توسعه کسبوکار بینالمللی این حوزه و تشکیل شرکت
مدیریت صادرات هوایی و فضایی

3

بهمن93

شركت سرمایهگذاری
صندوق بازنشستگي
كاركنان صنعت نفت

سرمایهگذاری صندوق در طرحهای پيشنهادي معاونت بهویژه در زمینههای
محصوالت دانشبنیان ،باالدستي نفت و گاز ،پااليش و پاییندستی (نفت ،گاز و
پتروشيمي)

4

بهمن93

وزارت صنعت ،معدن و
تجارت

تسهیل ورود و استفاده از فناوریها و نوآوریهای داخلی در صنایع و بنگاههای
اقتصادی ،کمک به شکلگیری ،انسجام و تقویت حلقههای زنجیره ایده تا صادرات و
افزایش سطح آگاهی از چالشها و اولویتهای متقابل و تالش در جهت رفع نیازها و
حرکت در مسیر اولویتها
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در فــاز نخســت اجــرای
آییــن نامــه اعطــای
جایــزه تجــاری ســازی
نزدیــک بــه  10میلیــارد
تومــان جایــزه بــه برخی
دانشــگاههایی کــه
شــرکت هــای تابعهشــان
موفــق بــه عرضــه دانش
فنــی شــدند ،اعطــا
شــد.

نیـمــــۀراه

نکتــهای کــه همــواره
از نظــر مســئولین ایــن
امــر مغفــول مانــده
اســت ارائــه گزارشــاتی
پیرامــون نتایــج و
دســتاوردهای ایــن
تفاهــم هــا میباشــد.
لــذا مشــخص نیســت
کــه آیــا ایــن تفاهــم
هــا ظهــور و بــروزی در
فعالیــت هــای اجرایــی
معاونــت علمــی دارنــد
یــا خیــر.

 -5سایر

«نمایشگاه بینالمللی فناوری و نوآوری» از کارنامه درخشانی برخوردارند.
    .1-5برگزاری جشنوارهها  ،جایزهها و نمایشگاهها
برگزاری جشنواره و نمایشگاه و اعطای جوایز علمی از مواردی است «نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» یکی از بهترین
که طی سالیان گذشته در زمره اقدامات معاونت علمی بهمنظور معرفی اقدامات معاونت علمی در سالهای گذشته بوده است که زمینه توسعه
دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی آنها بوده است .در این خرید محصوالت دانشبنیان داخلی را فراهم کرده است ،بهگونهای که تعداد
میان جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل ،جشنواره زیستفناوری و جایزه محصوالت عرضهشده در نمایشگاه هرساله با رشد حدود  100درصدی
ملی مدیریت فناوری و نوآوری اگرچه در طی دورههای مختلف برگزاری همراه بوده است .تعداد شرکتهای حاضر در نمایشگاه از  120شرکت در
نسبت به دورههای ماقبل پیشرفت داشتهاند اما هنوز نتوانستهاند به جایگاه سال  92به حدود  300شرکت در سال  94افزایشیافته است .همچنین
میزان فروش شرکتها از  38میلیارد تومان در سال  92به حدود 91
مناسبی دست یابند و اثرگذاری مطلوب داشته باشند.
میلیارد تومان در سال  93افزایش یافته است و برای امسال نیز فروش
در این میان «نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» و
قطعی  150میلیارد تومانی پیش بینی شده است.
جشنوارهها و منایشگاههای برگزارشده در سال دوم فعالیت معاونت علمی و فناوری
شماره

تاریخ

عنوان

اهداف

1

اسفند93

جایزه ملی مدیریت
فناوری و نوآوری

نیل به سمت ایجاد اکوسیستم مناسب برای نوآوری و فناوری کشور

2

اسفند93

جشنواره و نمایشگاه
ملی علم تا عمل

شناسایی و معرفی دستاوردهای برتر با رویكرد تجاریسازی

3

اردیبهشت94

جشنواره زیستفناوری

تقويت همکاری بين اجرا و پژوهش (صنعت و دانشگاه( ،هدفگذاری کالن ملی برای
تحقق کسب سه درصد از سهم بازارهای جهانی زیستفناوری در افق چشمانداز
1404

4

اردیبهشت94

نمایشگاه تجهیزات
و مواد آزمایشگاهی
ساخت ایران

حمایت از خرید تجهیزات ،ترغیب دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی به استفاده از
محصول ایرانی و ...

5

خرداد94

نمایشگاه بینالمللی
فناوری و نوآوری

تبادل فناوري ،واردات تکنولوژی و صادرات محصوالت با فناوری پیشرفته میان
شركتهاي ايراني و خارجی
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مخاطب عمده این نمایشگاه تاکنون دانشگاهها و مراکز پژوهشی بودهاند اما
به عقیده کارشناسان در صورت تنوعبخشی به حمایتهای صورت گرفته در
این نمایشگاه ،بخش خصوصی هم انگیزه کافی برای استفاده از محصوالت
ساخت داخل را پیدا میکند.
نمایشگاه بینالمللی فناوری و نوآوری نیز امسال با حضور  60شرکت
خارجی و  57شرکت داخلی برگزار شد که در این دوره هجده تفاهمنامه
تبادل فناوری بین ایران و کشورهای شرکتکننده به ارزش  6میلیون دالر
منعقد گردید .تحکیم روند دیپلماتیک علمی و فناوری و تبادالت فناورانه با
سایر کشورها ازجمله نقاط قوت این نمایشگاه است.
    .2-5ارائه بیش از  260هزار خدمت آزمایشگاهی

بنا بر اعالم اسدی فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی
کشور ،هدف اصلی این شبکه افزایش سطح کیفیت خدمات آزمایشگاهی
کشور بهمنظور توسعه و افزایش کیفیت تحقیق و پژوهش عنوانشده
است .افزایش بهرهوری آزمایشگاههای عضو ،ایجاد بستری مناسب برای
ارتباط هرچه بیشتر بین مدیران و کارشناسان و دسترسی بیشتر و راحتتر
محققان به آزمایشگاهها از دیگر اهداف این شبکه عنوان شده است.
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی در مدت یکسال فعالیت خود ،با
 54آزمایشگاه بهعنوان عضو قطعی توانسته است تنها در  8ماهه منتهی به
پایان سال  93با بیش از 260هزار خدمت گوناگون آزمایشگاهی ،به بیش
از  25000نفر از محققان خدمات ارائه کند .این شبکه با ارائه تسهیالت
به آزمایشگاههای برتر و همچنین معرفی آزمایشگاههای فعال بهعنوان
شرکت دانشبنیان بهمنظور توانایی استفاده از تسهیالت قانون حمایت از
شرکتهای دانشبنیان ،زمینه را برای تجهیز هر چه بهتر آزمایشگاههای
عضو و ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده به مشتریان فراهم کرده است.

کارهای مهم مغفول

 -1نیمه کار ماندن بورس ایده

بورس ایده بهمنظور فراهم کردن شرایط مناسب تجاریسازی ایدهها و
تأمین منابع مالی الزم برای آنها ،از سال  ۸۸در سازمان شورای عالی
بورس مصوب شد که متأسفانه در آن زمان عملیاتی نشد .هرچند راهاندازی
این بورس پس از گذشت حدود پنج سال و در ابتدای سال  93خبر خوشی
بود که امیدها را برای رونق گرفتن ایده پردازی در کشور زنده کرده بود،
اما متأسفانه با رها شدن مجدد این طرح ،این فرصت طالیی دوباره از
کشورمان سلب شد .بهگونهای که تا اواخر آبان  93از  50طرح معرفیشده
برای عرضه در بورس ایده ،حدود  29طرح مورد بررسی و تأیید فنی-
اقتصادی قرارگرفت و مقرر شد بهصورت مرحلهای در بورس عرضه شود .اما
تا بهمنماه تنها دو طرح در این مجموعه به فروش رسید و پس از آن هم
دیگر خبری از ادامه فعالیتهای بورس ایده نشد .عدم اطالعرسانی و معرفی
بورس ایده ،یکی از عوامل ناکامی این طرح تاکنون بوده است.

جمعبندی

سورنا ستاری در حالی سال دوم خود را به عنوان معاون علمی و فناوری
رییس جمهور سپری کرد که بهعنوان منتقد جدی اداره دانشگاههای
کشور با بودجه نفتی شناخته میشود و «اقتصاد نفتی» و «بچه پولداری
ملی» کلیدواژه این روزهای وی میباشد .سالی که گذشت ستاری به علم
و فناوری نگاه جدیدی داشت و دیپلماسی علم و فناوری را بهصورت جدی
دنبال کرد تا جایی که میتوان از این بخش بهعنوان نقطه قوت معاونت
وی نام برد .شناسایی بیش از  1500شرکت دانشبنیان و عملیاتی شدن
معافیتهای مالیاتی و گمرکی آنها ،همچنین برقراری تسهیالت سربازی
برای فعالین شرکتهای دانشبنیان و رسیدن میزان حمایتهای صندوق
نوآوری و شکوفایی به  150میلیارد تومان مهمترین اقدامات وی در حوزه
دانشبنیان را شکل داد.
آغاز فرایند گفتمان سازی و ترویج فعالیتهای دانشبنیان در قالب فیلم
و عکس و همکاری با صداوسیما ،برگزاری دوره «ایران  »1435برای
دانشگاهیان و همچنین سفرهای استانی مداوم بهمنظور پیگیری مصوبات و
ترویج فرهنگ دانشبنیان از اقدامات شایان توجه این معاونت میباشد .در
این سالها «نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» بهعنوان
مهمترین رویداد حمایتی دولت از ساخت محصوالت فناورانه در داخل
سرآمد شد.
راهاندازی کریدور تجاریسازی خدمات صادرات محصوالت دانشبنیان و
حمایت  5.5میلیارد ریالی در راستای تجاریسازی و صادرات محصوالت
دانشبنیان طی سه ماهه نخست 94از گامهای مثبت این عرصه بود.
عملکرد ضعیف بورس ایده و عدم ارائه گزارش از به سرانجام رسیدن
تفاهمات و قراردادها و روشن کردن ابعاد آنها از ضعفهای گروه تحت
مدیریت ستاری در معاونت علمی میباشد .عملکرد موفقیتآمیز شبکه
آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی در نخستین سال فعالیت نیز مهمترین
رویداد زیرساختی در سال گذشته بود.
در مجموع به نظر میرسد معاونت علمی و فناوری رییسجمهور ،سال دوم
فعالیت خود را درخشانتر از سال اول پشت سر گذاشته است و تمامی توان
و تمرکز خود را به تحقق اقتصاد دانشبنیان معطوف داشته است.
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شــبکه آزمایشــگاهی
فنــاوری هــای راهبــردی
در مــدت یکســال
فعالیــت خــود ،بــا 54
آزمایشــگاه بــه عنــوان
عضــو قطعــی توانســته
اســت تنهــا در  8ماهــه
منتهــی بــه پایــان ســال
 93بــا بیــش از 260هــزار
گوناگــون
خدمــت
آزمایشــگاهی ،بــه بیــش
از  25000نفــر از محققــان
خدمــات ارائــه کنــد.

نیـمــــۀراه

خــارج از گـود!
بررسی عملکرد فرهادی در سال دوم دولت تدبیر و امید

مقدمه
محمــد فرهــادی کــه پیــش از ایــن ســابقه وزارت فرهنــگ و آمــوزش
عالــی در دولــت چهــارم و وزارت بهداشــت و درمــان در دولــت هفتــم
را در پرونــده داشــت ،اوایــل آذرمــاه  ،93رأی اعتمــاد مجلــس را
بــرای حضــور در دولــت تدبیــر و امیــد کســب نمــود و جایگزیــن
فرجــی دانــا
نخســتین وزیــر اســتیضاح شــده دولــت ،یعنــی رضــا
ِ

شــد .کمحاشــیه بــودن فرهــادی ســبب شــد تــا نماینــدگان
مجلــس بــا انتصــاب او بــر مســند وزارت علــوم موافقــت کننــد؛
امــا دیــری نگذشــت کــه فرهــادی نیــز بــه باتــاق حواشــی وزارت
علــوم فروغلطیــد .حاشــیههایی کــه پیــش از ایــن دامــن فرجیدانــا
را گرفتــه بــود ،ایــن بــار فرهــادی را بــه دام خــود کشــاند .پرونــده
بورســیهها گل سرســبد ایــن حواشــی بــود کــه وزیــر علــوم بــه
نوبــهی خــود در زمیــن آن ایفــای نقــش کــرد.
مــرد علمــی دولــت کــه پیــش از ایــن ســوابق درخشــانی همچــون
سرپرســتی گــروه کاشــف داروی ضــد ایــذر «ایمــود» را در پرونــده
داشــت؛ ایــن روزهــا تمایــل چندانــی بــه حضــور در رســانهها
نــدارد و در جلســات کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس هــم
آفتابــی نمیشــود .بــه نظــر میرســد دوران چنــد ماهــهی حضــور
فرهــادی در وزارت علــوم ،رضایــت نســبی نماینــدگان را بــه همــراه
نداشــته اســت .دورانــی کــه گــود رقابــت علمــی کشــور در محاصــره
حاشــیههای متعــدد قــرار گرفــت و حواشــی علمــی ،جــای متــن را
اشــغال نمودنــد.
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بررسی عملکرد فرهادی در سال دوم دولت تدبیر و امید

اقدامات

-1آغاز دیپلماسی در وزارت علوم

همواره یکی از مسائل مغفول وزارت علومیها توجه به بیرون مرزها و توسعه
دیپلماسی علم و فناوری بوده است .همکاری با مراکز علمی و دانشگاههای
کشورهای مختلف علیرغم تبادل علم و تکنولوژی میتواند به جذب
بیشتر دانشجویان خارجی و استفاده از تجربیات سایر کشورها در حوزه
سیاستگذاری و اجرائیات علم و فناوری منجر شود .سال گذشته یکی
از اقدامات مثبت وزارت علوم میزبانی اولین اجالس وزرای علوم و فناوری
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بود که بزرگترین رخداد دیپلماتیک
علمی کشور را رقم زد .هدف از برگزاری این نشست سیاستگذاری کالن
علم و فناوری در کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها و توسعه دیپلماسی
علم و فناوری عنوان شد.
طی این کنفرانس سه روزه وزیر علوم با همتایان خود از کشورهای سوریه،
سومالی ،تانزانیا ،توگو ،لبنان ،عمان ،گینه ،جمهوری آذربایجان ،تایلند،
مراکش ،زیمباوه ،صربستان ،بالروس ،مالی ،بورکینافاسو و  ...دیدار و گفتگو
کرد .نتیجه این دیدارها منجر به تفاهماتی مبنی بر توسعه و گسترش روابط
دیپلماتیک ایران با این کشورها شد .همچنین وزیر علوم در این مدت
دیدارهایی با نمایندگان علمی چین و روسیه در تهران داشت.
اما انتظار میرفت با استفاده حداکثری وزارت علوم از این همایش
قراردادهای بسیاری میان دانشگاههای کشورهای عدم تعهد و وزارت
مربوطه آنها با مجموعههای داخلی امضا شود و شاهد اخبار بیشتری در
این موارد پسازاین مراسم باشیم؛ اما ظاهرا ً نگاه وزارت علوم به این همایش
در همان سه روز خالصه شد.

 -2تغییر کنکور دکتری

طبق اعالم وزارت علوم از سال آینده دیگر کنکور تخصصی دکتری برگزار
نمیشود .این در حالیست که آزمون دکتری در ایران با پنج سال سابقه،
همهساله دستخوش تغییرات بود تا اینکه باالخره حذف شد.
براساس آئیننامه جدید ،یک آزمون عمومی از سوی سازمان سنجش از
داوطلبان گرفته میشود و یک کارنامه برای داوطلب صادر میشود .سپس
این کارنامه عمومی در اختیار داوطلب و دانشگاه قرار میگیرد و دانشگاه نیز
براساس آزمون خاصی که خود دارد به صورت مصاحبه یا کتبی میتواند
داوطلبان مدنظر خود را پذیرش کند .وجه مثبت این اتفاق ،تخصصی شدن
پذیرشهاست .همچنین کمرنگ شدن کنکور و تست را میتوان از مزایای
این تغییر برشمرد .البته نگرانیهایی هم به واسطه این نوع واگذاری به
دانشگاهها وجود دارد که از جمله آنها میتوان به سلیقهای شدن پذیرش،
عدم شفافیت در شاخصهای ارزیابی داوطلبان و تحمیل هزینههای باال
(برای انجام مصاحبه) به دانشجویان اشاره کرد و برای قضاوت در مورد آنها
باید منتظر عملی شدن این طرح بود.

 -3ادعاهای شورای عتف  در مورد شرکتهای دانشبنیان

اوایل تیرماه  94بود که از سوی برخی مسئولین وزارت علوم اقداماتی
برای تصاحب اداره امور شرکتهای دانشبنیان آغاز شد .ادعای حمایت
از شرکتهای دانشبنیان و مسؤولیت مدیریت و نظارت بر اجرای قانون
این شرکتها توسط شورای عالی عتف از جانب معاون پژوهشی وزیر علوم
مطرح شد و از توافقی با معاونت علمی دراینباره سخنانی به گوش رسید.
در دولت گذشته نیز اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان به
دلیل اختالفات بین وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری مدتها به تعویق

افتاد .همچنین در سالیان گذشته بدلیل عدم هماهنگی وزارت علوم با سایر
دستگاهها و تمرکز این وزارتخانه بر آموزش ،موضوع توسعه فناوری و توجه
به شرکتهای دانشبنیان در این وزارتخانه به حاشیه رفته است .همچنین
این ادعا در زمانی مطرح شده است که طرحهای کالن ملی که مدیریت و
راهبری آن به عهده شورای عتف میباشد ،در وضعیت خوبی به سر نمیبرند
و اکثر آنها نیمهکاره رهاشدهاند.

 -4عملکردهای حاشیهساز

    1.4.1جنجال آفرینی پیرامون بورسیههای غیرقانونی و تداوم روند
اشتباه گذشته

بحث در خصوص دانشجویان بورسیه طی سال گذشته باعث مشغول
شدن فضای دانشگاهی به حاشیه و ایجاد اضطراب در بین دانشجویان و
خانوادههای آنان شد .این ماجرا علیرغم وعده مسئولین برای نهایی شدن
نتیجه تا پایان سال  ،93به سال  94کشیده شد .تا اینکه پایان فروردینماه
کمیسیون اصل  90اعالم کرد بجز  30مورد ،مابقی بورسیهها قانونی بوده
است .اما وزارت علوم با بیاعتنایی به این نظر ،یک هفته بعد طی اعالمیه
ای  39نفر را از تحصیل محروم و بیش از  ۸۰۰نفر را مشمول ادامه تحصیل
با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینههای پرداختی به خزانه کرد .در
ادامه رهبر معظم انقالب در دیدار با اساتید دانشگاه ،پروژه جنجال بر سر
بورسیهها را از غلطترین کارهای چند سال اخیر دانستند و رسیدگی هرچه
سریعتر به این موضوع را خواستار شدند .نهایتاً کمیتهای جهت رسیدگی
فوری به این موضوع بین نمایندگان کمیسیون اصل  90و وزارت علومیها
تشکیل شده است که آن هم پس از گذشت یک ماه هنوز خروجی خاصی
نداشته است.
ی به این موضوع نشان میدهد بر اساس قانون اعزام و
نگاه کارشناس 
آییننامههای اجرایی این قانون ،تمام اختیارات بورسیهها به شورای بورس
و وزیر علوم واگذار شده است .گفتنی است کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس درخواست تحقیق و تفحص در رابطه با بورسیهها از سال 1368
تاکنون را داده است که خود نشانگر ایرادات موجود در قوانینی است که
امکان بورسهای نامعقول را فراهم میآورد .به نظر میرسد باز بودن دست
وزیر علوم تا جایی که هر تصمیم وی مبنی بر بورس افراد ،قانونی لحاظ
شود ،نیاز به بازنگری دارد.
     1.4.2تعیین تکلیف رؤسای دانشگاه

یکی دیگر از مسائل و مشکالت ،وضعیت مبهم ریاست دانشگاهها در یک
سال اخیر و انتخاب پشت سر هم سرپرست به جای سرپرست بود که
موجب شده  34دانشگاه و موسسه آموزشی کشور مدت زیادی بدون
رئیس اداره شوند .این در حالیاست که طبق قانون ،حداکثر بازه حضور هر
سرپرست در دانشگاه  3ماه است و در شرایطی ممکن است برای یک دوره
دیگر و در مجموع به اندازه  6ماه تمدید شود و بیش از این ،یک دانشگاه
نباید با سرپرست اداره شوند.
این اوضاع تا مرحلهای پیش رفت که اعتراضات فراوانی از طرف اعضای
شورای عالی انقالب فرهنگی و نمایندگان مجلس شنیده میشد .این ماجرا
نیز به سال  94کشیده شد و باالخره اوایل خردادماه بود که شورای عالی
انقالب فرهنگی کمیته انتخاب روسای دانشگاهها را تشکیل داد که  5عضو
داشت و قرار بر این شد که این افراد پس از بررسی صالحیت افراد برای
ریاست بر روی اشخاص اجماع کنند .از فواید تشکیل کمیته این بود که
موجب شد شورای عالی انقالب فرهنگی به مباحث اساسیتری بپردازد و
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در مســاله بورســیه هــا
باالخــره کار بــه جایــی
رســید کــه رهبــر معظم
انقــاب اســامی رمضان
گذشــته در دیــدار
بــا اســاتید دانشــگاه
پــروژه جنجــال بر ســر
بورســیه هــا را از غلــط
تریــن کارهــای چنــد
ســال اخیــر دانســتند
و رســیدگی هرچــه
ســریعتر بــه ایــن
موضــوع را خواســتار
شــدند.

نیـمــــۀراه

میتوانگفــت مســأله
تامیــن مالــی دانشــگاه
هــا هنــوز از مســائل
مغفــول وزارت علــوم
اســت .بیتوجهــی بــه
ایــن امــر در ســالهای
میتوانــد
آینــده
افــول ســطح علمــی
دانشــگاهها را منجــر
شــود .همچنیــن عــدم
توجــه بــه تامیــن مالــی
دانشــگاه از طریــق
تولیــد فنــاوری روز
بــه روز فاصلــه میــان
صنعــت و دانشــگاه
بیشــتر خواهــد کــرد.

انتخاب روسای دانشگاه را از دستور کار اصلی خود خارج کند .انتقاداتی
هم در میان اعضا به ترکیب کمیته وارد میشد که بیشتر عطف به ترکیب
افراد و سهم بیشتر دولتیها در این کمیته بود .سرانجام اعضای این کمیته،
پس از دو هفته ،گزینههای پیشنهادی برای ریاست  22دانشگاه را تأیید
کردند که البته هنوز تکلیف رییس  13دانشگاه باقیمانده مشخص نشده و
جلسهای هم در این رابطه تشکیل نشده است.
     1.4.3ادغام ناگهانی دانشگاه علوم اقتصادی

اولین اتفاق بی سر و صدای سال  94از جنس ادغام بود و گریبانگیر
دانشگاه علوم اقتصادی شد .گویا مسئولین وزارت علوم اواخر سال  93به
طور چراغ خاموش این موضوع را پیگیری میکردند ولی صدای این اقدام
پس از تعطیالت نوروز شنیده شد .دانشجویان پس از تعطیالت نام دانشگاه
خوارزمی را بر سردر دانشگاه علوم اقتصادی مشاهده کردند .این مسئله
باعث اعتراض و تجمع دانشجویان این دانشگاه شد .اعتراضات دانشجویان
به تفاوت سطح علمی و رتبه این دو دانشگاه مربوط بود و این اقدام را غیر
کارشناسی میدانستند .به همین خاطر وزیر علوم اعالم کرد دانشجویان
میتوانند در صورت تمایل پس از اتمام تحصیل مدرک تحصیلی را به
نام دانشگاه علوم اقتصادی بگیرند .اما این نیز دانشجویان را قانع نکرد و
اعتراض آنها با عدم شرکت در کالسهای درس به مدت چهار ماه ادامه
یافت .این مسئله هماکنون در کمیسیون آموزش مجلس پیگیری میشود
و دانشجویان کماکان به این وضع معترضند.

موارد مغفول

 -1غفلت از تحول در علوم انسانی

بر اساس سیاستهای کلی علم و فناوری تحول و ارتقاء علوم انسانی ،جذب
افراد مستعد و با انگیزه ،اصالح و بازنگری در متون ،ارتقاء کمی و کیفی
مراکز و فعالیتهای پژوهشی و تشکیل کرسیهای نظریهپردازی ،مواردی
هستند که در حوزه علوم انسانی مورد توجه قرار گرفتهاست.
بررسی آمار نشان میدهد که علوم انسانی و مؤلفههای مربوط به آن در
سالهای گذشته از نظر کمی رشد قابل توجهی داشتهاند .بر اساس آمارهای
موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ،طی سالهای اخیر به طور
متوسط تقریباً  %45از دانشجویان کل کشور در رشتهها علوم انسانی مشغول
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به تحصیل بودهاند .مجموع تعداد رشتهها در مقاطع مختلف آموزش عالی
 27درصد کل رشتهها را تشکیل میدهد .همچنین نشریات مرتبط با علوم
انسانی و اجتماعی  54درصد نشریات را شامل میشود .بااینحال سهم
مقاالت بینالمللی علوم انسانی در کشور بسیار پایین است و تنها دو درصد
مقاالت بینالمللی کشور را تشکیل میدهند.
در حال حاضر ضعف تولیدات علمی در رشتههای علوم انسانی و تفاوت
مبانی فکری و اعتقادی موجود در کشور با علوم دانشگاهی اصلیترین
عوامل ضعف در این عرصه محسوب میشود .همچنین در زمینه جذب افراد
مستعد نیز تقریباً ضعیفترین دانشآموزان وارد رشتههای انسانی میشوند.
متأسفانه سال گذشته نیز همانند سالهای قبل شاهد غفلت مسئولین به
این مهم بودیم .لذا اهتمام بیشتری نسبت به ارتقاء و تحول در علوم انسانی
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و وعدههای وزیر علوم الزم به نظر
میرسد.

 -2تأمین مالی دانشگاه؛ همچنان بدون راهحل

میتوان گفت مسأله تأمین مالی دانشگاهها هنوز از مسائل مغفول وزارت
علوم است .اگرچه مسئولین این وزارتخانه از مشکالت مالی سخن میگویند
اما هنوز از ارادهای محکم برای سامان دادن به این اوضاع خبری نیست.
بنا به گفته معاون اداری و مالی وزارت علوم براساس آخرین آمار اتخاذ
شده ،کسری بودجه دانشگاه ها در سال  93برابر  1520میلیارد تومان
است که برابر  30الی  35درصد کل بودجه آنهاست .بیتوجهی به این
امر در سالهای آینده میتواند منجر به نزول سطح علمی دانشگاهها شود.
همچنین عدم توجه به تأمین مالی دانشگاه از طریق تولید فناوری ،فاصله
میان صنعت و دانشگاه را روز به روز بیشتر خواهد کرد.

 -3سیاستهای تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی و
سند آمایش آموزش عالی

تهای تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی که از سوی شورای
سیاس 
ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در اردیبهشتماه سال
تها به
گذشته به تصویب رسیده است ،به عنوان مجموعههایی از سیاس 
ننامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برای تدوین
استناد آئی 
برنام ههای اجرائی ،اصالح قوانین و آئیننام هها به وزارتخانههای علوم و
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بهداشت و همچنین معاونت علمی رئیسجمهور و جهاد دانشگاهی ابالغ
شد .این درحالیست که به گفته مسئولین ستاد راهبری نقشه جامع علمی
کشور ،وزارت علوم در این زمینه تاکنون اقدام مؤثر و قابل عرضهای نداشته
است.
از طرفی طبق متن سیاست تنظیم ظرفیت ،این سیاستها میبایست با
رعایت مالحظات آمایش سرزمینی اجرایی شوند و لذا ارتباط تنگاتنگی
با طرح آمایش آموزش عالی دارند .این طرح نیز با وجود مصوب شدن
در دولت قبل و ارائه به شورای عالی انقالب فرهنگی همچنان منتظر رفع
نواقص موجود در طرح از سوی وزارت علوم است و پس از  4سال تأخیر
عم ً
ال در پیچوخمهای وزارت علوم گمشده است تا جایی که طوالنی شدن
این فرایند منجر به تذکر رهبر انقالب بر لزوم تکمیل و عملیاتی شدن این
سند نیز شد .بااینحال وزیر علوم و معاونانش مکررا ً خبر از نهایی شدن آن
تا پایان تابستان  94میدهند.

 -4عدم پیگیری الیحه برخورد با تقلب علمی

متأسفانه در سالهای اخیر تقلب علمی لطمات زیادی به بدنه علمی
آموزشی کشور وارد ساخته است .تا جایی که آگهی فروش مقاله و پایاننامه
اطراف همه دانشگاهها دیده میشود .علیرغم صحبتهای مکرر وزارت
علومیها اعم از وزیر و معاونانش الیحه برخورد با تقلب علمی هنوز به
مجلس نرسیده است .طبق گفته معاون پژوهشی وزیر علوم این الیحه در
کمیسیون علمی دولت تصویب شد و پس از آن به کمیسیون اجتماعی
دولت رفت .چندی پیش نیز خبر تصویب آن در هیأت وزیران منتشر شد
و انتظار میرود هرچه سریعتر جهت بررسی به مجلس ارسال شود .البته
درباره کارآمدی الیحه مذکور هم تردید وجود دارد .به نظر کارشناسان تا
زمانی که اطالعات علمی کشور به طور شفاف در دسترس محققان قرار
نگیرد ،زمینه تقلب در نظام علمی وجود خواهد داشت.

 -5نظام پذیرش دانشجو؛ همچنان در انتظار اصالح

در ایران به دلیل میزان باالی تقاضای آموزش عالی و عرضه محدود آن،
آزمون سراسری دانشگاهها به مهمترین رخداد و چالش آموزشی تبدیل
شده است .این آزمون كه با عنوان كنكور مورد بحث و شناخت افراد و
گروههای مختلف قرار دارد ،به منظور گزينش داوطلبان ورود به آموزش

عالي و به عنوان تنها استراتژي برگزيده شده است .نهایتاً عمده تالشها
در این حوزه نیز به اصالحات مقطعي و عمدتاً رو بنايي منجر شده است و
متأسفانه هيچگاه اين شيوه نتوانسته است به اهداف موردنظر دست يابد و
پاسخگوي انتقادات و اعتراضات داوطلبان،كارشناسان و ساير ذینفعان ،باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس روش جاري كنكور موجب
شکلگیری مؤسسات اقتصادي تحت عنوان کالسهای كنكور شده و اين
امر عالوه بر ايجاد مشكالت قانوني ،حقوقي ،اجتماعي و غیره ،براي جامعه،
موجب در حاشیه قرار گرفتن نظام آموزشوپرورش شده است .موارد فوق
تنها ايرادات وارده توسط كارشناسان نبوده ،بلكه آنها معتقدند با توجه به
اینکه در فرايند كنكور افرادي كه حافظه قویتری داشته و روش تست زدن
را بهتر میدانند ،موفقتر هستند ،لذا لزوماً مستعدترینها ،جواز ورود به
دانشگاه را به دست نمیآورند.
از طرفی نظام آموزش عالي نیز مدعي است كه ورودیهای آن داراي
حداقل شرايط الزم و مورد نظر اين نظام نیستند .اما ظاهر امر بیانگر غفلت
مسئولین از اصالح این رویه است بطوریکه در تحرکات یک سال گذشته
وزارت علوم ردپایی پررنگ در این مورد یافت نمیشود .این غفلتها در
حالی صورت میگیرد که اصالح نظام پذیرش دانشجو به صراحت در
سیاستهای کلی علم و فناوری اعالم شده است.

تحوالت

 -1ابالغ سیاستهای کلی علم و فناوری

بیست و نهم شهریورماه سال گذشته رهبر انقالب اسالمی در اجرای بند
یک اصل  ۱۱۰قانون اساسی ،سیاستهای کلی «علم و فناوری» را ابالغ
کردند .چهل روز بعد اسحاق جهانگیری در ابالغیهای خطاب به وزرا و
معاونین مربوطه ،ضمن احصاء و تشریح وظایف و تکالیف هر دستگاه برای
اجرای سیاستهای کلی علم و فناوری ،از آنان خواست حسب تشخیص ،از
سایر دستگاهها جهت همکاری دعوت کنند .اهم بندهای مرتبط با وزارت
علوم و همچنین دستگاههای همکار آن بدین شرح است:
• جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان
• ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی
و فناوری جهان اسالم
• تحول و ارتقاء علوم انسانی
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سیاســتهای تنظیــم
ظرفیــت موسســات
آمــوزش عالــی کــه از
ســوی شــورای ســتاد
راهبــری اجــرای نقشــه
جامــع علمــی کشــور
در اریبهشــتماه ســال
گذشــته بــه تصویــب
رســیده اســت .ایــن
درحالیســت کــه بــه
گفتــه مســئولین ســتاد
راهبــری نقشــه جامــع
علمــی کشــور وزارت
علــوم در ایــن زمینــه
تاکنــون هیــچ اقــدام
موثــر و قابــل عرضـهای
نداشــته اســت.

نیـمــــۀراه

• بهینهسازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور
• اصالح نظام پذیرش دانشجو
• حمایت از تأسیس و توسعه شهرکها و پارکهای علم و فناوری.
• تشکیل کرسیهای نظریهپردازی و تقویت فرهنگ کسبوکار دانشبنیان
و تبادل آراء و تضارب افکار ،آزاداندیشی علمی.
• تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسبسازی سطوح و
رشتههای تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
• تبدیل ایران به مرکز ثبت مقاالت علمی و جذب نتایج پژوهشهای
محققان ،نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها بهویژه جهان اسالم
• گسترش همکاری و تعامل فعال ،سازنده و الهامبخش در حوزه علم و
فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقهای و جهانی
بهویژه جهان اسالم.

 -2تغییرات چندباره در رأس وزارت خانه

شاید پرحاشیهترین وزارت خانه دولت یازدهم تا به امروز نام شایستهای
برای وزارت علوم باشد .سال گذشته فرجی دانا وزیر علوم در مجلس مورد
استیضاح قرار گرفت و نمایندگان با  145رأی موافق و  110رأی مخالف

عالی کشور شده بود .درگیریهای ادامهدار در مسئله بورسیهها و برکناری
متعدد روسای دانشگاهها از جمله این مسائل بود .طی این مدت نیز آقایان
نیلی احمدآبادی و دانش آشتیانی از طرف دولت به مجلس معرفی شدند
که موفق به کسب رأی اعتماد نشدند.
باالخره پنجم آذرماه دکتر محمد فرهادی پس از معرفی به مجلس توسط
رئیسجمهور ،با کسب  197رأی موافق و  28رأی مخالف و 10رأی ممتنع
از مجموع  235رأی مأخوذه موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای
اسالمی شد و سکان هدایت این وزارتخانه را به دست گرفت.

 -3نسبت بودجه پژوهشی به GDP

طبق برنامهی پنجم توسعه ،تا آخر برنامه یعنی سال  ،1394باید  3درصد
از تولید ناخالص داخلی ( )GDPبه پژوهش اختصاص یابد .از سوی دیگر،
در سیاستهای کلی «علم و فناوری» مقررشده که تا پایان سال  ،1404با
لحاظ مصرف بهینهی منابع و ارتقای بهرهوری ،حداقل  4درصد از  GDPبه
پژوهش اختصاص یابد .ولی مرور قانون بودجهی سال  1394ازاینجهت
امیدوارکننده نیست .طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس قانون برنامه
پنجم توسعه به دولت توصیه میکند که سهم پژوهش از تولید ناخالص

برنامــه پنجــم توســعه
بــه دولــت توصیــه
میکنــد کــه ســهم
پژوهــش از تولیــد
داخلــی
ناخالــص
ســالیانه بــه میــزان
 0.5درصــد افزایــش
یابــد و ایــن رقــم تــا
پایــان برنامــه بــه 3
درصــد برســد،اما در
ایــن الیحــه عــدد 0.4
درصــدی ســال 93
در ســال  94بــه 0.43
درصــد میرســد .بــا
مقایســه شــش ســال
گذشــته میتــوان
رونــد کاهشــی در ایــن
عــدد را بــه وضــوح
مشــاهده کــرد.

نسبت کل اعتبارات پژوهشی به  GDPدر سالهای اخیر

و  15رأی ممتنع ،اعتماد خود را از او پس گرفتند .او پس از برکناری،
توسط رئیسجمهور به عنوان مشاور رییسجمهور در امور علمی و آموزشی
منصوب شد .مسئولیت سرپرستی وزارت علوم پس از وی به عهده محمد
علی نجفی گذاشته شد و این دوران علیرغم اتمام مدت سرپرستی وی با
مجوز رهبر معظم انقالب اسالمی تا پنجم آذرماه به طول انجامید.
در مدت زمان حضور نجفی در وزارت علوم ،تکلیف وضعیت ریاست
29دانشگاه در شورای عالی انقالب فرهنگی مشخص شد و  10رئیس
دانشگاه نیز تغییر کردند .در این دوران نیز حاشیههایی گریبانگیر آموزش
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داخلی سالیانه به میزان  0.5درصد افزایش یابد و این رقم تا پایان برنامه به
 3درصد برسد ،اما در این الیحه عدد  0.4درصدی سال  93در سال  94به
 0.43درصد رسیده است.
البته اواخر سال گذشته قانون اختصاص ۱درصد اعتبارات دستگاههای
اجرایی به پژوهش در روزهای پایانی سال  ۹۳با همکاری دولت و تصویب
مجلس به یک قانون دائمی تبدیل شد .اما با توجه به عملکرد دستگاهها
بعید به نظر میرسد این اعداد محقق شود.
اما آیا نائل شدن به سهم  4درصدی از بودجه پژوهشی همه نیازها و

بررسی عملکرد فرهادی در سال دوم دولت تدبیر و امید

مشکالت را رفع میکند؟ شاید نحوه تخصیص و هزینه کرد این بودجه
نیز از موارد مورد غفلت باشد و مسیر صحیح را طی نکند .بودجه 0.43
درصدی این روزها نیز بطور شفاف مشخص نیست در چه مواردی هزینه
میشود و آمار دقیقی از آن وجود ندارد .به نظر میرسد اجرایی سازی
صحیح برنامههایی به منظور اصالح این روند ،توأمان با افزایش این بودجه
بتواند مؤثر واقع شود.

 -4کاهش شتاب رشد علمی

امروزه در دنیا مالک تولید علم ،تعداد مقاالت موسوم به  ISIاست .ایران
در طول سالهای گذشته بهدالیلی نظیر گسترش دانشگاهها و مؤسسات
تحقیقاتی ازیکطرف و جذب دانشجو بهویژه در دورههای تحصیالت

تکمیلی موفق شده بین کشورهای تولیدکننده علم ،جایگاه ممتازی را به
خود اختصاص دهد .بااینوجود از شیب رشد علمی ایران در دو سال اخیر
کاسته شده است؛ تا جایی که مقام معظم رهبری نیز به این موضوع اشاره
داشتهاند.
در این میان از کیفیت بخشی و کاربردی بودن مقاالت تولیدی نیز نباید
غافل شد؛ چرا که عدم توجه به نیازهای کشور در تولید علم موجب شده
تا قسمت عمدهای از مقاالت و پژوهشها قابل استفاده نبوده و فقط جنبه
تولید علم داشته باشند.

تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده طی  5سال اخیر

جمعبندی

با توجه به روند اتفاقات و تحوالت پیشآمده طی سال گذشته میتوان گفت
وزارت علوم برای دومین سال متوالی درگیری با حاشیهها را تجربه میکند.
سالی که آغاز آن با استیضاح فرجی دانا آغاز شد و تا انتخاب فرهادی،
وزارتخانه بیش از سه ماه بدون وزیر اداره میشد .سالی که وزارت علوم از
رسیدگی به مسائل کلیدی مانند اصالح نظام تأمین مالی دانشگاه ،اجرای
سند تنظیم ظرفیت دانشگاهها و تدوین سند آمایش آموزش عالی و حرکت
در راستای رشد علمی کشور بازمانده است .از جمله اقدامات قابلقبول در
سال دوم وزارت علوم دولت یازدهم نیز برگزاری اجالس وزرای علوم عدم
تعهدها بود که البته از این فرصت شکل گرفته نیز بعدها بهرهبرداری نشد.
در کل میتوان گفت حال این روزهای وزارت علوم چندان خوب نیست و
امید است این وزارت خانه با رها کردن حاشیهها ،به مسائل اصلی و وظایف
کلیدی خود بپردازد.
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ایــران در طــول
ســالهای گذشــته
نظیــر
بهدالیلــی
گســترش دانشــگاهها
و مؤسســات تحقیقاتــی
از یــک طــرف و جــذب
دانشــجو بهویــژه در
دورههــای تحصیــات
تکمیلــی موفــق شــده
بیــن کشــورهای تولیــد
کننــده علــم ،جایــگاه
ممتــازی را بــه خــود
اختصــاص دهــد .بــا
ایــن وجود شــیب رشــد
علمــی رتبــه ایــران در
دوســال اخیــر افــت
کــرده اســت تــا جایــی
کــه موجــب شــد مقــام
معظــم رهبــری نیــز در
ایــن بــاره تذکــر دهند.

نیـمــــۀراه

32

w w w.ayaronline.ir

بررسی عملکرد فرهادی در سال دوم دولت تدبیر و امید

33

www.ayaronline.ir
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«آواز ُد ُهــل»

بررسی عملکرد هاشمی در سال دوم دولت تدبیر و امید

مقدمه
ســید حســن قاضــی زاده هاشــمی ،رکــورددار جــراح لیزیــک چشــم در کشــور،
دومیــن ســال وزارت خویــش بــر نظــام ســامت کشــور را پشــت سرگذاشــت.
متفــاوت تریــن وزیــر دولــت یازدهــم ،دو ســال گذشــته را بــا حضــوری پررنــگ
در رســانهها ســپری نمــود :بازدیدهــای ســرزده از مجموعههــای بهداشــت و
درمانــی و حضــور در مناطــق محــروم بهانههایــی بودنــد تــا وزیــر متفــاوت
دولــت یازدهــم در رســانهها وجاهــت مناســبی بــرای خــود دســت و پــا نمایــد.
هرچنــد کــه بخــش عمــده تــاش ســهامدار بیمارســتان خصوصــی نــور ،بــه
پیگیــری و اجــرای طــرح «موســوم» بــه تحــول نظــام ســامت گذشــت ،امــا
مدیریــت بحــران دارو در ماههــای ابتدایــی دولــت یازدهــم ،اقدامــی ســتودنی
اســت کــه ثابــت کــرد «کلیــد» رفــع مشــکالت کشــور در صندوقچــهی
«تدبیــر» نهفتــه اســت؛ نــه در «ژنــو» و «لــوزان» و «ویــن»!
نمیتــوان از عملکــرد وزیــر بهداشــت دولــت روحانــی نوشــت و از طــرح تحــول
حرفــی نــزد .طرحــی کــه بــا تحــول بودجــه ســامت نیــز همــراه بــود ،اگرچــه
موجــب کاهــش نســبی پرداخــت از جیــب مــردم در بخــش دولتــی شــد امــا
انتقــادات فراوانــی را نیــز بــرای وزیــر بهداشــت بــه ارمغــان آورد .هرچنــد کــه
هاشــمی ،سرســختانه بــر منتقــدان ایــن طــرح تاخــت امــا برخــی کارشناســان
همچنــان طــرح تحــول ســامت را همچــون ُد ُهلــی میداننــد کــه از دور

آوازی خــوش دارد و معتقدنــد بــه نســبت پولــی کــه خــرج آن شــده ،نتیجــه
مطلوبــی بدســت نیامدهاســت .بدهــی مضاعــف بیمههــا و اســتمرار زیرمیــزی
گرفتــن برخــی پزشــکان ،از نمــرات مهــم منفــی در کارنامــه عملکــرد طــرح
تحــول نظــام ســامت هســتند؛ طرحــی کــه در کــوره راه مالــی نامطمئنــی بــه
مســیر خــود ادامــه میدهــد.
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بررسی عملکرد هاشمی در سال دوم دولت تدبیر و امید

اقدامات

 -1طرح تحول نظام سالمت

    .1-1گام اول

با توجه به مشکالت موجود در نظام سالمت و وعدههای مطرحشده در ایام
انتخابات ریاست جمهوری ،مطالعات برای اجرای طرح تحول نظام سالمت
طی یک دوره  6ماهه به اتمام رسید به طوری که ،اجرای طرح تحول از
 15اردیبهشت  1393شروع شد .در گام اول از اجرای این طرح  9بسته
خدماتی تعریف شد که محورهای مهم آن عبارتند از :افزایش جمعیت
تحت پوشش بیمه ،حمایت از بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی،
حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم ،ارتقای کیفیت هتلینگ
بیمارستانها ،حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای دولتی،
ارتقای کیفیت ویزیت در کلینیکهای ویژه ،ترویج زایمان طبیعی ،اورژانس
هوایی و حمایت از بیماران صعبالعالج.
با اجرای این گام پرداختی بیماران در بخش بستری بیمارستانهای دولتی
از  37درصد به 10درصد در شهرها و  5درصد در روستاها کاهش و میزان
زایمان طبیعی از  44درصد در ابتدای شروع طرح ،امسال به  49درصد
افزایش یافت .همچنین پوشش بیمه در بیمارستانهای دولتی نسبت به
تعداد اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی به ترتیب  134و  44درصد رشد
داشته است.

%56
%51

%49

%44

زایامنطبیعی
سزارین

پسازاجرایطرح

این موضوع عالوه بر هدر رفت بخش عظیمی از منابع ملی منجر به آسیب
تولید داخل نیز شده است .این در حالی است که سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری ،بر ترویج مصرف کاالی تولید داخل
تأکید دارد .با این حساب مادامیکه دارو و تجهیزات پزشکی تولید داخل،
باکیفیت مورد تأیید وزارت بهداشت ،وجود دارد نباید اجازه داده شود که در
مراکز درمانی دولتی از مشابه خارجی آنها استفاده شود.
.2-1گام دوم

بر اساس آمار عامل بیش از  74درصد از مرگومیرها در کشور بیماریهای
غیر واگیر هستند .با توجه به هزینه باالی درمان این بیماریها ،که بیش
از  70درصد از منابع سالمت را به خود اختصاص دادهاند ،سیاستهای
پیشگیرانه و اقدامات تشخیصی بهموقع مانند غربالگری برای بیماریهای
غیر واگیر اهمیت زیادی دارد .این در حالی است که هزینه پیشگیری از این
بیماریها بسیار کمتر از درمان آنها است .بر اساس مطالعات به ازای هر
هزار تومان هزینه در پیشگیری 7 ،تا  10هزار تومان صرفهجویی در هزینهها
اتفاق میافتد .برنامه ملی تحول سالمت در حوزه بهداشت بر اساس 6
برنامه که هماکنون بعضی از آنها در حال اجراست ،تدوین شد .مهمترین
محور این برنامهها عبارتند از :ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به روستاییان
و شهرهای زیر بیست هزار نفر ،ارائه خدمات سالمت به ساکنین حاشیه
شهرها ،تکمیل برنامه پزشک خانواده در استانهای فارس و مازندران،
آموزش خودمراقبتی و ارتقای سواد سالمت مردم و تدوین برنامه ملی
پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر.
گرچه این طرح در مقام عمل هنوز دستاوردی متناسب با اهداف این گام
نداشته است اما افزایش سرانه سالمت روستاییان ،تأمین پزشک عمومی
جهت مراکز بهداشتی درمانی ،تعمیر و تجهیز خانههای بهداشت ،بازسازی
خدمات دندانپزشکی و توزیع مکمل برای گروههای هدف از برنامههای گام
دوم طرح تحول سالمت برای مناطق محروم و روستایی را میتوان ازجمله
دستاوردهای مثبت آن برشمرد .همچنین با اجرای این گام از طرح تحول
تعداد مراکز بهداشتی درمانی فاقد پزشک عمومی از  353مرکز به  31مرکز
بعد از طرح تحول کاهش یافت.

پیشازاجرایطرح

مقایسه آماری زایامن طبیعی و عمل سزارین
گرچه اقداماتی نظیر کاهش پرداختی از جیب مردم و ارتقای خدمات
بیمارستانهای دولتی اقدامات ارزشمندی است اما در بلندمدت رویکرد
القایی بوجود آمده مبالغ فراوانی از منابع عمومی کشور را حیفومیل
میکند .در حقیقت با کاهش قیمت و افزایش دسترسی به دارو ،تجهیزات
پزشکی و خدمات در بیمارستان ،گرایش به تجویز و مصرف غیرمنطقی،
خصوصا کاالهای خارجی و خدمات گرانقیمت بیشتر شده است .زیرا از
نقش بیمههای درمان بهعنوان خریدار آگاه و ناظر بر چگونگی ارائه خدمت
غفلت شده است.

گام دوم طرح تحول گرچه با نام بهداشت و پیشگیری شروع شد اما
دستاوردهای آن همچنان در حوزه درمان تلقی میشود و در مسائلی مانند
خود مراقبتی ،افزایش آگاهی مردم و تغییر سبک زندگی و سیاستهای
پیشگیری محور اقدام عملی قابل ذکری صورت نگرفت .در حقیقت کسب
دستاورد در حوزه بهداشت در درجه اول نیازمند برنامهریزی جامع و در
مرتبه بعدی نیازمند جلب مشارکت سایر دستگاهها و بدنه اجتماعی در
راستای تحقق آنهاست .اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده ،بهنحویکه
بیمههای سالمت مجری آن باشند ،میتواند بهعنوان محور ارائه خدمات
بهداشتی ،ضمن کاهش هزینهها بسیاری از معضالت این حوزه را مرتفع
سازد.
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در حقیقــت بــا کاهــش
قیمــت و افزایــش
دسترســی بــه دارو،
تجهیــزات پزشــکی و
خدمــات در بیمارســتان،
گرایــش بــه تجویــز و
مصــرف غیرمنطقــی،
خصوصــ ًا کاالهــای
خارجــی و خدمــات
گرانقیمــت بیشتــر
شــده اســت .زیــرا
از نقــش بیمههــای
بهعنــوان
درمــان
خریــدار آگاه و ناظــر بــر
چگونگــی ارائــه خدمــت
غفلــت شــده اســت.

نیـمــــۀراه

.3-1گام سوم

در ابتــدای ســال 94
نســبت بــه دوره مشــابه
ســال قبــل ایــن
تعرفههــا رشــدی 3
برابــری را تجربــه کــرد.
ایــن مقــدار افزایــش
تعرفههــای پزشــکی در
حالــی بــود کــه درآمــد
بســیاری از اقشــار
تنهــا  20-15درصــد
افزایشیافتــه اســت.

گام سوم طرح تحول را میتوان پرسروصداترین مرحله آن نامید .به اعتقاد
دکتر هاشمی واقعی سازی تعرفههای درمان میتوانست راهکار بسیاری از
مشکالت نظام سالمت نظیر زیرمیزی و کیفیت خدمات درمانی در بخش
دولتی بوده و گامی بهسوی اجرای قانون تماموقتی باشد .در همین راستا
تعرفههای درمانی در دو مرحله ،یکی در گام سوم طرح تحول با ویرایش
کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات پزشکی و دیگری در ابتدای سال 94
افزایش پیدا کرد .بهطوریکه در ابتدای سال  94نسبت به دوره مشابه
سال قبل این تعرفهها رشدی  3برابری را تجربه کرد .این مقدار افزایش
تعرفههای پزشکی در حالی بود که درآمد بسیاری از اقشار تنها 20-15
درصد افزایشیافته است .از سوی دیگر عدم افزایش حقالعمل در سال 94
و همچنین تبعیض در ارزشگذاری نسبی خدمات پزشکی در رشتههای
نسخهنویسی منجر به اعتراض گروههای مختلف پزشکی به اقدامات وزارت
بهداشت شد .هرچند در این مدت از میزان زیرمیزیها کاسته شده است
اما بااینحال پس از گذشت  8ماه از افزایش تعرفهها ،نظارت ناکارآمد بر
تخلفات پزشکی باعث شد تا زیرمیزی همچنان ادامه داشته باشد.
شواهد نشان میدهد مقامات وزارت بهداشت در تشخیص مسئله دچار
اشتباه شدند .بهطوریکه علت ریشهای زیرمیزی نه قیمت خدمت ،بلکه
کمبود پزشک و تشکیل صف برای دریافت خدمات برخی پزشکان است.
نمودار زیر بهخوبی نشاندهنده این است که کشور ما از نظر شاخص تراکم
پزشک در وضعیت نامطلوبی به سر میبرد .کارشناسان بر این باورند راهحل
بلندمدت مبارزه با تخلفات پزشکی برقراری تعادل بین عرضه و تقاضاست.
اقداماتی نظیر افزایش تعرفه پس از مدت کوتاهی اثر خود را از دست
میدهد و پزشکان زیرمیزی بگیر یا به این کار ادامه میدهند و یا فقط
برای مدت کوتاهی این کار را متوقف میکنند .از سوی دیگر واگذاری
نظارت بر تعرفهها به سازمان نظام پزشکی که خود نماینده ارائهدهندگان
خدمت است موجب ناکارآمدی نظارت و عدم بازدارندگی مجازاتها شده
است .سلب اختیار نظارت از سازمان نظام پزشکی و واگذاری آن به یک
نهاد حاکمیتی مانند وزارت بهداشت و ورود جدی تعزیرات حکومتی به این
مقوله میتواند در کوتاهمدت مرهمی بر این زخم کهنه نظام سالمت باشد.

شاخصتراکمپزشک درکشورهایمختلف(به ازای هر  1000نفر جمعیت)
افزایش تعرفههای خصوصی باوجود واقعی بودن آنها از قبل ،یکی دیگر
از نقاط ضعف این مرحله بود .با این افزایش انگیزه فعالیت در بخش
خصوصی و دریافت زیرمیزی همچنان باقی ماند و راه بر اجرای قانون
تماموقتی بسته شد .از سوی دیگر پرداخت از جیب مردم متعاقب افزایش
تعرفههای بخش خصوصی و عدم پوشش بیمهای خدمات این بخش توسط
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بیمههای تکمیلی ،رشد قابلتوجهی داشته است که هنوز آمار مربوط به آن
منتشرنشده است.
 .4-1گام چهارم

پس از گذشت دو سال از روی کار آمدن گروه جدید در وزارت بهداشت،
به نظر میرسد اولویت امسال ،تحول در آموزش پزشکی است که موضوع
گام چهارم طرح تحول نظام سالمت است .تصویب طرح آمایش آموزش
عالی در عرصه سالمت در شورای عالی انقالب فرهنگی را میتوان طلیعه
این رخداد مهم دانست .به گفته مقامات وزارت بهداشت ،اولویت درمان بر
آموزش در بیمارستانهای دولتی و عدم تناسب سرفصلهای آموزشی با
خدماتی که توسط پزشکان ارائه میشود ازجمله مهمترین معضالت این
حوزه است .از طرفی با عنایت به توجه ویژه اسناد باالدستی نظام به مقوله
پیشگیری و پزشک خانواده ،این سرفصلها نیز باید بهگونهای تغییر کند تا
پزشکان بتوانند این وظایف را بهخوبی انجام دهند .طبق برنامهریزیهای
صورت گرفته توسط وزارت بهداشت مقرر است تا پایان سال جاری و در
گام چهارم طرح تحول سالمت ،آموزش پزشکی در ایران با در نظر گرفتن
نقاط ضعف سابق و رسالتهای جدید متحول شود.
اعتراض به تداخل امور آموزشی و درمانی ،پرداختی بسیار کم در ازای
نوبتهای طوالنی ،مختل شدن آموزش دانشجویان دوره عمومی به دلیل
همزمانی و هممکانی آموزش با رده تخصصی و فوق تخصصی ،تغییرات
آزمون دستیاری و پذیرش دانشجو در پردیسهای خودگردان ازجمله
مهمترین مطالبات دانشجویان در این زمینه از مسئولین است.
از سوی دیگر عدم تمایل پزشکان متخصص به خدمت در مناطق محروم
مقامات وزارت بهداشت را بر آن داشت تا به دانشگاههای علوم پزشکی اجازه
دهند مازاد بر ظرفیت خود به تربیت نیروهای متخصص مبادرت ورزند به
شرطی که  3برابر دوره تحصیل خود را در مناطق محروم و موردنیاز خدمت
کنند .بدین شکل وزارت بهداشت پیشبینی میکند طرح خدمت اجباری
برای پزشکان تا  10سال آینده برچیده شود.

 -2کنترل بازار و اعمال محدودیت بر واردات دارو

ساماندهی بازار دارو از مهمترین اقداماتی بود که با روی کار آمدن دولت
یازدهم صورت گرفت .این رویکرد در سال دوم فعالیت دولت همچنان ادامه
دارد .پس از حادثه نابینایی بیماران در چند کلینیک خصوصی بر اثر مصرف
داروی قاچاق و انتقاد جدی نمایندگان مجلس مبنی بر عدم نظارت مناسب
وزارت بهداشت ،سازمان غذا و دارو از راهاندازی سیستم کدگذاری ،رهگیری
و کنترل اصالت داروها ،مکملها ،تجهیزات پزشکی و غذاها از طریق موبایل
خبر داد که تاکنون فقط در مورد دارو و مکمل به اجرا در آمده است.
ساماندهی قیمتگذاری و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز یکی دیگر
از اقدامات مهم این حوزه بود.
با اجرای طرح تحول و الزام بیمارستانها به تأمین داروهای مورد نیاز
بیماران 15 ،درصد از فروش روزانه داروخانههای خصوصی کاسته شد.
سهم باالی داروخانههای دولتی از بازار دارویی کشور و عدم وجود گردش
اقتصادی مناسب در  50درصد داروخانههای خصوصی کشور مسئوالن را بر
آن داشت تا نسبت به واگذاری داروخانههای بیمارستانی به بخش خصوصی
اقدام کنند.
همچنین رشد چشمگیر تجویز داروهای خارج از لیست و نفوذ مافیای
قاچاق دارو در نسخهنویسی پزشکان و بوجود آمدن نسخههای 600
میلیونی ،مقامات سازمان غذا و دارو را بر آن داشت تا جهت محافظت از
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تولید داخل ،نسبت به ممنوعیت تجویز داروهای خارج از لیست رسمی
کشور مبادرت ورزیده و محدودیتهایی نیز در واردات دارو اعمال کنند.
اینها در حالی است که در یکسال گذشته ،رکورد صادرات صنعت
داروسازی ایران با رسیدن به مبلغ 175میلیون دالر زده شد.

 -3همراهی با سیاستهای افزایش جمعیت

با ابالغ سیاستهای کلی جمعیت در اردیبهشت سال  1393شمارش
معکوس برای تغییر رویکرد دستگاهها از کاهش جمعیت به افزایش
جمعیت شروع شد 4 .بند از این سند 14بندی مربوط به وزارت بهداشت
است که در آن به ارتقای سالمت ،تکریم سالمندان ،تحکیم بنیان خانواده،
کاهش مرگومیر از نوزاد تا سالمند و افزایش نرخ باروری به باالی حد
جایگزینی یعنی  2.1اشارهشده است .در این راستا وزارت بهداشت،
سیاستهای جدید جمعیتی خود را در سال  94اعالم کرد که بر اساس
آن ایجاد کلینیکهای زناشویی در  10دانشگاه علوم پزشکی ،برنامههای
آموزشی برای ترویج ازدواج مناسب و پیشگیری از تکفرزندی تسهیل
میشود.
همه این اقدامات مثبت در حالی انجامشده است که به عقیده کارشناسان
همچنان بدنه وزارت بهداشت با این سیاستها همراه نشده است؛
موضوعی که در توصیه رهبر معظم انقالب به وزیر بهداشت نیز میتوان
نشانههای آن را یافت.
اجرای مصوبه مجلس مبنی بر افزایش مرخصی زایمان به  9ماه ،حذف
ردیف بودجهای در وزارت بهداشت تحت عنوان کنترل جمعیت که اقالم
پیشگیری از بارداری را در اختیار خانههای بهداشت قرار میداد و جایگزین
سازی آن با ردیفی تحت عنوان ارتقای سالمت خانواده شامل مشاورههای
مرتبط با افزایش فرزند آوری از دیگر اقدامات مهم وزارت بهداشت در
راستای تحقق سیاستهای افزایش جمعیت بوده است.
مسئله افزایش جمعیت یک مسئله کالن و بین دستگاهی است و نیازمند
ایجاد سازوکار ملی است تا در سایه آن بتوان انتظارات جمعیتی را از
دستگاهها تدوین کرد و نسبت به پیگیری آن مطالبه نمود.

کارهای مغفول
.1طب سنتی

علیرغم تأکیدات فراوان سیاستهای کلی سالمت و قانون برنامه پنجم
توسعه بر تبیین و ترویج طب سنتی در جامعه ،متأسفانه اقدام چندانی در
وزارت بهداشت دولت یازدهم در این راستا صورت نگرفته و معاونت طب
سنتی در یک سال اخیر کام ً
ال در حاشیه بوده است .پروانه دار شدن مراکز
ارائهدهنده خدمات طب سنتی مهمترین وعدهای است که هنوز محقق
نشده است.

.2راهنمای بالینی

راهنمای بالینی خدمات پزشکی سندی است که مبنا و راهنمای انجام
خدمات درمانی است .از سوی دیگر امکان قضاوت در مورد خدمات پزشکی
باوجوداین دستورالعمل مهیا میشود .تدوین راهنمای بالینی خدمات
پزشکی و خرید خدمت توسط بیمهها بر اساس آن یکی از موضوعاتی است
که سالهاست در انتظار توجه مسئولین ذیربط است تا بدین طریق کیفیت
خدمات تضمینشده و از هزینههای غیرضروری جلوگیری شود.

.3پرونده الکترونیک سالمت

شفافیت در نظام سالمت و امکان ثبت اقدامات انجامشده از مزایای آن
است .ازآنجاییکه در نظام سالمت آمار شفافی وجود ندارد ،بسیاری از منابع
به دلیل عدم وجود پرونده الکترونیکی هدر میرود .بنا بر اعالم مسئولین
وزارت بهداشت 30 ،درصد از هزینه ارائه خدمت در بیمارستانهای دولتی
به دلیل نقص در اطالعات پرداخت نمیشود .در این راستا نیز هنوز اقدام
جدیای از طرف وزارت بهداشت صورت نگرفته است.

.4نظام ارجاع

الفبای ارائه خدمات در سطح کشور وجود یک نظام ارجاع مناسب است که
متأسفانه اقدام چندانی در راستای ایجاد آن شکل نگرفته است .در حقیقت
استقرار نظام ارجاع موجب حذف بسیاری از خدمات اضافی و هزینهبر
میشود .این درحالیکه مسئولین وزارت بهداشت از راهاندازی کلینیکهای
تخصصی ویژه بهعنوان تکمیل حلقه نظام ارجاع خبر میدهند.

.5قانون تماموقتی

طبق برنامه پنجم توسعه ،پزشکانی که در بخش دولتی مشغول به فعالیت
هستند حق ندارند در بخش خصوصی بهطور همزمان طبابت کنند .طرح
تحول نظام سالمت فرصتی بود تا این قانون به مرحله اجرا برسد .اما با حفظ
فاصله تعرفههای خصوصی از دولتی ،عم ً
ال انگیزهای برای ماندن پزشکان در
بخش دولتی نمانده است.
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بهداشــت،
وزارت
سیاســتهای جدیــد
جمعیتــی خــود را در
ســال  94اعــام کــرد
کــه بــر اســاس آن
ایجــاد کلینیکهــای
زناشــویی در  10دانشــگاه
پزشــکی،
علــوم
برنامههــای آموزشــی
بــرای ترویــج ازدواج
مناســب و پیشــگیری از
تکفرزنــدی تســهیل
میشــو د .

نیـمــــۀراه

بودجــه ایــن وزارتخانــه
متوســط
بهطــور
نســبت بــه دولــت
قبــل  4.5برابــر شــده
اســت .هجمههــا بــه
وزارت بهداشــت در
خصــوص نحــوه هزینــه
کــرد منابــع بهســوی
درمــان و تعرفههــای
پزشــکی موجــب شــد
تــا هاشــمی اعــام
کنــد نحــوه هزینــه
کــرد منابــع را بهطــور
شــفاف اعــام میکنــد.

تحوالت

.1تحوالت بودجهای وزارت بهداشت

توجه خاص دولت یازدهم و شخص ریاست محترم جمهور به بخش
بهداشت و درمان که تا پیشازاین یکی از معضالت جدی کشور بود باعث
شد تا رسانهها این دولت را دولت دوستدار سالمتی مردم خطاب کنند .این
توجهات که برآمده از نیاز و انتظار واقعی مردم بود خود را در قامت افزایش
بودجه این حوزه نشان داد .بهطوریکه بودجه این وزارتخانه بهطور متوسط
نسبت به دولت قبل  4.5برابر شده است .هجمهها به وزارت بهداشت در
خصوص نحوه هزینه کرد منابع بهسوی درمان و تعرفههای پزشکی موجب
شد تا هاشمی اعالم کند نحوه هزینه کرد منابع را بهطور شفاف اعالم
میکند.
طبق اظهارنظر وزیر در سال  93تنها  85درصد منابع وعده دادهشده از
محل  10درصد هدفمندی یارانهها و  1درصد مالیات بر ارزشافزوده محقق
شد .جدول زیر بهخوبی نشان میدهد که اعتبارات وزارت بهداشت در سال
 1394نسبت به سال  1393در درآمدهای اختصاصی  112درصد رشد
داشته است .این رشد که حاصل افزایش تعرفههاست باید بهنوعی مدیریت
شود تا مبادا پرداختی مردم بیشتر شود .تأمین منابع مالی پایدار برای ادامه
طرح تحول سالمت و مسئله پشتیبانی بیمهها از این طرح دو نکته اساسی
است که حفظ دستاوردهای طرح تحول تا حد زیادی به آنها بستگی دارد.
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جمع کل اعتبارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیپزشکی
.2اعتراضات پرستاران

ارائه خدمات مطلوب به بیماران بستری در بیمارستان مستلزم هماهنگی و
همدلی بین پزشک و پرستار بهعنوان اعضای اصلی گروه درمان میباشد .در
این میان پرستاران دارای بیشترین ارتباط با بیماران هستند و کیفیت کار
آنان بهطور مستقیم بر آرامش خاطر و رضایت بیمار مؤثر است .نظام فعلی
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سالمت کشور در این موضوع از دو مشکل اساسی رنج میبرد که یکی تعداد
کم پرستاران و دیگری تفاوت قابلتوجه در دستمزد پرستاران در مقایسه
با پزشکان است .این مشکالت علت اصلی اعتراضات گسترده پرستاران
در یک سال اخیر میباشد؛ چراکه با اجرای طرح تحول نظام سالمت و
افزایش مراجعه مردم به بیمارستانهای دولتی ،بر ساعت کاری پرستاران
افزودهشده است که کاهش کیفیت خدمات ارائهشده ،یکی از ابتداییترین
نتایج آن است .اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب سال
 1386یکی از مطالبات اصلی پرستاران برای ایجاد توازن بین دریافتی
آنهاست .از سوی دیگر وزیر بهداشت با اشاره به کمبود منابع ،اجرای این
قانون را فقط در صورت مهیا شدن اعتبارات آن ممکن میداند .اقدام وزارت
بهداشت در آموزش بهیاران و طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد باعث شد تا
در روزهای اخیر این اعتراضات به اوج خود برسد.

.3واکنشهای اجتماعی علیه پزشکان متخلف

پخش برنامههای انتقادی به عملکرد پزشکان و دستمزدهای باالی آنها
در رسانهها را شاید بتوان نوعی اعتراض عمومی نسبت به خاص اندیشی
بخشی از جامعه پزشکی دانست .هرچند مسئوالن سازمان صنفی نظام
پزشکی و شخص وزیر بهداشت به طرق مختلف سعی در محکومیت این
برنامهها داشتند اما نمیتوان این واقعیت را کتمان کرد که جامعه پزشکی
مانند هر قشر دیگر نقاط ضعفی دارد و باید در یک فضای سازنده به آنها
پرداخته شود .اعتماد بین پزشک و بیمار را اخالق متعالی جامعه پزشکی
تضمین میکند و نه چیز دیگری .از سوی دیگر با ادامه سیاستهای فعلی
وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی مبنی بر تمایز و برتری جامعه
پزشکی بر سایر قشرها که به اشکال مختلف در قالب تعرفه گذاری ،نظارت
و مجازاتهای سطحی در برابر تخلفات پزشکی متجلی است با عکسالعمل
مردمی و پاسخ بدنه جامعه مواجه شده است و روز به روز بر شدت آن
افزوده میشود.
هرچند مسئولین وزارت بهداشت با برگزاری برنامههای انتقادی در رسانه
بهشدت مقابله میکنند اما درعینحال ،برگزاری همایش نقد عملکرد دولت
یازدهم در نظام سالمت اقدام تحسینبرانگیزی بود که وزارت بهداشت بانی
آن بود.

.4تعدد متولیان بهداشت و آسیب به مردم

تعدد نهادهای ذیربط در کنترل مواد غذایی نظیر سازمان غذا و دارو و
سازمان استاندارد و دامپزشکی ،سبب نابسامانیهای زیادی در کنترل
کیفیت مواد غذایی شده است .به گفته کارشناسان وجود وحدت رویه
و هماهنگی در عملکرد این سازمانها الزمه تحقق امنیت و بهداشت مواد
غذایی میباشد .از سویی بنا به اظهارنظر وزیر بهداشت تعداد بازرسان این
نهاد بسیار کمتر از سالهای گذشته است این در حالی است که با افزایش
جمعیت و رشد صنعتی نیاز به بازرسی و نظارت بیش از گذشته حس
میشود .ناکافی بودن مجازاتها هم عامل دیگریست که برخورد با متخلفان
را با مشکل مواجه میکند.

واردات گوشتهای بوفالو و نابینا شدن بیماران بر اثر استفاده از داروی
قاچاق نمونهای از ناهماهنگی بین نهادهای اشاره شده بود .از سوی دیگر
طبق اسناد باالدستی وزارت بهداشت بهعنوان متولی اصلی سالمت مردم
معرفی شده است که این موضوع لزوم هماهنگی سایر دستگاهها با این
وزارت خانه را بیش از پیش یادآور میشود.

.5ناکارآمدی بیمهها و لزوم چارهاندیشی برای آن

همزمان با افزایش قابلتوجه تعرفهها ،بیمهها و مخصوصاً بیمههای تکمیلی
با مشکل کمبود منابع مواجه شدند .بهطوریکه مبالغ قابلتوجهی بدهی
به مراکز ارائه خدمت پدیدار گشت .تجمیع بیمهها راهحل قانون برنامه
پنجم توسعه جهت ارتقا کارآمدی بیمههاست .مسئولین وزارت بهداشت
از تجمیع منابع بیمهها و انتقال آن به وزارت بهداشت سخن میگویند .در
مقابل مقامات بیمهای ضمن تأکید بر تفکیک ارائهدهنده خدمت از خریدار
خدمت ،موضع مقابل آن را دارند .در این میان ایده سومی مبنی بر تجمیع
خدمات بیمه پایه و تنوع در پوشش بیمههای تکمیلی بر اساس انتخاب
بیمه شونده مطرحشده است .بااینحال تعیین تکلیف مسئله تجمیع بیمهها
به مصوبات مجلس شورای اسالمی موکول شده است.
الزم به ذکر است از ویژگیهای یک نظام سالمت استاندارد ،تفکیک
وظایف تولیت ،ارائه خدمت و تأمین مالی است .تأمین مالی مهمترین بخش
بهداشت و درمان است که در بیمهها خالصه میشود .اما بیمه در ایران برای
انجام وظایف اصلی خود نیازمند تحول و اصالح ساختار است.

جمعبندی

سرازیر شدن حجم عظیم اعتبارات عمومی به بخش سالمت و اولویتدار
شدن این عرصه در نظام تصمیمگیری کشور فرصتی است مغتنم برای
مسئولین وزارت بهداشت تا با اتکای به آن بتوانند طرحهای اساسی مغفول
مانده این حوزه را به سرمنزل مقصود برسانند .گرچه پرداخت از جیب مردم
در بیمارستانهای دولتی به مقدار بسیار کمی رسیده اما نباید فراموش
کرد که عمده پرداختی مردم در ازای دریافت خدمات در مراکز خصوصی
و بخش سرپایی است که نهتنها دولت در این بخش ورود پیدا نکرده بلکه
در گام سوم طرح تحول ,تعرفههای بخش خصوصی تا  300درصد افزایش
یافت بهطوریکه بر مشکالت مردم در بخش خصوصی افزوده شد.
گرچه گام دوم طرح تحول سالمت به نام بهداشت بود اما در مقام عمل
اقدام و تغییر خاصی صورت نگرفت .برنامه پزشک خانواده تنها راه دستیابی
به اهداف حوزه بهداشت است که اقدام عملی خاصی در راستای اجرای
آن صورت نگرفته است .ادغام طب سنتی در نظام سالمت میتواند راه
میانبری برای رسیدن به اهداف این حوزه باشد که بازهم در مقام عمل
مورد بیمهری قرار گرفته است.
بااینحال نحوه هزینه کرد منابع چالش جدی طرح تحول میباشد .بر
اساس گزارشها تمایل به خدمات القایی در بیمارستانهای دولتی از
سوی ارائهدهنده و گیرنده خدمات افزایش چشمگیری داشته است که این
موضوع لزوم بازنگری در نحوه هزینه اعتبارات عمومی را گوشزد میکند.
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همزمــان بــا افزایــش
قابلتوجــه تعرفههــا،
بیمههــا و مخصوصــ ًا
بیمههــای تکمیلــی
بــا مشــکل کمبــود
منابــع مواجــه شــدند.
بهطوریکــه مبالــغ
قابلتوجهــی بدهــی بــه
مراکــز ارائــه خدمــت
پدیــدار گشــت .تجمیــع
بیمههــا راهحــل قانــون
برنامــه پنجــم توســعه
جهــت ارتقــا کارآمــدی
بیمهها ســت .

نیـمــــۀراه

تیشهبهریشهمسکنمهر
بررسی عملکرد آخوندی در سال دوم دولت تدبیر و امید

مقدمه
عبــاس آخونــدی ،وزیــر راه و شهرســازی دولــت یازدهــم ،در
زمــره متفاوتتریــن وزرای کابینــه دکتــر روحانــی اســت .وی
تحصیــات ابتدایــی خــود را از شــهر نجــف آغاز کــرده و با اخذ
مــدرک دکتــرا در رشــته اقتصــاد سیاســی از کشــور انگلســتان
بــدان پایــان داد .نــام آخونــدی افــرادی را کــه دوران وزارتــش
در دوران ســازندگی را بــه خاطــر دارنــد بــه یــاد طــرح مســکن
پــاک (پسانداز-انبــوه سازی-کوچکســازی) میانــدازد.
«مســکن مهــر»« ،وام خریــد» و «مســکن اجتماعــی» از
جملــه کلیــدواژه هایــی هســتند کــه ایــن روزهــا بــا آقــای
وزیــر همــراه شــدهاند.
در حالــی دولــت ســال دوم عمــر خــود را پشــت ســر گذاشــته
اســت کــه چشــمان ناظــران بــرای ارائــه برنامــهای جــدی
جهــت حــل معضــل تأمیــن مســکن بــه درب وزارت مســکن
خشــک شــد .وزارتخانــهای کــه بــا عــدم اســتقبال مــردم
در طرحهایــی همچــون «وام خریــد» مواجــه شــد ،ایــن
روزهــا نظــر مثبــت خــود را از طــرح مســکن مهــر برگردانــده
اســت و بــا افزایــش قیمتهــای چندبــاره و تأخیــر در اتمــام
پروژههــا ،نارضایتــی مــردم را در پــی داشــته اســت؛ طرحــی
کــه تیشــهی بیمهــری مســئولین ،ریشــههای آن را هــدف
گرفتهانــد و آن را در معــرض آســیب قــرار دادهانــد.
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بررسی عملکرد آخوندی در سال دوم دولت تدبیر و امید

اقدامات

 -1اصالح ابالغیه پیشفروش ساختمان در قالب حساب امانی

از اقدامات مثبت وزارت راه و شهرسازی ،ساماندهی بازار پيشخريد ساختمان
و حذف ريسك متقاضیان ورود به این بازار است .در اين راستا با ابالغ
دستورالعملی ،پيشفروش آپارتمان قبل از صدور پروان ه ساختماني و اتمام
عمليات پيريزي سازه ،ممنوع اعالم شد و فروشنده پيش از انجام معامله،
موظف به تشکیل یک «حساب امانی» در يك بانك عامل برای نظارت بر
مناسبات مالي پروژه شد .در قالب اين حساب ،بانك بهعنوان طرف سوم و به
نيابت از خريدار ،روند ساختوساز را كنترل ميكند و متناسب با پيشرفت
فيزيكي پروژه ،اقساط سپردهگذار (خريدار) را به فروشنده ميپردازد.
اين دستورالعمل میتواند به افزایش شفافیت ،افزایش نظارت و بهبود فرایند
مشارکت متقاضیان پیشخرید مسكن کمک کند .اما مسأله اساسی در حوزه
بازار پیشخرید مسکن این است که در شرایط رکود ،حتی با حذف ريسك
از این بازار ،اتفاق خاصی روی نخواهد داد؛ چراکه از یکسو متقاضیان
مشارکت در این حوزه ،به دلیل توان مالی پایین ،توان پیشخرید مسکن
را نداشته و از سوی دیگر ،سرمایهگذاران به دلیل نگرانی از احتمال عدم
پیشفروش ساختمان ،رغبت چندانی به سرمایهگذاری در این حوزه ندارند.
لذا بهمنظور تکمیل این اقدام مثبت ،برخی از کارشناسان پیشنهاد ارائه وام
پیشخرید در قالب حساب امانی را مطرح میکنند.

-2تشکیل صندوق زمین و ساختمان

اقدام مهم دیگر وزیر راه و شهرسازی در جهت افزایش عرضه مسکن،
تشکیل صندوق زمین و ساختمان است .هدف از این اقدام ،جمعآوری
پساندازهای خرد و اختصاص آن به ساخت پروژههای ساختمانی و سپس
تقسیم عواید فروش واحدهای ساخته شده بین سرمایهگذاران است .اما
در عمل تاکنون تنها یک صندوق شکل گرفته و صرفاً برای یک پروژه
 ۶۰واحدی در شهرک راهآهن تهران پذیرهنویسی شده که بسیار ناچیز
است .سایر صندوقها و پروژههای در دست اقدام ،همچنان در مراحل اولیه
شکلگیری یا انجام مطالعات فاز صفر و قبل از آن هستند.

-3راهاندازی سامانه کنترل خودکار قطارها

یکی از نقاط ضعف بزرگ شبکه ریلی کشور ،طوالنی بودن طول بالکها
(محدوده معینی که تنها یک قطار اجازه حرکت در آن را دارد) است که
باعث کاهش بهرهوری شبکه ریلی و تردد قطارهای کمتری در یک محور
شده است.
طرح راه اندازی سیستم کنترل هوشمند سرعت قطار با سرمایهگذاری 100
میلیون دالری دولت ،در دستور کار شرکت راه آهن قرار گرفته است .مرحله
اول این طرح با تجهیز  10ایستگاه در محور تهران-مشهد کلید خورد و در
گام اول ،امکان افزایش سرعت قطارها ،تا حداکثر سرعت طراحی خود در
هر قسمت از مسیر ،با توجه به شیب و فراز ،طول قوس و نوع لوکوموتیو
فراهم شد .اولین نتیجه این اقدام ،افزایش ضریب ایمنی حرکت متوالی
قطارها است .بنابر اظهارات مسئولین شرکت راه آهن ،هماکنون عملیات
بالکبندی جدید با طول کمتر نیز در این محور به پایان رسیده و آماده
بهرهبرداری است .قرار است تا پایان سال جاری ،تمامی خطوط کشور
مجهز به این سامانه شوند که در این صورت ،بازدهی شبکه ریلی  1.5تا 2
برابر افزایش خواهد یافت.

-4-1توسعه شبکه حملونقل حومهای

در شبکه حملونقل حومهای ،اتصال و ارتباط شهرهای نزدیک به
کالنشهرها موضوعیت دارد که در سالهای گذشته متولی مشخصی
نداشته است .با تأکید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر توسعه قطارهای
حومهای ،شرکت راهآهن این موضوع را جزء اولویتهای کاری خود قرار
داده و با تأسیس «شرکت راهآهن حومهای» زیر نظر خود ،عم ً
ال متولی این
امر را تعیین نموده است.
راشدی ،معاون مسافری شرکت راهآهن ضمن اشاره به افزایش تعداد
قطارهای حومهای تهران-قم ،تهران-کرج و تهران-ورامین ،از شروع به
کار قطار حومهای تهران-قزوین خبر داد .ازآنجاکه در کنار افزایش تعداد
قطارها ،زیرساختها نیز باید توسعه پیدا کند ،برنامههایی چون افزایش دو
خط به مسیر تهران -گرمسار و تهران-کرج در دستور کار شرکت راهآهن
قرار گرفته است .همچنین اجرای طرح دو خطه کردن مسیرهای تهران-
ی فقط
قم و کرج-قزوین به پیمانکار سپرده شده است .البته قطار حومها 
مخصوص شهر تهران نبوده و در اصفهان ،شیراز ،و مشهد نیز فعال شده
است.
از جمله اقدامات صورت گرفته برای جذب مسافران به شبکه ریلی حومهای،
کاهش قیمت بلیتها در مسیرهای ذکر شده است .با توجه به اهمیت
حملونقل حومهای و نقش آن در تسهیل رفتوآمدها ،کاهش تراکم
شهرهای بزرگ و ارتقای کیفیت زندگی افراد ،توجه دولت به این موضوع
قابلتقدیر میباشد.

-5افزایش سقف وام خرید مسکن

اقدام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف وام خرید مسکن تا 80
میلیون تومان ،با هدف تحریک تقاضا در بازار مسکن صورت گرفته است .در
شرایط فعلی بازار مسکن که افزایش عرضه وجود ندارد ،این اقدام وزارت راه
زمینه را برای افزایش قیمت و سرازیر شدن تقاضاهای سرمایهای و نقدینگی
سرگردان بهسوی بازار مسکن فراهم ميکند .این مسأله به افزايش شکاف
بين عرضه و تقاضا در بازار مسکن دامن زده و نهایتاً زمینه جهش قیمتی
در بازار مسکن را ایجاد میکند .اين سياست در شرايطي از سوي وزارت راه
و شهرسازي در حال پيادهسازي است كه دولت يازدهم در بسته سياستي
خروج غيرتورمي از ركود ،نسبت به آن هشدار داده بود.
البته کارشناسان اختصاص وام خرید به خانه اولیها را اقدام مثبتی تلقی
کردهاند؛ چراکه منجر به حمایت از عرضه مسکن میشود .اما هماکنون بعد
از گذشت حدود سه ماه از ابالغیه افزایش وام خرید ،واقعیتهای میدانی
نشان از عدم استقبال مردم و شکست این سیاست دارد؛ بهگونهای که
تنها  5هزار نفر از این طرح استقبال کردهند .از طرف دیگر ،بانکهای
تجاری خصوصی و دولتی ،با گذشت دو ماه از «آزادسازی پرداخت وام خرید
مسکن» ،هنوز مسیر دسترسی به تسهیالت بدون سپرده را باز نکردهاند و
کماکان بازار غیررقابتی وام مسکن ،در انحصار بانک مسکن است.
کارشناسان معتقدند که سیاست وام پیشخرید مسکن در قالب حساب امانی
با توجه به شرایط اقتصادی کشور به دلیل حمایت همزمان از عرضه و تقاضا،
بهترین جایگزین برای وام خرید است که میتواند بهعنوان یک لوکوموتیو
اقتصادی ،زمینه را برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی فراهم کند.

-6تدوین طرح جامع مسکن

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم ،مسئولین وزارت راه و شهرسازی،
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اقــدام وزارت راه و
شهرســازی مبنــی
بــر افزایــش ســقف
وام خریــد مســکن
تــا  80میلیــون تومــان،
بــا هــدف تحریــک
تقاضــا در بــازار مســکن
صــورت گرفتــه اســت.
در شــرایط فعلــی بــازار
مســکن کــه افزایــش
عرضــه وجــود نــدارد،
ایــن اقــدام وزارت راه
زمینــه را بــرای افزایــش
قیمــت و ســرازیر شــدن
تقاضاهــای ســرمایهای
و نقدینگــی ســرگردان
بهســوی بــازار مســکن
فراهــم ميکنــد.

نیـمــــۀراه

بازنگری در طرح جامع مسکن دولت قبل را مدنظر قرار دادند که پس از
تأخیرهای چندباره ،باالخره اخیرا ً از آن رونمایی شد .وزیر راه و شهرسازی
از این طرح بهعنوان «نقشه راه مسکن» یاد کرده است.
با وجودی که مقام معظم رهبری بارها بر متوقف نکردن برنامهریزی به
رفع تحریمها تأکید کردهاند ،طراحان این طرح حل مسأله مسکن را با
فرض ادامه تحریمها “امکانناپذیر” دانست ه و تالش در جهت بهبود درونی
ساختارهای اقتصادی کشور را «کام ً
ال غیرمحتمل» معرفی کردهاند .وزارت
راه و شهرسازی در پاسخ به انتقادات کارشناسان درباره این مسأله ،تنها به
تغییر واژگان قسمت سناریوهای طرح جامع و افزودن واژه اقتصاد مقاومتی
بسنده کرد.
طرح جامع مسکن همچنین با سیاستهای کلی جمعیت (ابالغی مقام
معظم رهبری) همخوانی نداشته و راهبرد کوچکسازی خانهها و افزایش
اجارهنشینی را برگزیده است.

 -7روند روبه رشد ترانزیت کاال

براســاس آمــار ســالیانه
ســازمان راهــداری در
حــوزهی ترانزیــت کاال،
در دو ســال اخیــر از
شــتاب رشــد ترانزیــت
کاســته شــده اســت؛
بــه طوریکــه در ســال
 92نــه تنهــا رشــدی
صــورت نگرفتــه اســت
بلکــه میــزان کاالی
ترانزیتشــده نســبت
بــه ســال قبــل ،کاهــش
نیــز یافتــه اســت .البتــه
در ســال  ،93ایــن رونــد
بــا افزایــش نســبت
بــه ســال   92مجــددا ً
اصــاح شــد.

ترانزیت کاال یکی از مهمترین متغیرهای حملونقل در رشد اقتصادی به
شمار میآید .روند رو به رشد اما کمشتاب آمار ترانزیت کاال از ایران که
عمدتاً با تکیه بر کریدور شمال-جنوب شکل گرفته ،بسیار حائز اهمیت
است .براساس آمار سالیانه سازمان راهداری در حوزهی ترانزیت کاال ،در دو
سال اخیر از شتاب رشد ترانزیت کاسته شده است؛ بهطوریکه در سال 92
نه تنها رشدی صورت نگرفته است بلکه میزان کاالی ترانزیتشده نسبت
به سال قبل ،کاهش نیز یافته است .البته در سال  ،93این روند با افزایش
نسبت به سال  92مجددا ً اصالح شد.

مجموع

در سال  93جمعاً  13میلیون تن کاال از طریق جاده و ریل در کشور
ترانزیت شده است که بههیچوجه متناسب با ظرفیتهای کشور نیست.
این در حالی است که بر اساس برآورد انجمن حملونقل دریایی ،در سال
 2013ایران فرصت بیش از  ۲۰۰میلیون تن بار برای ترانزیت داشته است.
به نظر میرسد دولت با درک درستی از ظرفیتی به نام ترانزیت برنامههایی
را برای توسعه آن تدوین کرده است که از آن جمله میتوان به حذف
و کاهش حق دسترسیها برای جذب بار ،امضای تفاهمنامه برای اتصال
راهآهن دو کشور ایران و عراق ،انجام مذاکرات برای ساخت محور خواف-
هرات ،ازسرگیری حملونقل ریلی بار بین ایران و پاکستان پس از  5سال،
تالش برای افزایش حجم مبادالت ريلي دو كشور ايران و تركمنستان و...
اشاره کرد.

 -8توسعه راه روستایی؛ اما با شتاب کمتر

عملکرد وزارت راه دولت یازدهم در زمینه راه روستایی چندان درخشان
نبوده است .در دولتهای قبلی به طور میانگین ساالنه  5700کیلومتر راه
جدید روستایی احداث شده است؛ اما بنا به گزارش معاون راه روستایی
وزارت راه و شهرسازی ،این میزان در سال 93با کاهش چشمگیر به حدود
 ۳هزار کیلومتر رسیده است .البته با توجه به تخصیص سهمیه قیر به این
وزارتخانه ،در سال گذشته حدود  5000کیلومتر راه روستایی آسفالت شده
است.
در ابتدای امسال نیز وزارت راه و شهرسازی از برنامهریزی برای احداث و
نوسازی  5000کیلومتر راه روستایی خبر داد که با توجه به رو به اتمام
بودن فصل کاری برای آسفالت راههای روستایی و عدم تخصیص منابع برای
اجرایی نمودن این طرحها ،تحقق کامل این وعده نیز با ابهام روبروست.

مواد غیر نفتی

ارقام به هزار تن

مواد نفتی

١٤٠٠٠
١٢٠٠٠
١٠٠٠٠
٨٠٠٠
٦٠٠٠
٤٠٠٠
٢٠٠٠

سال 93

سال 92

سال 91

سال 90

سال 89

سال 88

سال 87

منودار  .1بررسی روند ترانزیت کشور از سال  84تا 93
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سال 86

سال 85

سال 84

٠

بررسی عملکرد آخوندی در سال دوم دولت تدبیر و امید

کارهای مغفول

 -1بیمهری به مسکن مهر

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید انتظار میرفت مسکن مهر با اصالحات
و تدابیر بیشتر ادامه پیدا کند .حسن روحانی ،رئیس دولت یازدهم در یکی
از مناظرههای تلویزیونی قبل از انتخابات ریاست جمهوری در سال ،92
با تأیید اصل طرح مسکن مهر ،وعده رفع اشکاالت آن را در دولت خود
داده بود .آخوندی نیز در هنگام کسب رأی اعتماد از مجلس ،ابراز داشت
که هیچگاه مخالف طرح مسکن مهر نبوده است و مشکل را در خدمات
زیربنایی و روبنایی میداند و نسبت به سطح مدیریت دولت در این طرح
انتقاد دارد.
آخوندی پس از رسیدن به وزارت ،برخالف صحبتها و موضعگیریهای
خود و رئیسجمهور ،اوایل آبان ماه سال  ،1392دستور توقف مسکن مهر
را صادر کرد؛ ولی همچنان وعده تکمیل هرچه سریعتر پروژههای قبلی
با تکمیل زیرساختهای شهری را در سخنرانیهای خود مطرح میکرد.
برخالف این وعدهها ،عملکرد وزیر راه و شهرسازی در تکمیل پروژههای
مسکن مهر چندان موفقیتآمیز نبوده است.
بنابر گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی ،از مجموع  2میلیون و 360
هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد ،تا تیرماه  94مجموعاً یک میلیون
و  450هزار واحد به فروش اقساطی رسیده است و همچنان حدود یک
میلیون خانوار چشمبهراه تحویل مسکن خود هستند .این در حالی است که
بسیاری از واحدهای مسکن مهر که به فروش اقساطی رسیدهاند و دفترچه
قسط آنها صادر شده ،هنوز به متقاضیان تحویل داده نشده است.
پیشرفت بسیار کند پروژههای مسکن مهر ،موجب شد که مقام معظم
رهبری در دیدار با هیأت دولت ،تکمیل این پروژهها را به صورت جدی
متذکر شوند .بااینحال ،وزیر راه و شهرسازی در این راستا نه تنها اقدام

جدیای انجام نداده است ،بلکه بارها در اظهارات ناامیدکنندهای ،مسکن
مهر را طرحی «مزخرف» و «حاشیهنشینی مدرن» نامیده است.
متقاضیان مسکن مهر هر روزه با وعدهها و اتفاقات جدیدی درباره زمان
و شیوه تحویل خانههایشان مواجه میشوند .وزیر راه و شهرسازی در آذر
 ،92قول اتمام بیش از  80درصد از مسکن مهر را در سال  93و اتمام کل
پروژه را تا پایان سال  94داد؛ اما این وعده خیلی زود به پایان سال 95
موکول شد .اخیرا ً نیز مسئولین وزارت راه و شهرسازی از احتمال تکمیل
نشدن طرحهای مسکن مهر تا پایان سال  95سخن گفتهاند .روند فعلی
تحویل طرحهای مسکن مهر ،از فروش اقساطی حداکثر  20هزار واحد در
ماه حکایت دارد که در واقع این میزان در سال به  240هزار واحد میرسد.
این بدین معنی است که با این روند و با توجه به  910هزار واحد تکمیل
نشده ،حدود  6سال و نیم طول میکشد که کل واحدهای مسکن مهر
تحویل داده شود!
موضوع دیگری که متقاضیان مسکن مهر را دچار سردرگمی کرده است،
افزایش هر روزه قیمتهای اعالمی است .طبق دستورالعمل شماره  2 ،1و
 3تعدیل قیمت مسکن مهر ،حداکثر افزایش قیمت مسکن مهر  10میلیون
تعیین شده است .اما برخالف این دستورالعملها ،قیمتهای اعالم شده
در برخی موارد به  15 ،12و  16میلیون افزایش یافته است .این در حالی
است که سقف وام مسکن مهر تنها  5میلیون تومان افزایش یافته و به 30
میلیون تومان رسیده است.
مهمترین توجیه مسئولین برای پیشرفت کند طرحهای مسکن مهر ،کمبود
منابع است؛ به گونهای که اعتبار ماهیانه تخصیص یافته به مسکن مهر از
 600میلیارد تومان در تیر  92به  80میلیارد تومان در دیماه 93کاهش
یافته است.
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پیشــرفت بســیار کنــد
پروژههــای مســکن
مهــر ،موجــب شــد
کــه مقــام معظــم
رهبــری در دیــدار بــا
هیــأت دولــت ،تکمیــل
ایــن پروژههــا را بــه
صــورت جــدی متذکــر
شــوند .بااینحــال،
وزیــر راه و شهرســازی
در ایــن راســتا نهتنهــا
اقــدام جــدیای انجــام
نــداده اســت ،بلکــه
بارهــا در اظهــارات
نا ا مید کننــد ها ی ،
مســکن مهــر را طرحی
«مزخــرف» و «حاشــیه
مــدرن»
نشــینی
نامیــده اســت.

نیـمــــۀراه

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

آذر 93

مهر 93

مرداد 93

خرداد 93

فروردین 93

بهمن 92

آذر 92

مهر 92

مرداد 92

خرداد 92

فروردین 92

بهمن 91

آذر 91

مهر 91

مرداد 91

خرداد 91

فروردین 91

نمودار  .2اعتبارات پرداختشده به مسکن مهر (میلیارد ریال)منبع :گزارش ماده  ۴۹مجلس شورای اسالمی

بهرغــم وعدههــای
اعــام شــده ،پــس از
گذشــت دو ســال از
عمــر دولــت یازدهــم،
نــه تنهــا طــرح مســکن
اجتماعــی بــه مرحلــه
اجــرا نرســیده ،بلکــه
حتــی برنامهریــزی
آن هــم نهایــی نشــده
و صرفــ ًا لفــظ آن در
ســخنان وزیــر راه و
شهرســازی شــنیده
میشــو د .

طبق پیشبینی وزارت راه و شهرسازی ،اعتبار الزم برای اتمام طرح مسکن
مهر به همراه خدمات زیربنایی و روبنایی آن 10 ،هزار میلیارد تومان است.
این در حالی است که تا پایان سال  93میزان آورده مردم و اقساط بازگشتی
مسکن مهر ،بیش از  8هزار میلیارد تومان بوده است که در اختیار مسئوالن
قرار داشته است .اما این مبالغ به جای هزینه شدن جهت تکمیل طرحهای
نیمهتمام ،صرف بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و افزایش وام خرید
شده است .این منابع تا پایان سال  94به بیش از  12هزار میلیارد تومان
خواهد رسید.
یکی از دالیل عدم تکمیل بهنگام طرحهای مسکن مهر ،برخورد سیاسی
و غیرکارشناسانه با آن بوده است؛ بهگونهای که افزایش وام مسکن مهر از
 25به  30میلیون که در دولت قبل تصویب شده بود ،در ابتدای کار دولت
یازدهم ملغی و بعد از  18ماه ،دوباره تصویب شد.
بهطورکلی انتظار میرفت با تأکیدات رهبر معظم انقالب و تجمعات
چندباره مردم در مقابل مجلس شورای اسالمی و شهرستانهای مختلف،
کمکاریهای مربوط به مسکن مهر جبران شود .ولی وزیر راه و شهرسازی،
نهتنها منابع مالیای که اختصاص به این پروژه داشت را بهخوبی مدیریت
نکردند؛ بلکه در طول دوران وزارت ،کمتر از  10بار از پروژههای مسکن
مهر بازدید به عمل آوردند .این در حالی است که ایشان اهتمام جدیای به
حضور و سخنرانی در همایشهای غیر مرتبط با حوزه مسئولیتشان داشتند؛
از «همایش تحول در نظام آموزشوپرورش» گرفته تا «همایش بیان مفهوم
اخالق» و «همایش مبارزه با تکفیریها» و  ...در داخل کشور و سخنرانی در
«همایش اقتصاد ایران بعد از تحریم» در کشور فرانسه.

 -2مسکن اجتماعی؛ وعدهای که محقق نشد

وزیر راه و شهرسازی در آبان ماه  ،92با توقف طرح مسکن مهر ،طرح مسکن
اجتماعی را بهعنوان جایگزینی مناسب برای حمایت از گروههای کمدرآمد

.1فروردینماه سال  - 91سخنرانی در حرم رضوی
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معرفی نمود .آخوندی همچنین وعده آغاز طرح مسکن اجتماعی را از اواخر
سال  93داد .بهرغم وعدههای اعالم شده ،پس از گذشت دو سال از عمر
دولت یازدهم ،نهتنها طرح مسکن اجتماعی به
مرحله اجرا نرسیده ،بلکه حتی برنامهریزی آن هم نهایی نشده و صرفاً
لفظ آن در سخنان وزیر راه و شهرسازی شنیده میشود .تنها اقدام اجرایی
وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در خصوص طرح مسکن اجتماعی،
آماده کردن پیشنویس یک تفاهمنامه میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،تحت عنوان برنامه مشترک است که هنوز
به امضای طرفین نرسیده است .همچنین در این پیشنویس ،هیچیک از
مؤلفههای طرح ،اعم از میزان و نوع منابع مورد نیاز و تسهیالت در نظر
گرفتهشده برای متقاضیان ،نحوه اجرا و مراحل زمانی طرح مشخص نشده
است.
بیتوجهی به افزایش ساخت مسکن در دولت یازدهم ،در حالی است که
کشور به ساخت  2میلیون واحد مسکن در سال نیاز دارد.

 -3بیتوجهی به ساخت و نوسازی مسکن روستایی

ساخت مسکن روستایی و نوسازی مسکن روستاییان همواره یکی از
مصادیق خدمترسانی به محرومین و مستضعفین و در راستای برقراری
عدالت بوده است .بهگونهای که رهبر انقالب 1نیز ساخت مسکن روستایی
را از مصادیق بارز پیشرفت و عدالت در کشور نامیدند.
در دو سال گذشته ،موضوع مسکن روستایی در وزارت راه و شهرسازی
رو به تعطیلی گذاشته است؛ بهطوریکه در سال  92هیچگونه تسهیالتی
به مسکن روستایی اختصاص نیافته است و در سال  ،93تنها  5هزار فقره
تسهیالت در زمینه مسکن روستایی پرداخته شده است .این در حالی است
که در چند سال گذشته ،بهطور متوسط در هر سال ،بیش از  200هزار
واحد تسهیالت برای مسکن روستایی پرداخت شده است.

بررسی عملکرد آخوندی در سال دوم دولت تدبیر و امید
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نمودار  .3تعداد تسهیالت اختصاص یافته به ساخت مسکن روستایی (منبع :گزارش ماده  ۴۹مجلس شورای اسالمی)

 -4کاهش روند جذب بار و مسافر توسط ناوگان ریلی

با توجه به رسالت ذاتی راهآهن در حمل بار و مسافر به دلیل مزیتهای
فراوان آن ،انتظار میرود این مهم در اولویت سیاستگذاریها و
برنامهریزیهای دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد .اما بررسی
عملکرد  10ساله راهآهن در این حوزه نشان میدهد که استفاده از ناوگان
ریلی برای جابهجایی مسافر و بار در دو سال اخیر با کاهش همراه بوده
است .با توجه به وعده وزیر راه و شهرسازی برای  6برابر شدن سهم ریلی از
کل حملونقل ،انتظار میرود در سال آتی ،این روند نزولی به سیر صعودی
تغییر نماید.

مجموع

تناژ بار حمل شده

 -5بیتوجهی به نوسازی بافتهای فرسوده

یکی از مشکالت اساسی بخش مسکن و شهرسازی کشور ،مسأله بافت
فرسوده است .بهرغم اینکه وزیر راه و شهرسازی نگرانی خود را در خصوص
روند کند نوسازی بافتهای فرسوده اعالم کرده بود ،اما تاکنون اقدامی در
این جهت از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام نشده است .حتی فعالیت
برخی شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه که وظیفه نوسازی واحدهای
فرسوده را به عهده داشتند نیز تعطیل شده است .به نظر میرسد که
برنامه دولت در این زمینه تنها به اعطای تسهیالت محدود شده است و در
مجموع ،برنامه عملیاتی مشخصی برای احیای بافت و حل مشکالت شهری
و خدمات زیر بنایی و روبنایی آنها وجود ندارد.

ارقام به هزار

تعداد مسافر جابجا شده

٧٠٠٠٠
٦٠٠٠٠
٥٠٠٠٠
٤٠٠٠٠
٣٠٠٠٠
٢٠٠٠٠
١٠٠٠٠

سال 93

سال 92

سال 91

سال 90

سال 89

سال 88

سال 87

سال 86

سال 85

سال 84

٠

نمودار  .4تعداد مسافران و میزان تناژ بار جابجا شده در شبکه ریلی
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در خصــوص ارائــه
تســهیالت نوســازی
بافتهــای فرســوده
نیـــــــز بهرغــم
وعدههــای دادهشــده،
رقـــــم پرداخــت
تســهیالت بــه ایــن
حــوزه در ســال  92بــا
کاهــش  87درصــدی بــه
کمتــر از  8هــزار فقــره
تنــزل یافتــه اســت.

نیـمــــۀراه

در خصوص ارائه تسهیالت نوسازی بافتهای فرسوده نیز بهرغم وعدههای
داده شده ،رقم پرداخت تسهیالت به این حوزه در سال  92با کاهش 87
درصدی به کمتر از  8هزار فقره تنزل یافته است .درحالیکه طی سالهای
 90 ،89و  ،91ساالنه بیش از  60هزار قرارداد برای پرداخت تسهیالت
نوسازی بافت فرسوده شهری از محل اعتبار بانکهای عامل منعقد شده
است.

 -6توسعه کند قطارهای سریعالسیر و برقی

طبــق اعــام مرکــز
آمــار 70 ،درصــد از
مســکن
تقاضــای
کشــورمان ،تقاضــای
غیرمصرفی و ســرمایهای
اســت .ایــن بدیــن معنی
اســت کــه تقاضــای
خریــد زمیــن و ملــک با
انگیــزه اســتفاده کــردن
از آن نیســت ،بلکــه بــا
انگیــزه ســود و داللــی
اســت کــه یکــی از
دالیــل اصلــی افزایــش
قیمــت زمیــن و مســکن
در کشــور اســت.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم ،با بررسی قرارداد احداث قطار
سریعالسیر تهران-قم-اصفهان که در سال  ،89با پیمانکار چینی به ارزش
 5.2میلیارد یورو بسته شده بود (و سهم شرکتهای ایرانی در آن فقط 10
درصد بود) ،این قرارداد مورد بازنگری قرار گرفت .در سال  93انعقاد قرارداد
جدیدی به ارزش  2.5میلیارد یورو برای این طرح (با در نظر گرفتن سهم
 65درصدی برای شرکتهای ایرانی) در دستور کار قرار گرفت .در حال
حاضر ،طرح مذکور در مرحله مطالعات فنی و بررسی مبانی طراحی میان
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل و فاینانسر چینی است و هنوز
اقدام عملیاتی جدیدی بر روی آن آغاز نشده است .قرار است که این طرح
و طرح قطار برقی تهران-مشهد که در سال گذشته تنها بخش تأمین مالی
آن پیشرفت داشت ،تا پایان دولت یازدهم مورد بهرهبرداری قرار گیرد؛ اما
با روند کند پیشرفت این دو طرح بزرگ ریلی ،تحقق این وعده دور از ذهن
به نظر میرسد.

 -7عدم فعالیت در جهت جلوگیری و کنترل سوداگری

در شرایط کنونی ،بخش زمین و مسکن ،تبدیل به بهشت سوداگران شده
است و ثروتهای بادآورده بسیاری را نصیب آنها کرده است؛ بهطوریکه
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طبق اعالم مرکز آمار 70 ،درصد از تقاضای مسکن کشورمان ،تقاضای
غیرمصرفی و سرمایهای است .این بدین معنی است که تقاضای خرید زمین
و ملک با انگیزه استفاده کردن از آن نیست ،بلکه با انگیزه سود و داللی
است که یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت زمین و مسکن در کشور است.
در این شرایط ،وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در ابتدای تصدی
مسئولیت خود ،به درستی بر کنترل سوداگری در بازار مسکن از طریق
ابزار مالیاتی تأکید کرده بود .اما در ادامه ،وی با چرخشی عجیب ،نهتنها
سخنی از استفاده از ابزار مالیاتی جهت کنترل سوداگری به میان نیاورد،
بلکه حتی به مخالفت با این رویکرد برخاست .زمانی که مجلس در حال
تصویب مالیات بر عایدی سرمایه بود ،آخوندی در نامهای به رئیس مجلس
خواستار حذف مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از الیحه
اصالح قانون مالیاتهای مستقیم شد .توجیه این اقدام ،اثر رکودی این
مالیاتها عنوان شده بود؛ حالآنکه این الیحه با معاف کردن نیاز مصرفی
افراد و ساختوساز مسکن از این مالیات و همچنین در نظر گرفتن تعدیالت
تورمی ،پیشبینیهای الزم را برای اجتناب از این موضوع انجام داده بود.

تحوالت پیرامونی بخش مسکن

 -1رکود شدید بازار مسکن

شواهد و مستندات ،بیانگر آن است که در شرایط کنونی ،بازار مسکن دچار
رکود بیسابقهای است ،بهطوریکه تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در
نقاط شهری از  440هزار واحد در ششماهه نخست سال  ،92با  60درصد
کاهش به  185هزار واحد در ششماهه نخست سال  93رسید.
طبق آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ،تعداد پروانههای ساختمانی

بررسی عملکرد آخوندی در سال دوم دولت تدبیر و امید
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منودار  .5تعداد واحدهای مسکونی مندرج در پروانههای احداث ساختامن در نقاط شهری کشور (منبع :مرکز آمار ایران)
صادرشده برای احداث مسکن (بهعنوان شاخصی از تولید مسکن) در 8
سال اخیر هرگز بهاندازه سال  1393پایین نبوده است و متأسفانه این روند
کاهشی همچنان ادامه دارد.
این رکود به صنایع مرتبط با مسکن نیز سرایت و اقتصاد ملی را متأثر
ساخته است؛ بهنحویکه شاخص گروه سیمان و فوالد در بورس تهران،
برای اولین بار طی سالهای اخیر ،در سال  ،93روند نزولی به خود گرفته
و با سرعتی بیشتر از شاخص کل بورس ،کاهش یافته است .در سال ،92
تولید سیمان و محصوالت فوالدی در کشور برای اولین بار طی حداقل 10
سال اخیر ،با کاهش مواجه شده است.

 -2فعالیت نامناسب بانکها در حوزه مستغالت

باوجود تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر عدم بنگاهداری بانکها و صراحت
بند 2ماده  34قانون پولی و بانکی کشور که بانکها را از ساختوساز و ورود
به معامالت منقول منع کرده است ،بانکهای خصوصی و دولتی فعالیتهای
شایانی در حوزه ساختوساز و معامالت غیرمنقول ،بهویژه در بخش زمین
و مسکن انجام میدهند که در گزارشهای سالیانه بانکها نیز به صراحت
اعالم میشود .این امر باعث برهم خوردن نظم معامالت مسکن ،افزایش
تقاضاهای سرمایهای و درنهایت افزایش قیمت زمین و مسکن خواهد شد.

 -3سؤال از وزیر در مجلس شورای اسالمی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی روز سهشنبه 29
اردیبهشت سال جاری ،در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران
مجلس ،طرح سؤال ملی از وزیر راه و شهرسازی را در مورد بیتوجهی به
طرحهای مسکن مهر در کشور مطرح کردند .نهایتاً از تعداد  211نماینده
حاضر 107 ،نفر به ایشان رأی موافق دادند ،تا تنها با یک رأی اختالف،
وزیر کارت زرد نگیرد .همچنین مدتی است که موضوع استیضاح وزیر راه
و شهرسازی توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی پیگیری
میشود.

 -4جمعبندی

کارنامه آقای آخوندی در حوزه راه و ترابری در مجموع مثبت تلقی میشود.
در این میان حوزه ریلی عملکرد بهتری نسبت به سایر حوزهها داشته است و
در کنار افزایش ظرفیت حملونقلی ،توسعه زیرساختها نیز در آن بهخوبی
پیش رفته است؛ اما هنوز برنامهریزی جدیای متناسب با ظرفیتهای
عظیمی که در این حوزه نهفته (مانند ترانزیت) ،صورت نگرفته است .در
حوزه جادهای نیز در برخی زمینهها (ازجمله راه روستایی) که پیشتر از
نقاط قوت این وزارتخانه به شمار میآمد ،ضعف عملکردی مشاهده میشود.
اما بررسی اقدامات صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی در بخش
مسکن ،نشان از عملکرد بسیار ضعیف این وزارتخانه دارد؛ بهطوریکه
پرداختن به خیلی از موضوعات مهم ،صرفاً در حد حرف باقی مانده است
و طرحهایی همچون مسکن مهر ،بدون هیچ جایگزین عملیاتی ،به حال
خود رهاشدهاند.
همچنین طرحهایی مانند «طرح جامع مسکن» نیز حل مسأله مسکن را با
فرض ادامه تحریمها «امکانناپذیر» دانستهاند .در این شرایط ،رکود بخش
مسکن بسیاری از صنایع مرتبط را نیز به کام رکود برده و حجم باالیی از
اقتصاد و اشتغال کشور را دچار چالش کرده است .بهعبارتدیگر ،بخش
مسکن که میتوانست با رویکرد اقتصاد مقاومتی منجی اقتصاد کشور باشد،
باسیاستهای نادرست مسئوالن بخش مسکن ،خود گرفتار رکود شده و
بهمثابه وزنهای بر پای اقتصاد کشور عمل میکند.
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نماینــدگان مجلــس
شــورای اســامی  ،طــرح
ســؤال ملــی از وزیــر
راه و شهرســازی را در
مــورد بیتوجهــی بــه
طرحهــای مســکن
مهــر در کشــور مطــرح
کردنــد .نهایتـ ًا از تعــداد
 211نماینــده حاضــر107 ،
نفــر بــه ایشــان رأی
موافــق دادنــد ،تــا تنهــا
بــا یــک رأی اختــاف،
وزیــر کارت زرد نگیــرد.

نیـمــــۀراه

حاشیهنشینیتولید

تزاده در سال دوم دولت تدبیر و امید
بررسی عملکرد نعم 

مقدمه
محمدرضــا نعمــت زاده ،در حالــی ســکاندار وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
دولــت یازدهــم شــد کــه پیــش از ایــن در دولتهــای پنجــم و ششــم نیــز
وزارت صنعــت را بــر عهــده داشــته اســت .نــام نعمــتزاده در رســانهها بــا
مقوالتــی همچــون «قیمــت خــودرو»« ،واردات» و البته «صنعت پتروشــیمی»
عجیــن شدهاســت .مســنترین عضــو کابینــه تدبیــر و امیــد کــه عضــو
هیئــت مدیــره دههــا شــرکت خصوصــی بــه ویــژه در منطقــه پتروشــیمی
«مکــران» در ســواحل جنوبــی کشــور نیــز بــوده اســت ،ســابقه زیــادی در
صنعــت پتروشــیمی کشــور دارد و بــه همیــن دلیــل از ســوی برخــی« ،پــدر
پتروشــیمی ایــران» لقــب گرفتــه اســت .الزم بــه ذکــر اســت وی بهعنــوان
معــاون وزیــر نفــت در دولتهــای هفتــم تــا نهــم فعالیــت داشــت.
ایــن وزیــر پرســابقه کــه اتفاقــاً مایــل بــه اســتفاده از یــاران قدیمــی و
بازنشســتهاش در وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اســت ،تاکنــون دو «کارت
زرد» از مجلــس دریافــت کــرده و همچنیــن بارهــا اختالفاتــش بــا برخــی
مســئولین ارشــد دولــت ماننــد نوبخــت و ســیف رســانهای شــده اســت .مدیــر
ارشــد پــروژه کارت ســوخت در دولــت نهــم بــه عنــوان ابــزار اصلــی شــفافیت
اطالعــات در حــوز ه مصــرف ســوخت و حملونقــل کشــور ،عالقــه زیــادی بــه
حفــظ ســامانههای شــفافیت اطالعــات اقتصــادی در حــوزه تجــارت کشــور
نــدارد و بــه جــای اصــاح اشــکاالت اجرایــی «طــرح شــبنم» ،ایــن ســامانه
اطالعاتــی را بایگانــی کــرده اســت!
عالقــه نعم ـتزاده بــه عضویــت ایــران در ســازمان تجــارت جهانــی ()WTO
کــرات در مصاحبههــا و برنامههایــش مشــاهده نمــود .ایــن
را میتــوان بــه ّ
عالقــه در کنــار اســتمرار بیتوجهــی بــه تولیــد داخلــی و برخــی اقدامــات
دیگــر ،منجــر بــه بــه حاشــیه راندهشــدن تولیــد شدهاســت؛ تولیــدی کــه
یکــی از پایههــای اقتصــاد مقاومتــی اســت.
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بررسیعملکردنعمتزادهدرسال دوم دولت تدبیروامید

اقدامات

 -1رونمایی از برنامه راهبردی صنعت ،معدن و تجارت

برای رسیدن به رشد اقتصادی ،داشتن یک برنامه قوی صنعتی الزم است،
اما وزارت صنعت در  2سال گذشته بدون هیچ برنامه کالن صنعتی مشخص
به مسیر خود ادامه داده است .پس از تأخیرهای چندباره و وعدههای مکرر
نعمت زاده ،سند برنامه راهبردی صنعت ،معدن و تجارت باالخره بعد از دو
سال از فعالیت دولت یازدهم در تیرماه  94رونمایی شد و در اواخر مردادماه
به انتشار رسید .افزایش رقابتپذیری ،افزایش سهم ارزشافزوده بخش
صنعت از تولید ناخالص داخلی ،افزایش سهم ارزشافزوده صنعتی کشور در
ارزشافزوده صنعتی جهان ،ارتقای بهرهوری ،افزایش سهم صادرات صنعتی
کشور در صادرات صنعتی جهان ،افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط
و باال در ارزشافزوده و صادرات صنعتی کشور ،افزایش سرمایهگذاری
خارجی ،افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیتهای بخش ،الحاق
به سازمان تجارت جهانی و بهرهبرداری از ظرفیتهای آن ،ارتقای سهم
بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی ،معدنی و
تجاری ،برخی از اهداف اشارهشده در این سند است .همچنین هفت صنعت
خودرو ،فوالد ،نساجی و پوشاک ،سیمان ،تایر و تیوب ،لوازمخانگی و کاشی
و سرامیک بهعنوان رشته فعالیتهای صنعتی دارای اولویت ،تعیین شده
است.

 -2حمایت حداقلی از تولید داخل

محمدرضا نعمت زاده در حالی به عمر دوسالگی مسئولیت خود در وزارت
صنعت ،معدن و تجارت رسیده است که همچنان بخش تولید در انتظار
حمایت جدی قرار دارد .اشباع بازار از برندهای خارجی و نیز هزینههای
باالی تولید ،موجب شده تا سرمایهگذاران ترجیح دهند اندکسرمایه خود
را صرف فعالیتهای کم ریسک و سودآورتری مثل بازرگانی یا خرید و
فروش سکه ،طال و مسکن کنند .از سوی دیگر در دسترس نبودن تسهیالت
بانکی ،افزایش قاچاق و عدم پرداخت سهم تولید از قانون هدفمندی یارانهها
بر حجم مشکالت آنها افزود.
بااینوجود پیگیری قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر یکی از مؤثرترین
اقدامات دولت و وزارت صنعت در جهت کمک به بهبود اوضاع تولید
بود .حساب ویژه برای تأمین مالی تولیدکنندگان ،مجوز دهی سریع و
بازپرداخت بدهیهای دولت از مهمترین بخشهای این قانون است .تهیه
فهرست  ۲۱۷قلم کاالی مشمول ممنوعیت خرید خارجی از دیگر اقدامات
وزارت صنعت در راستای حمایت از تولید داخل محسوب میشود .البته در
سالهای گذشته نیز مصوبههای مشابه صادر شده بود که در عمل اقدام
ویژهای دیده نشد .درمجموع با توجه به بند 6سیاستهای اقتصاد مقاومتی
که به «افزایش تولید داخل (بهویژه در اقالم وارداتی)» تأکید میکند ،یکی
از اساسیترین مأموریتهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت بهخصوص
در شرایط تحریم ،حمایت عملی از تولیدات داخلی است .بهگونهای که
تولیدکنندگان کوچک و بزرگ دیگر با دغدغههای مالی و واردات بیرویه
دستوپنجه نرم نکرده و در فضای رقابتپذیری بتوانند محصوالت خود را
در بازار ارائه کنند.

-3صنعت خودرو ،تمرکز بر مدل قیمتگذاری بجای
اصالحات ساختاری

 تمرکز بر افزایش تولید و غفلت از توسعه محصول و کیفیت :پس از نصفشدن تولید خودرو در سالهای  91و  92تولید این محصول در سال  93با

رشدی قابلتوجه به یک میلیون و  146هزار دستگاه در سال رسید .با توجه
به باقی بودن شرایط تحریم صنعت خودرو ،مهمترین دلیل رشد تولید را
میتوان تزریق نقدینگی ناشی از فروش اموال مازاد خودروسازان به فرآیند
تولید دانست .طبق اظهارنظر نعمت زاده ،خودروسازان درمجموع بیش از 2
هزار میلیارد تومان از اموال و داراییهای مازاد خود را فروخته و وارد چرخه
تولید کردند .این در حالی ست که کماکان اموال مازاد زیادی ازجمله سهام
سایر خودروسازان در اختیار آنهاست که فروش این اموال میتواند عالوه بر
تأمین سرمایه در گردش خودروسازان ،سرمایه مناسب برای سرمایهگذاری
در طراحی پلتفرم و توسعه محصول بومی را فراهم آورد.
اما مشکالت ساختاری صنعت خودرو نظیر بیانگیزگی خودروسازان برای
سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه ،مونتاژکاری برندهای خارجی ،بیتوجهی
به توسعه محصول بومی و ادامه روند مدیریت دولتی که مانع از قاعده
گذاری صحیح وزارت صنعت برای صنعت خودرو شده است کماکان از سوی
مسئولین وزارتخانه مغفول است .در این میان دعوای قدیمی قیمتگذاری
خودرو همچنان وجود دارد بهطوریکه نعمت زاده اخیرا ً دومین نامه خود
به شورای اقتصاد که حاوی درخواست وی برای خروج بازار خودرو از لیست
بازارهای انحصاری است را ارسال کرده است.
 مذاکرات با پژو و رنو :مذاکرات برای بستن قرارداد مجدد با شرکت پژوفرانسه از دیگر اقدامات وزارت صنعت بود .این در حالی است که شرکت
پژو نهتنها در زمان تحریمها بدون توجه به قراردادش با شرکت ایرانخودرو
از انجام تعهداتش سرباز زد ،بلکه تاکنون نیز جریمهای بابت خسارت 500
میلیونیاش به ایرانخودرو پرداخت نکرده است .گفتنی است این شرکت
فرانسوی حتی بهاندازه تأسیس یک نمایندگی خدمات پس از فروش هم در
ایران سرمایهگذاری نکرده و  ۲۳سال مقابل داخلی سازی قطعات در ایران
سنگاندازی کرده است.
مذاکرات گروه خودروسازی سایپا برای فروش سهام پارسخودرو به شرکت
رنو فرانسه نیز یکی دیگر از تعامالت بینالمللی خودروسازان بود .فارغ از
سابقه منفی خودروسازان فرانسوی باید توجه کرد که همکاری اقتصادی
با شرکای خارجی میتواند به شکل خریدوفروش سهام باشد و یا اینکه
سرمایهگذاری جدیدی از سوی شرکت خارجی انجام شود .وقتی یک
شرکت خارجی سهام یک شرکت ایرانی را بخرد ،درواقع داراییهای شرکت
را خریداری کرده است و الزامی برای سرمایهگذاری جدید و توسعه ظرفیت
تولید ندارد .ازاینرو باید دقت داشت که آیا این واگذاری میتواند موجب
انتقال فناوری در خودروسازی شود یا خیر؟
 واگذاری مجوز واردات خودرو به چند نمایندگی خاص :اواسط سال 93و در راستای برقراری خدمات پس از فروش ،مجوز واردات خودروهای
ی خاص واگذار شد .نعمت
خارجی توسط وزارت صنعت به چند نمایندگ 
زاده معتقد بود که با انجام واردات توسط این نمایندگیها خدمات پس
از فروش برای خودروهای خارجی بهبود مییابد .اما انحصار و به عبارت
دقیقتر رانتی که این اقدام وزارت صنعت به وجود آورد باعث شد تا پای
شورای رقابت و نمایندگان مجلس نیز به این ماجرا باز شود ولی تاکنون به
علت مقاومت وزارت صنعت ،شورای رقابت نتوانسته اقدامی برای لغو این
مجوز انجام دهد .اصرار نعمت زاده بر این نوع واردات خودرو که بهروشنی
موجب نوعی رانت میشود جای تعجب دارد.

-4بستن قراردادهای «تجارت ترجیحی» با رویکرد پیوستن
به «سازمان تجارت جهانی»

ن و ترکیه به امضا
اوایل زمستان  93توافقنامه تعرفه ترجیحی میان ایرا 
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محمدرضــا نعمــت زاده
درحالــی بــه عمــر دو
ســالگی مســئولیت
خــود در وزارت رســید
کــه همچنــان بخــش
تولیــد در انتظــار
حمایــت جــدی قــرار
دارد .وزارت صنعــت در
 2ســال گذشــته بــدون
وجود یــک برنامــه کالن
صنعتــی مشــخص بــه
مســیر خــود ادامــه داده
اســت.

نیـمــــۀراه

براســاس توافقنامــه
کــه
محصوالتــی
ایــران میتوانــد بــا
تعرفههــای ترجیحــی
بــه ترکیــه صــادر کنــد
محصــوالت کشــاورزی
و صنایــع غذایــی اســت
کــه عمومــا ارزش
افــزوده بســیار پایینــی
دارنــد .درحالیکــه
ترکیــه اجــازه دارد
محصــوالت صنعتــی بــا
ارزشافــزوده بــاال ماننــد
محصــوالت نســاجی
و لــوازم خانگــی را بــا
حقــوق گمرکــی کمتــری
بــه ایــران صــادر کنــد.

رسید .توافقی که در پی آن مقررشده بود از ابتدای سال جدید میالدی ۱۲۵
فقره کاالی ایرانی و  ۱۴۰فقره کاالهای ترک مشمول تعرفه ترجیحیشوند.
اما انتشار لیست کاالهای این توافقنامه انتقاداتی را بهخصوص از سوی
تولیدکنندگان به همراه داشت .بر اساس این توافقنامه محصوالتی که ایران
میتواند با تعرفههای ترجیحی به ترکیه صادر کند محصوالت کشاورزی و
صنایع غذایی است که عموماً ارزشافزوده بسیار پایینی دارند .درحالیکه
ترکیه اجازه دارد محصوالت صنعتی با ارزشافزوده باال مانند محصوالت
نساجی ،پوشاک ،مبلمان ،برخی لوازمخانگی مانند یخچال و ماشین
لباسشویی و ظرفشویی و غیره را که در داخل باکیفیت مناسب تولید
میشود با حقوق گمرکی کمتری به ایران صادر کند .همچنین در راستای
این توافقنامه نمایشگاهی تحت عنوان «نمایشگاه پوشاک ترکیه» بهصورت
همزمان در کنار «نمایشگاه پوشاک ایرانی» برپاشد که موجی از اعتراضات
کارگران ،فعاالن اقتصادی ،اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع
نساجی ایران را در پی داشت.
پس از بررسیهای مختلف ،رئیس سازمان توسعه تجارت از بازنگری در
فهرست کاالهای مشمول تعرفه جهت حمایت از تولید داخل خبر داد و
به اشکاالت موجود در لیست فعلی اذعان کرد .مسئوالن وزارتخانه هدف
از بستن قراردادهای ترجیحی با کشورهایی نظیر ترکیه ،اندونزی ،هند و
 ...را دو عامل پیوستن به سازمان تجارت جهانی و کاهش قاچاق میدانند
اما پرواضح است که پیوستن به سازمان تجارت جهانی و کاهش قاچاق
نباید منجر به افزایش فشار بر تولیدکننده داخلی شود و اساساً راه کاهش
قاچاق ،کنترل مبادی وارداتی و کنترل جریان گردش کاال تا زمان فروش با
استفاده از سیستمهای کدینگ کاالست .البته شکی نیست درصورتیکه در
فهرست کاالهای انتخابی دقت عمل به خرج داده شود ،قراردادهای تجاری
دوجانبه ،برای کشور مناسب خواهد بود.

-5تغییر طبقات تعرفهای وارداتی

مهندس نعمت زاده اردیبهشتماه  94از هدفگذاری کاهش طبقات
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تعرفهای خبر داد که بنا بر آن تا سال  1396تعداد این طبقات از 14
به  6کاهش مییابد .در این راستا طبقات تعرفهای در سال  94به 10
عدد کاهش یافت .نعمت زاده هدف از کاهش طبقات تعرفهای را حرکت
به سمت سیاستهای سازمان تجارت جهانی و پیوستن به این سازمان
عنوان کرد.

 -6برقراری مناسب خطوط منظم کشتیرانی به همسایگان
شمالی

خردادماه  94سازمان توسعه تجارت کشور در قالب قراردادی با سازمان
کشتیرانی اقدام به ایجاد خطوط کشتیرانی منظم در دریای خزر و به مقصد
کشورهای روسیه و قزاقستان نمود که با توجه به عدم سابقهی چنین
اقداماتی از این سازمان ،میتوان این اقدام را گامی روبهجلو در راستای
بسترسازی و حمایت از صادرکنندگان کشور ارزیابی کرد .خطوط منظم
کشتیرانی از این منظر در تجارت خارجی ایران اهمیت زیادی دارند که
بیش از  ۹۰درصد واردات و صادرات از طریق دریا ۶ ،درصد از طریق
جاده ۲ ،درصد ریلی و حجم بسیار کمی نیز بهصورت هوایی انجام میشود.
این فرصت همچنین زمانی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد که بتوان با
کشورهایی نظیر روسیه که بازارشان تشنه محصوالت کشاورزی و لبنی
ایران است ،از طریق دریایی یا هوایی رابطه تجاری برقرار کرد .

 -7برنامهریزی برای تأمین تنها  20درصد از نیاز نقدینگی
صنایع کوچک

صنایع کوچک بیش از  90درصد از صنایع کشور را تشکیل میدهند و
سهم  40درصدی در تولید ناخالص داخلی دارند .نیاز نقدینگی این واحدها
طبق اعالم مدیرعامل سازمان صنایع کوچک  10هزار میلیارد تومان است.
گفتنی است دولت در طی نه ماه اول سال  93توانست تنها مقدار دو هزار
میلیارد تومان به صنایع کوچک تسهیالت بدهد .در سال  94نیز وزارت
صنعت با توافق بانک صنعت و معدن همان مقدار دو هزار میلیارد تومان را

بررسیعملکردنعمتزادهدرسال دوم دولت تدبیروامید

برای صنایع کوچک در نظر گرفته که حدود  600میلیارد تومان آن تاکنون
پرداخت شده است.
دربارهی تأمین مالی این صنایع ،پیشنهادی مبنی بر تأسیس بانک صنایع
کوچک وجود دارد که وعدههای موجود دراینباره هنوز محقق نشده است.
در فروردین  89مسئول وقت سازمان صنایع کوچک این وعده را داد اما
اقدامی صورت نگرفت تا اینکه رئیس بانک صنعت و معدن در آبان  93این
پیشنهاد را تکرار کرد .پسازآن نیز مدیرعامل فعلی سازمان در خرداد 94
مجددا ً وعده تأسیس این بانک را داده است اما همچنان اقدام عملی در این
زمینه مشاهده نشده است.
اقدام دیگر وزارت صنعت ،رونمایی از بسته بیمهای صنایع کوچک بود .این
بسته بیمهای شامل سه سطح برای پوشش ریسک صنایع کوچک است
و گفته شده ،عرضه خدمات این بسته از تابستان  94شروع شده است و
بهتدریج در اختیار بیمهگذاران صنایع کوچک در سراسر کشور قرار خواهد
گرفت.

 -8تفاهمنامههایی برای افزایش سهم فناوری در صنعت

یکی از چالشهای مهم موجود ،افزایش سهم فناوری در صنعت و
بهتبع آن افزایش کیفیت ،رقابتپذیری و بهرهوری است .اما استفاده از
فناوریهای بومی در صنایع کشور مورد بیتوجهی واقع شده و عمدتاً به
واردات ماشینآالت و تجهیزات فناورانه یا انتقال فناوریهای ناقص اکتفا
میشود .در این میان به نظر میرسد وزارت صنعت قصد دارد تعامالتی را با
دانشگاهها و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه فناوری
در صنایع کشور صورت دهد .امضای تفاهمنامه ایرانخودرو با دانشگاههای
شریف و امیرکبیر برای ساخت خودروهای هیبریدی و الکتریکی ،امضای
تفاهمنامه سایپا با دانشگاه شریف ،امضای تفاهمنامه وزارت صنعت با معاونت
علمی در جهت توجه ویژه به شرکتهای دانشبنیان و افزایش سهم تحقیق
و توسعه در بنگاهها ،امضای تفاهمنامه بین وزارت صنعت و ستاد توسعه
فناوری نانو در جهت تجاریسازی دستاوردهای فناوری نانو ،ازجمله این
اقدامات است.
البته اجرای تفاهمنامههای مذکور و محقق شدن انتظارات موجود در آنها،
مسئلهای است که پسازاین باید از وزارت صنعت پیگیری کرد .همچنین
به گفته رئیس مرکز توسعه فناوری پیشرفته وزارت صنعت ،تا پایان سال
 93تعداد  36بنگاه صنعتی دانشبنیان فعالیت میکردند که براساس
هدفگذاری این وزارتخانه ،دستیابی به  699بنگاه تا پایان سال  94و
 4178بنگاه تا پایان سال  96دنبال میشود.

موارد مغفول

 -1بکار نگرفتن سیستمهای کدینگ کاال به منظور کاهش
قاچاق

از مهمترین اقدامات بحثبرانگیز وزارت صنعت در سال  ،92لغو طرح های
ایران کد و شبنم از سیستم اطالعات تجاری کشور و عدم ارائه جایگزینی
مناسب بود .اوایل دیماه 94خسروتاج معاون امور اقتصادی و بازرگانی
وزارت صنعت وعده داد که این طرحها با رفع ایرادات در آینده اجرا خواهد
شد ،اما تاکنون خبری از وجود این سیستم اطالعاتی برای رهگیری کاالها
نشده است .این طرحها عمدتاً در جهت ایجاد شفافیت نظام توزیع کاال و
رصد کاال از مبدأ تا مقصد است که یکی از راههای مؤثر جلوگیری از قاچاق
کاالست.

 -2عقبماندگی تولید فوالد برای رسیدن به چشمانداز
1404

مطابق سند چشمانداز  20ساله ،ایران باید تا سال  1404به تولید ساالنه 55
میلیون تن فوالد دست یابد .در حال حاضر ظرفیت تولید فوالد در کشور 24
میلیون تن است .بااینوجود شرایط فعلی حاکی از این است که تمام این
ظرفیت هنوز فعال نشده و در حال حاضر کارخانههای فوالد کشور ،ساالنه
تولیدی نزدیک به  17میلیون تن فوالد خام دارند .در سال  93به میزان 16
میلیون و  805هزار و  156تن فوالد خام تولید شد که نشاندهنده افزایش
 7.4درصدی نسبت به سال  92بود .بررسی بیشتر در صنعت فوالد نشان
میدهد دستیابی به چشمانداز موردنظر نیازمند تکمیل زنجیره و زیرساخت
تولید فوالد است .میزان فعلی تولید سنگآهن ،هزینههای انرژی و کمبود
زیرساختهای حملونقلی همگی از مواردی است که دستیابی به تولید 55
میلیون تن را دور از دسترس نشان میدهد.
پیشرفت طرحهای نیمهتمام فوالدی نیز چندان مناسب به نظر نمیرسد .از
هفت طرح فوالد استانی 4 ،طرح پیشرفت داشتهاند که در بخش احیا برخی
تا  80درصد پیشرفت داشتهاند ولی متأسفانه تقریباً در بخش فوالدسازی
بین  8تا 35درصد پیشرفت داشتهاند .از پیشرفت طرحهای دیگر فوالدی
اطالعی در دست نیست .البته وزارت صنعت به رسیدن به ظرفیت
چشمانداز خوشبین است و به گفته وزیر صنعت این ظرفیت تا پایان سال
 95با احتساب بهرهبرداری از طرحهای باالی  50درصد پیشرفت ،به 35
میلیون تن میرسد.

تحوالت

-1تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در مورد واردات
بیرویه ،قاچاق و حمایت از تولید داخل

طی سال گذشته و سال جاری رهبر معظم انقالب چندین مرتبه نسبت
به افزایش واردات بیرویه و قاچاق هشدار دادند .رهبر معظم انقالب تیرماه
سال جاری در دیدار با مسئولین مجددا ً به آسیب واردات بیرویه تأکید
داشتند و یکی از راههای افزایش تولید ملی را «مقابلهی جدی با واردات
بیمنطق» دانستند و فرمودند« :دولت اصرار داشته باشد و خود را ّ
موظف
مقید بداند که از تولیدات داخلی استفاده کند؛ حتّی با مقداری اغماض؛
و ّ
عیبی ندارد .گاهی میگویند فالن چیز ،کیفیت خارجی را ندارد؛ اشکال
ندارد؛ اگر میخواهیم کیفیت پیدا کند ،باید کمکش کنیم».
همچنین بیانات مقام معظم رهبری در بهمنماه سال گذشته در جمع
مهندسین نیز حاوی تذکرات بسیار جدی در حوزه حمایت از تولید داخل و
تجارت بود .ایشان در دیدار اعضای ستاد مهندسین کشور فرمودند« :فشار
واردات ،کشور را از پای درآورده است» .این چندمین مرتبهای بود که مقام
معظم رهبری دولت را ملزم به حمایت و استفاده از کاالی داخلی دانسته و
نسبت به افزایش واردات بیرویه انذار دادند .رهبر انقالب در موضوع قاچاق
اشاره کردند که پایین آوردن تعرفه واردات به بهانه کاهش قاچاق ،دارای
ی نیست .البته مهندس نعمت زاده و همکارانش معتقد هستند
منطقی قو 
نباید هیچ محدودیتی بهجز تعرفه در تجارت ایران با سایر کشورها وجود
داشته باشد و با رد ممنوعیت واردات کاال ،تنها راه برای کاهش واردات
غیرضروری را دیوار تعرفه گذاری و سودبازرگانی میدانند.

 -2فراخوانی وزیر صنعت به مجلس

وزیر صنعت تاکنون با دو کارت زرد مجلسیها روبرو شده است .وضعیت
بازنشستگان صنعت فوالد و عدم پرداخت مستمری آنان ،دلیل اخطار اول
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طــی ســال گذشــته
و ســال جــاری رهبــر
معظــم انقــاب چندیــن
مرتبــه نســبت بــه
واردات
افزایــش
بیرویــه و قاچــاق
هشــداردادند .همچنیــن
نعمــت زاده نتوانســت
ســهم یارانــه صنعــت
را از ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی بگیــرد
و بــه دســت واحدهــای
تولیــدی برســاند.

نیـمــــۀراه

در تیرماه  93و عدم کنترل بازار کاالهای اساسی و واردات بیشازحد برنج و
خودروهای گرانقیمت ،دالیل کارت زرد دوم در دیماه  93بود.
همچنین در مدت دوساله وزیر صنعت بارها برای پاسخ به سؤاالت
نمایندگان به مجلس فراخوانده شد .عضویت در هیئتمدیره شرکتها،
رانت  650میلیون یورویی ،صدور مجوز واردات سیگار مالبرو از شرکت
صهیونیستی فیلیپ موریس ،واگذاری بخش بازرسی سازمان حمایت از
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،وضعیت نامطلوب شهرکهای صنعتی،
عدم پرداخت یارانه بخش صنعت و گرانی کاالهای اساسی برخی از
محورهای سؤاالت نمایندگان مردم از نعمت زاده بود.

 -3وضعیت تأمین مالی تولید از محل هدفمندی و بانکها

ســــهم تولیــد از
هدفمنــدی یارانههــا،
تاکنـــون بهصــورت
مناســـب پرداخــت
نشــده اســت .در ســال
 93اختصــاص مبلــغ
 ۵۷۰۰میلیــارد تومــان
از محــل هدفمنــدی
یارانههــا بــه ایــن
بخــش مصــوب شــد.
امـــــا محـــمدرضا
نعمــتزاده نتوانســت
ســهم صنعــت کــه ۱۲۰۰
میلیــارد تومــان بــود را
از ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی بگیــرد و
بــه دســت واحدهــای
تولیــدی برســاند.

تأمین مالی یکی از مهمترین مسائل تولید است .در این مورد راهحلهای
مختلفی پیشنهاد میشود که بانک در ایران ،مهمترین نقش را دارد .اما
متأسفانه اشکاالت نظام بانکی موجب شده تا تولید بیشتر از آنکه از
کمکهای نظام بانک منتفع شود ،از آن ضربه میبیند .این موضوع به حدی
است که برخی تولیدکنندهها از دولت درخواست میکنند که آنها را با
بانک مواجه نکنند .بنابراین نیاز است تا دولت به دنبال راههای دیگری برای
تأمین مالی تولید باشد .در ادامه به بررسی سهم تولید از هدفمندی یارانهها
و تسهیالت اعطایی بانکها پرداخته شده است:
هدفمندی یارانهها :سهم تولید از هدفمندی یارانهها ،تاکنون بهصورت
مناسب پرداخت نشده است .در سال  93اختصاص مبلغ  ۵۷۰۰میلیارد
تومان از محل هدفمندی یارانهها به این بخش مصوب شد .اما محمدرضا
نعمت زاده نتوانست سهم صنعت که  ۱۲۰۰میلیارد تومان بود را از سازمان
مدیریت و برنامهریزی بگیرد و به دست واحدهای تولیدی برساند .سازمان
مدیریت اعالم کرد که در سال جدید  300میلیارد تومان یارانه به تولید
پرداخت کرده است و گزارشی از محل مصرف این میزان یارانه ارائه کرده
است .این در حالی است که به عقیده کارشناسان ،این مبلغ در مقابل نیاز
تولید بسیار اندک بوده و چندان گره ای از کار تولید نمیگشاید.

وضعیت عملکرد ماده  8قانون هدفمندسازی یارانهها در سال ( 1394کل یارانه
پرداختشده به بخش صنعت)

تسهیالت پرداختی از سوی بانکها به صنعت و معدن (میلیارد ریال)
تسهیالت پرداختی

صنعت و معدن

سال 90

63.392

سال 91

61.932

سال 92

70.603

سال 93

1.064.992

 -4رفتوآمد هیئتهای خارجی پس از توافق هستهای

پس از توافق هستهای در وین ،برخی هیئتهای خارجی برای انجام
مذاکرات در زمینههای اقتصادی وارد ایران شدند .هیئت  60نفره آلمانی
با ریاست قائممقام صدراعظم آلمان (وزیر اقتصاد و انرژی آلمان بهصورت
همزمان) ،هیئتی از ایتالیا با ریاست وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا ،هیئتی
از ژاپن با ریاست معاون وزیر اقتصاد ،تجارت و صنعت این کشور از جمله

ماه

توضیحات

مبلغ (میلیارد ریال)

 1اردیبهشت

پرداختی به وزارت آموزشوپرورش (بابت شیر مدارس)

1.600

 1اردیبهشت

پرداختی به وزارت جهاد کشاورزی (بابت افزایش قیمت کمباین)

35.595

 2خرداد

پرداختی به وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(بابت کارخانههای سیمان مازوت سوز)

835.048

 2خرداد

 2خرداد

پرداختی به وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(بابت کارخانه قند دزفول)
پرداختی به وزارت صنعت ،معدن و تجارت (بابت صادرات خدمات فنی و
مهندسی کاالهای غیرنفتی)
جمع کل
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تسهیالت بانکی :یکی از راههای تأمین نقدینگی تولید ،استفاده از
تسهیالت بانکها است .وزیر صنعت عالوه بر بانکهای داخلی ،تعامل با
بانکهای خارجی را نیز به عنوان راه گشایش برای تأمین مالی واحدهای
تولیدی معرفی کرده است .مطابق جدول زیر سهم تسهیالت پرداختی
بانکها به بخش صنعت و معدن درسال  1393از مرز  106هزار و 460
میلیارد تومان (معادل  31.2درصد) گذشت .که نسبت به سال 1392
معادل  50.8درصد تسهیالت بیشتر به بخش صنعت و معدن کشور
پرداختشده است .البته نعمت زاده نیمی از این مبلغ را مربوط به
استمهاالت تسهیالت قبلی میدانند .نکت ه دیگر اینکه توصیه بانک مرکزی
به بانکها برای پرداخت تسهیالت به بخش صنعت و معدن 37 ،درصد کل
بود که براساس آمار خود اظهاری بانکها تنها 31درصد آن محقق شد .این
بیتوجهی به بخش تولید در حالی است که بانکها در سال  93حدود 50
درصد از تسهیالت خود را به بخش بازرگانی و خدمات پرداخت کردهاند
که این میزان بیش از  6برابر مقداری است که بانکها مکلف به پرداخت
آن شده بودند.
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سفرهای مهم پس از توافق وین بود .در این میان ،مهندس نعمت زاده به
استفاده از سرمایهگذاری خارجی برای رشد تولید و همکاری در زمینه
توسعه فناوری تأکید کردند.
در گذشته ،به دلیل عدم هوشمندی در تنظیم همکاریها با کشورهای
توسعهیافته ،از طرفی کشور در زمینه فناوری وابسته باقی ماند و از
طرف دیگر فناوریهای دست چندم به کشور وارد شد و یا در مواردی
همچون خودروسازی ،این همکاریها با آسیبهای جدی و خسارتهای
جبرانناپذیر همراه بود .بهطورکلی یکی از نگرانیهای موجود ،این است
که همکاریهای خارجی منجر به توسعه فناوری در کشور نشود و
بهعکس ،کشور را متضرر کند .بنابراین یکی از مسائل کلیدی توجه به
توسعه درونزای فناوری است که همکاری با خارجیها تنها در صورتی
میتواند مفید باشد که به محقق کردن این مهم کمک کند .نکت ه دیگر
نیز این است که مشابه این سفرها در دوره پس از توافق ژنو نیز روی داد
که منجر به اتفاق ویژهای در کشور نشد؛ لذا نباید به اینگونه رفتوآمدها
دل بست.

سهماهه نخست سال  94نیز صادرات سنگآهن نسبت به مدت مشابه
سال قبل افت  72.4درصدی و  46.2به ترتیب از نظر دالری و وزنی را
تجربه کرده و به  2.2میلیون تن به ارزش  78.3میلیون دالر رسیده است.
لذا رکود بازار جهانی ،کاهش تقاضا و کاهش قیمت سنگآهن و فوالد در
اثر دامپینگ چینیها ،زمینه اصلی کاهش چشمگیر صادرات سنگآهن
ایران بوده است.
دراینباره گفتنی است که در اوایل خردادماه سال  93وزیر صنعت
پیشنویس مصوبهای را بهمنظور تائید و تصویب برای وضع عوارض۲۴
قلم کاالی صادراتی به معاون اول رئیسجمهور ارسال کرد که هدف آن
سوق دادن بخش خصوصی و خام فروشان به ایجاد حلقههای ارزش این
کاالها در داخل کشور بود .اما بعد از ارسال این نامه ،کشوقوسهای
فراوان بین دولت و صادرکنندگان مواد معدنی خام ایجاد شد و در نهایت
براساس تصمیم شورای اقتصاد در مهرماه  93و با عقب نشینی دولت،
عوارض صادرات تعدادی از این  24قلم کاال مانند سنگآهن و کنسانتره
صفر شد و ادامه روند خام فروشی ،فرصتی دیگر را از کشور ستاند.

 -5رکود بازار جهانی و کاهش قیمت مواد معدنی

 -6افزایش مبادالت تجاری؛ ولی همچنان با تراز منفی

در سال  ،93وزارت صنعت با کاهش قیمت جهانی سنگآهن از حداکثر
 ۱۱۰دالر به کمتر از  ۶۰دالر روبرو شد .طبق گزارش گمرک ،در سال
 ۹۳حدود  18میلیون تن سنگآهن به ارزش بیش از یکمیلیارد دالر
صادرشده که کاهش  28درصدی و  29درصدی به ترتیب از نظر ارزش
دالری و ارزش وزنی نسبت به سال  92را نشان میدهد .همچنین در

در سال  ۹۳میزان صادرات کاالهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی
به بیش از  49.7میلیارد دالر رسید و میزان واردات نیز در حدود 52.5
میلیارد دالر بود که این آمار نشاندهنده به ترتیب رشد  18.9و 5.6
درصدی قیمت دالری صادرات و واردات کشور نسبت به مدت مشابه سال
 92و همچنین تراز تجاری منفی  2.7میلیارد دالری است.

آمار صادرات و واردات کاالهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی1392-93
سهماهه نخست سال 1393
فعالیت

وزن

قیمت

سهماهه نخست سال 1392
وزن

قیمت
میلیارد
دالر

درصد تغییرات
وزنی

هزار تن

میلیارد ریال

میلیارد
دالر

هزار تن

میلیارد ریال

صادرات

98.416

1.316.681

49.744

93.886

41.848 1.039.762

4.83

واردات

41.234

1.382.907

52.477

33.684

49.709 1.231.181

22.41

قیمتی
ریالی

دالری

26.63

18.87

12.23

5.57
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در ســهماهه نخســت
ســال  94نیــز صــادرات
ســنگآهن نســبت
بــه مــدت مشــابه
ســال قبــل افــت 72.4
درصــدی و  46.2بــه
ترتیــب از نظــر دالری و
وزنــی را تجربــه کــرده
و بــه  2.2میلیــون تــن
بــه ارزش  78.3میلیــون
دالر رســیده اســت .لــذا
رکــود بــازار جهانــی،
کاهــش تقاضــا و کاهــش
قیمــت ســنگآهن
و فــوالد در اثــر
دامپینــگ چینیهــا،
زمینــه اصلــی کاهــش
چشــمگیر صــادرات
ســنگآهن ایــران
بــوده اســت.

نیـمــــۀراه

آمار صادرات به تفکیک میعانات گازی ،محصوالت پرتوشیمی و سایر کاالها1392-93
سهماهه نخست سال 1393
نوع کاالی
صادراتی

در ســال  1393تجــارت
بــا رشــد قابــل قبولــی
همــراه بــود کــه دلیــل
اصلــی آن افزایــش
صــادرات میعانــات
گازی و محصــوالت
کــم فــرآوری شــده
پتروشــیمی بــوده اســت
و محصــوالت وارداتــی
عمدتــا محصــوالت
اساســی کشــاورزی و
محصــوالت نهایــی بــا
تکنولــوژی بــاال بودنــد

وزن

قیمت

سهماهه نخست سال     1392

سهم از کل

وزن

قیمت

درصد تغییرات

سهم از کل

هزار تن

میلیون
دالر

وزنی

دالری

هزار تن

میلیون
دالر

وزنی

دالری

وزنی

دالری

میعانات
گازی

19.124

14.005

19.43

28.16

12.783

10.295

13.62

24.6

49.61

36.04

محصوالت
پتروشیمی

18.800

14.241

19.1

28.63

14.647

10.806

15.6

25.82

28.35

31.79

سایر کاالها

60.493

21.497

61.47

43.22

66.456

20.746

70.78

49.58

-8.97

3.62

جمع کل

98.416

49.744

100

100

93.886

41.848

100

100

4.83

18.87

همچنین بررسی 10قلم عمده صادراتی ایران در سال  93نشان از آن
دارد که در سال گذشته نیز همچون سالهای قبل ،بخش عمدهای از
صادرات غیرنفتی کشور را محصوالت کم فرآوری شده نفت و گاز و
پتروشیمی تشکیل داده است و در کنار آنها محصوالتی چون پسته،
سنگآهن ،ورقههای فوالدی و سیمان نیز بخشی از صادرات غیرنفتی
کشور را تشکیل داده است .این در حالی است که سهم محصوالت
صنعتی و دانشبنیان با ارزشافزوده باال در صادرات غیرنفتی ایران بسیار
ناچیز است.

همانطور که در آمارها مشخص است ،علت اصلی رشد 18.9درصدی
صادرات ،رشد  ۳۶درصدی صادرات میعانات گازی و پسازآن رشد ۳۲
درصدی صادرات محصوالت پتروشیمی است؛ و صادرات غیرنفتی در
سال  93بدون احتساب میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی ،نسبت به
سال گذشته  3.6درصد رشد داشته است.
در بین کاالهای صادراتی غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی)
گازهای هیدروکربوری مایع شده ،انواع پلیاتیلن ،منو و پلی الکلهای
اشباعشده ،پسته و هیدروکربورهای حلقوی در رتبه نخست محصوالت
صادراتی ایران قرار دارند.
ده قلم کاالی عمده صادرات در سال 1393

4361

875
1534

کشور عمده طرف
معامله

شرح تعرفه

امارات

گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی
مایعشده

4986

چین

انواع پلیاتیلن

2154

3304

هند

متانول

4201

1727

411

امارات

پسته

186

1667

8953

چین

هیدروکربورهای حلقوی

1424

1613

1133

چین

قیر نفت

2684

1350

503

هند

سنگآهن

18747

1115

59

ایتالیا

فرآوردههای با حداقل  %70نفت یا روغن

1023

1033

1010

چین

ورقهای گرم نورد از آهن و فوالد

1367

998

730

امارات

سیمان

16769

857

51

سایر کاالها

25751

17712

688

مجموع

79292

35738

451

از سوی دیگر همچون سالهای گذشته محصوالت عمده وارداتی به
ترتیب دانه گندم ،خودرو سواری ،ذرت ،قطعات منفصله تولید خودرو
و برنج بودهاند .محصوالت عمده وارداتی ایران برخالف محصوالت
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قیمت دالری
(میلیون دالر)
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صادراتی ،از محصوالت کشاورزی اساسی و محصوالت ساخته شده نهایی
با ارزشافزوده باال تشکیل شدهاند.
اما نکته قابلتوجه دیگر این است که با بررسی آمار تجارت با کشورها

بررسیعملکردنعمتزادهدرسال دوم دولت تدبیروامید

ده قلم کاالی عمده واردات در سال 1393
وزن(هزار تن)

قیمت دالری (میلیون
دالر)

قیمت هر
تن
(دالر)

2379

328
13500

کشور عمده
طرف معامله

شرح تعرفه

سوئیس

گندم

7249

امارات

خودرو سواری

158

2129

سوئیس

ذرت

6155

1773

288

چین

قطعات منفصله تولید خودرو

182

1445

7962

هند

برنج

1186

1409

1189

چین

انواع تلفن و موبایل و تجهیزات شبکه

17

1301

74769

سوئیس

کنجاله سویا

2109

1239

5878

امارات

ورقهای گرم نورد از آهن و فوالد

1745

1130

648

سوئیس

مکملهای دارویی

15

941

61453

چین

ماشینآالت به هم فشردن ،شکل دادن یا
قالبگیری

107

895

8383

سایر کاالها

22312

37837

1696

مجموع

41234

52477

1273

مشاهده میشود واردات کاال از چین طی سال  93به حدود  12.5میلیارد
دالر رسیده که نسبت به سال قبل حدود  28درصد افزایشیافته است.
این در حالی است که مسئولین دولت یازدهم ،سابقاً از افزایش میزان
واردات کشور از چین انتقاد کرده بودند.

14
12

8
سال 93

6

سال 92

4
2
0
هند

ترکیه

کره جنوبی

امارات

چین

میزان واردات به تفکیک پنج کشور طی سالهای  93-92بر اساس
آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران در سال 93

میزان واردات (میلیون دالر)

10

جمعبندی

نشانههای تمایل پیوستن به سازمان تجارت جهانی را میتوان به
وضوح در متن اقدامات و اظهارنظرهای مسئولین دولت مشاهده کرد.
مصاحبههای چندباره مهندس نعمت زاده و اشاره صریح در متن برنامه
راهبردی منتشرشده ،تنها نمونهای از این موارد است .همچنین مسئولین
وزارتخانه هدف از کاهش طبقات تعرفهای و قرارداد تجارت ترجیحی با
ترکیه را پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعالم کردند .این در حالی
است که به عقیده کارشناسان اگر تولید کشوری به توانمندی مناسبی
نرسیده باشد ،پیوستن به این سازمان میتواند ضربات جدیای به بدنه
تولید و صنعت آن کشور وارد سازد؛ چه رسد به اینکه تولید آن کشور
در رکود باشد.
از سوی دیگر کم توجهی دولت نسبت به اعطای سهم تولید از محل
هدفمندی یارانهها ،عدم همراهی نظام بانکی برای تأمین مالی بخش
تولید و توجه ویژه آن به حوزه بازرگانی و خدمات ،توان رقابت با کاالهای
خارجی را از تولیدکنندگان گرفته است.
نتیجه این رویکرد منجر به ضربه خوردن تولید و غلبه واردات بر صادرات
شده است و در صورت تداوم این نگاه ،بهمرور با تسخیر بازار داخلی
توسط کاالهای خارجی ،عم ً
ال تولید توانی برای برخواستن و رقابت
نخواهد داشت و کشور به دامن مصرفگرایی خواهد افتاد.
در عرصه معدن نیز اقدام اصالحی ویژهای صورت نگرفته است و با
عقبنشینی دولت در وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدنی ،این حوزه
نیز مانند گذشته از خام فروشی رنج میبرد .همچنین به نظر میرسد با
ادامه روند فعلی در تولید فوالد ،محقق شدن تولید فوالد در افق 1404
دستنیافتنی باشد.
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خطردرکمینخودکفایی
بررسی عملکرد حجتی در سال دوم دولت تدبیر و امید

مقدمه
محمــود حجتــی شــخصیت پرتــاش و کــم حــرف کابینــه یازدهــم
اســت کــه تمایــل زیــادی بــه ظاهــر شــدن در برابــر دوربیــن
رســانهها نــدارد .بــه عقیــده برخــی افــراد ،ایــن موضــوع در پــارهای
از اوقــات بــه ضــرر وزارتخانــه جهــاد کشــاورزی نیــز تمــام شــده
اســت .تــا جایــی کــه در موضوعاتــی همچــون «تأمیــن میــوه شــب
عیــد از بــازار داخــل» ،ایــن وزارتخانــه علیرغــم برنامهریــزی درســت
در تأمیــن نیــاز از بــازار داخلــی ،بــه دلیــل ســکوتش در برابر ســؤاالت
و شــبهات موجــود از یکســو و همچنیــن احتــکار دالالن از ســوی

دیگــر ،عمـ ً
ا بــه عنــوان مقصــر اصلــی افزایــش قیمتهــا تلقــی شــد؛
حالآنکــه مشــکل در نظــارت بــر قیمتهــا بــود نــه در تأمیــن
.میــوه
بررســی کارنامــه ایــن عضــو کاروان تدبیــر و امیــد نشــان میدهــد
کــه وی راهــکار تأمیــن امنیــت غذایــی را «خودکفایــی در تولیــد
محصــوالت اساســی» میدانــد ،امــا مجموعههــای پیرامونــی و
برخــی معاونیــن وی ،بــر اســتفاده از لفــظ «خوداتکایــی» بــه جــای
خودکفایــی تأکیــد دارنــد .ردپــای ایــن دیــدگاه را میتــوان در
قراردادهــای جدیــد بــا چنــد کشــور اروپایــی بــرای واردات برخــی
نهادههــای کشــاورزی مشــاهده نمــود .قراردادهایــی کــه بــه
وابســتگی کشــور در ایــن نهادههــا دامــن میزنــد و خودکفایــی را
.در معــرض خطــر قــرار میدهــد
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اقدامات

 -1افزایش ذخایر راهبردی گندم از سه ماه به  6ما ه اقدامات

افزایش ذخایر راهبردی گندم از سه ماه به  6ماه
ایجاد و تأمین ذخایر راهبردی محصوالت اساسی یکی از لوازم تقویت امنیت
غذایی کشور محسوب میشود .از سوی دیگر تأکید صریح سیاستهای
اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت ایجاد ذخایر راهبردی محصوالت اساسی
نشان از اهمیت این موضوع دارد.
در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی با واردات بیش از  7میلیون تن
گندم در طول سال  93توانست ذخایر راهبردی این محصول را از سه ماه
در دورههای قبلی به شش ماه افزایش دهد .البته نباید از این نکته غافل شد
که اولویت تأمین ذخایر راهبردی باید از منابع تولید داخلی باشد.

 -2انتخاب بانک کشاورزی بهعنوان عامل خرید تضمینی
گندم ،در راستای «قانون تمرکز»

ازجمله اقدامات مثبت وزارت جهاد کشاورزی در راستای تمرکز مدیریت
و وظایف بخش کشاورزی ،میتوان به تعیین بانک کشاورزی بهعنوان
عامل خرید تضمینی گندم در فصل زراعی  94-93اشاره کرد .با توجه
به تخصصی بودن عمدهی فعالیتهای بانک کشاورزی و همچنین بهعنوان
طرف اصلی اعطای تسهیالت و خدمات بانکی به بهرهبرداران این بخش،
میتوان گفت یکجاسازی تعامالت بانکی کشاورزان در یک بانک ،موجب
تسهیل ارائه خدمات به آنان خواهد شد.

میوه در کشور و عدم همراهی دستگاههای نظارتی ،همگی موجب افزایش
غیرمنطقی قیمتها در بازار گردید.

 -4مبارزه با آفات گندم در سطح  6میلیون هکتار

مبارزه با آفات یکی از راههای بهبود تولید در بخش کشاورزی است که در
این رابطه بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی ،از نیمه دوم سال 93
تا نیمه نخست سال  94در بیش از  6میلیون هکتار از مزارع گندم با آفات
«علفهای هرز» و «سِ ِن گندم» مبارزه شد .الزم به ذکر است که سطح
زیرکشت گندم در کشور نیز حدود  6میلیون و  200هزار هکتار اعالم شده
که از این سطح حدود  4میلیون هکتار به صورت آبی و مابقی دیم است.

 -5اعطای تسهیالت برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

یکی از راههای افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی ،استفاده از ماشینآالت
در مراحل مختلف کاشت تا برداشت محصوالت کشاورزی است .وزارت
جهاد کشاورزی ،از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم ،یکی از اولویتهای
خود را افزایش ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی از طریق افزایش تعداد
ماشینآالت در این بخش ،قرار داده است.
بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی در قالب «طرح جامع مکانیزاسیون»
با تخصیص اعتباری بالغ بر  1550میلیارد تومان در سال  93و همچنین
 850میلیارد تومان در سال  94قصد دارد تا پایان سال جاری ضریب
مکانیزاسیون این بخش را به  1.5اسب بخار در هکتار ارتقا دهد .البته از
ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه ،روند تخصیص اعتبارات مذکور مناسب
نبوده و کمتر از  2درصد آنها جذبشدهاند که این روند ،دستیابی به اهداف
موردنظر را دور از ذهن کرده است.

-6تدوین طرح «خوداتکایی» در محصوالت اساسی با
رویکرد کاهش سطح زیرکشت

« -3تأمین» مناسب بازار میوه شب عید

پس از گذشت حدود  2سال از ابالغ «قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی»
که مسئولیت واردات و صادرات محصوالت کشاورزی را به عهده وزارت
جهاد کشاورزی قرار داده ،باالخره سال گذشته مسئولیت تنظیم بازار شب
عید برای نخستین بار به این وزارتخانه واگذار شد .وزارت جهاد کشاورزی
در حالی نیاز بازار شب عید امسال را با تکیه بر تولیدات داخلی ،در کنار
ممنوع کردن واردات میوه تأمین کرد که تا پیش از ابالغ قانون تمرکز،
راهحل تنظیم بازار در سالهای گذشته ،گشودن درهای واردات به روی
محصوالت کشاورزی بود.
هرچند که در نگاه اول ،گرانی قیمت میوه نشان از عملکرد صحیح این
وزارتخانه نداشت ،اما با بررسی دقیقتر ،عواملی همچون احتکار و انبارکردن
بخشی از محصوالت توسط دالالن ،جریانسازی غیرواقع مبنی بر کمبود

مسئولین وزارت جهاد کشاورزی با اذعان به اینکه در برخی محصوالت
اساسی مانند برنج ،شکر ،روغن و ذرت قادر به خودکفایی نیستیم ،برنامهای
ساله را برای «خوداتکایی» در محصوالت اساسی تهیه کردهاند .هرچند
 10
که این برنامه محورهای متعددی همچون تجهیز و نوسازی اراضی ،احداث و
تکمیل شبکههای اصلی و فرعی ،تعیین الگوی کشت بهین ه ملی و منطقهای
و  ...را دربر میگیرد اما رویکرد اصلی آن کاهش سطح زیرکشت محصوالت
موردنظر و افزایش عملکرد در واحد سطح بیان شده است.
ِ
زیرکشت برخی محصوالت اساسی در این
در رابطه با رویکرد کاهش سطح
طرح ،میتوان به برنامهریزی جهت کاهش  900هزار هکتاری سطح زیر
کشت گندم و همچنین کاهش  35درصدی کشت برنج در سال جاری
اشاره کرد .بر اساس اهداف این طرح قرار است پس از  10سال ضریب
«خوداتکایی»  65درصدی در تأمین برنج محقق شود.
البته ناگفته نماند که بر اساس طرح مذکور قرار است سطح زیرکشت
محصوالتی همچون سویا از حدود  80هزار هکتار به  350هزار هکتار
و میزان تولید از  170هزار تن به بیش از یک میلیون تن افزایش یابد.
همچنین در راستای کاهش وابستگی کشور به واردات دانههای روغنی ،قرار
است سطح زیرکشت محصول کلزا از  100هزار هکتار فعلی به  270هزار
هکتار افزایش یابد.
هرچند تهیه طرح های جامع و بلند مدت می تواند به اقدامات و اصالحات
اساسی منجر شود اما الزم به ذکر است با توجه به آنکه عموم طرحهای
بلندمدت در دولتهای قبلی با اتمام دورهی آنها متوقف شده است باید

57

www.ayaronline.ir

وزارت جهــاد کشــاورزی
در حالــی نیــاز بــازار
شــب عیــد امســال
را بــا تکیــه بــر
تولیــدات داخلــی ،در
کنــار ممنــوع کــردن
واردات میــوه تأمیــن
کــرد کــه تــا پیــش از
ابــاغ قانــون تمرکــز ،
راهحــل تنظیــم بــازار
در ســالهای گذشــته،
گشــودن درهــای واردات
بــه روی محصــوالت
کشــاورزی بــود.

نیـمــــۀراه

حتما نسخهای عملیاتی از این طرح برای اجرایی سازی در دو سال
باقیمانده دولت یازدهم نیز استخراج شود تا قابلیت ارزیابی وجود
داشته باشد .از سوی دیگر با توجه به آنکه چالش اصلی تولید در
بخش کشاورزی ،محدودیت منابع آبی است ،رویکرد اصلی در این
بخش نیز باید بر مبنای همین محدودیت تعیین شود؛ به این معنا
که افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی باید بر مبنای مصارف آبی
در نظر گرفته شود.
نکته مهم دیگر آن است که کاهش سطح زیرکشت نباید با رویکرد
«عدمکشت» در مناطق مورد نظر همراه باشد؛ بلکه باید با ارائه
محصوالت جایگزین از ضرردهی کشاورزان جلوگیری شود.

-7رشد نامناسب «قیمت خرید تضمینی»

علیرغــم نظــر وزارت
جهــاد کشــاورزی مبنــی
بــر افزایــش متناســب
ایــن قیمــت ،بــا تصمیــم
هیئــت دولــت ،قیمــت
خریــد تضمینــی ایــن
محصــول فقــط 10
درصــد افزایــش یافــت
و بــرای هــر کیلــو 1155
تومــان تعییــن شــد .بــا
توجــه بــه اینکــه ایــن
رقــم حتــی از تــورم
ســال گذشــته نیــز
پاییــن تــر بــوده ،ایــن
موضــوع بــا انتقــادات
بســیاری از کارشناســان
و تولیدکننــدگان نیــز
مواجــه گردیــد.

قیمت خرید تضمینی گندم به عنوان عامل مهمی در افزایش تولید
و ترغیب کشاورزان به فروش گندم خود به دولت محسوب میشود.
با توجه به آنکه «شاخص بهای تولیدکننده» در بخش غالت ،ابتدای
فصل زراعی  94-93بیش از  54درصد اعالم شد ،انتظار میرفت
قیمت  1050تومانی خرید تضمینی گندم در فصل گذشته نیز به
همین میزان رشد یابد .اما علیرغم نظر وزارت جهاد کشاورزی مبنی
بر افزایش متناسب این قیمت ،با تصمیم هیئت دولت ،قیمت خرید
تضمینی این محصول فقط  10درصد افزایش یافت و برای هر کیلو
 1155تومان تعیین شد .با توجه به اینکه این رقم حتی از تورم سال
گذشته نیز پایین تر بوده ،این موضوع با انتقادات بسیاری از کارشناسان و
تولیدکنندگان نیز مواجه گردید.
هرچند با توجه به افزایش میزان بارندگی در استانهایی همچون آذربایجان
غربی و شرقی ،کردستان ،همدان ،اردبیل و ...که بیشترین سطح زیرکشت
گندم دیم را در بر دارند ،میزان تولید کل در فصل زراعی فعلی بهتر شده
است اما کاهش بیش از  300هزار هکتاری سطح زیرکشت گندم در این
فصل نشان از کمرغبتی کشاورزان برای کشت این محصول دارد.
طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی در فصل زراعی جاری خرید تضمینی
گندم به  8میلیون تن و تولید آن به  12.5میلیون تن خواهد رسید.

-8گسترش بدون مالحظه همکاری با فرانسه در بخش
نهادههای کشاورزی

مسئله رفع وابستگی در محصوالت کشاورزی جزء راهبردیترین موضوعات
این بخش محسوب میشود .اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد
این است که وابستگی در نهادههای تولیدی یکی از خطرناکترین انواع
وابستگیها محسوب میشود؛ چراکه در این صورت هرگونه اختالل در
تأمین نهاده ،موجب نوسان در طول زنجیره تولید خواهد شد.
یکی از اقدامات قابل تأمل وزارت جهاد کشاورزی در سال دوم دولت
یازدهم ،توسعه شدید و بدون مالحظه همکاری با کشور فرانسه است.
امضای قراردادهای متعدد همکاری در امور زراعت ،باغبانی ،شیالت ،دام
و طیور و اصالح نژاد و همچنین توسعه همکاری در زمینههای بهداشتی و
قرنطینهای از جمله موارد مورد توافق بین ایران و فرانسه در طول یکسال
گذشته است.
تأسیس شرکت تکثیر ماهیان دریایی توسط شرکت فرانسوی ،واردات 750
رأس دام سبک برای اجرای طرحهای اصالح نژادی از فرانسه ،واردکردن
بذور اصالحشده کلزا از فرانسه و همچنین همکاری در زمینه بهبود نژاد
مرغ الین «آرین» از موارد حائز اهمیت در این قراردادها محسوب میشود.
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گسترش همکاریها با کشور فرانسه در حالی صورت میگیرد که این کشور
در سالهای اخیر همواره بر تشدید تحریمها علیه ایران تأکید داشته است.
از دیگر اقدامات این وزارتخانه در بخش توسعه همکاری با سایر کشورها،
میتوان به واردات  38تن بذر سویا از انگلستان و کشت آن در سه استان
خوزستان ،گلستان و اردبیل اشاره کرد که به گفته مسئولین این وزارتخانه
احتمال توسعه واردات و کشت این بذور در سالهای آینده نیز وجود دارد.
این در حالی است که سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ساالنه
با انجام هزاران تحقیق ،نتوانسته نقش مؤثری در بهبود وضعیت بخش
کشاورزی داشته باشد.

-9توسعه روشهای آبیاری نوین ،اقدام تکبعدی در
مدیریت آب کشاورزی

اهمیت مدیریت مصارف آب در بخش کشاورزی از آن جهت است که
این بخش حجم قابلتوجهی از مصارف آب را دربر میگیرد .از جمله
اقدامات وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم در این زمینه ،میتوان به
توسعه روشهای آبیاری نوین اشاره کرد .در همین راستا بیش از  13هزار
میلیارد ریال در سال  93و در سال جاری نیز بیش از  12هزار میلیارد ریال
جهت توسعه روشهای آبیاری نوین اختصاص یافته است .وزارت جهاد
کشاورزی با پرداخت  85درصد هزینهی طرحهای آبیاری نوین و پرداخت
وام با کارمزد پایین ،رویکرد توسعه این روشها را دنبال میکند .بر اساس
برنامهریزی این وزارتخانه قرار است تا پایان سال جاری  200هزار هکتار از
اراضی کشاورزی به این سامانهها مجهز شوند.
هرچند که بکارگیری روشهای نوین آبیاری موجب افزایش بهرهوری
مصرف آب در بخش کشاورزی خواهد شد اما باید به این نکته نیز توجه
کرد که توسعه این روشها باید براساس الگوی کشت و اقلیم منطقه انجام
گیرد .با توجه به آنکه دولت اعتباری برای تعمیر و رفع معایب فنی برای
این سامانهها در نظر نگرفته است ،نظارت دقیق بر شرکتهای پیمانکار و

بررسی عملکرد حجتی در سال دوم دولت تدبیر و امید

مجری ،یکی از ضروریات اجرای صحیح این طرحها است.
در زمینه مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی ،توجه به حفاظت و احیای
مراتع و دشتها نیز موضوع مهمی است که در سال گذشته اقدام مشخصی
در این زمینه صورت نگرفته و دلیل اصلی آن را میتوان به تشتت در
مدیریت منابع آب نسبت داد.

با توجه به آمارهای مرکز گمرک ،برخی کشورها مانند سوئیس ،آلمان،
انگلستان و هلند سهم اصلی تأمین محصوالت اساسی وارداتی در سال 93
و سهماهه سال  94را دارند .هرچند در انتخاب مبادی واردات باید ابعاد
اقتصادی را مدنظر قرار داد ،اما توجه به مسائل راهبردی نیز در این موضوع
بسیار حائز اهمیت است.

 -10توسعه کند روابط تجاری با کشورهای همسایه

-2غفلت از وابستگی در نهادهها؛ از «کود» و «بذر» تا «مرغ
الین»

نقشآفرینی در «تجارت غذا» در منطقه بواسطه توسعه صادراتِ محصوالت
غذایی به کشورهای همسایه و همچنین توسعه مبادالت تهاتری با
همسایههای شمالی ،راهبرد مناسبی برای تقویت امنیت غذایی کشور
محسوب میشود.
در همین راستا پس آنکه تعامالت روسیه و غرب به سردی گروید ،فرصت
مناسبی برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم شد که بتوانند دامنه فعالیتهای
صادراتی خود به روسیه در محصوالت کشاورزی و غذایی را گسترش دهند.
گوشت مرغ ،تخممرغ ،انواع آبزیان ،لبنیات و ...ازجمله محصوالتی هستند
که ظرفیت صادراتی آنها در کشور وجود دارد؛ هرچند که خبرهایی مبنی
بر تسهیل صادرات این قبیل محصوالت غذایی به روسیه منتشر شده است،
اما روند توسعه تجارت غذایی با این کشور به کندی پیش میرود.
همچنین در ادامه خبرها پیرامون توسعه تجارت محصوالت غذایی بین
ایران و روسیه ،یکی از مقامات این کشور اعالم کرد که روسیه در نظر دارد
تا با واردات محصوالتی همچون گوشت ،پنیر و ماهی از ایران ،در قالب یک
مبادله تهاتری غالت به ایران صادر کند .توسعه تجارت محصوالت غذایی در
قالب مبادالت تهاتری ،میتواند زمینهساز تقویت امنیت غذایی کشور باشد و
این موضوع در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

موارد مغفول

-1انتخاب نادرست مبادی تأمین محصوالت اساسی و
وابستگی به کشورهای محدود

انتخاب صحیح و ایجاد تنوع در مبادی وارداتی محصوالت اساسی یکی از
تأکیدات صریح سیاستهای اقتصاد مقاومتی است .این رویکرد با هدف
رفع وابستگی به یک یا چند کشور خاص مطرح میشود .نگاهی به مبادی
اصلی تأمین محصوالت اساسی ،همچون گندم ،ذرت ،سویا و جو نشان
میدهد وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این امر عملکرد مطلوبی
نداشته است.
مبادی اصلی واردات محصوالت اساسی در سال  93و سه ماه ( 94منبع :گمرک)

توجه به خودکفایی در محصوالت اساسی باید در طول زنجیره تولید مدنظر
قرار گیرد .به این معنا که از تأمین نهادههای تولید ،مانند کود ،بذر و ماشین
آالت تا محصول نهایی ،از منابع داخلی تأمین شوند .از جمله نهادههای
اصلی بخش کشاورزی که عمدتاً از طریق واردات تأمین میشوند میتوان
به کودهای فسفاته و پتاسه ،خوراک دام و طیور ،بذور محصوالتی همچون
کلزا ،چغندر و اغلب صیفیجات و سبزیجات ،مواد اولیه تولید سموم
کشاورزی و همچنین اسپرم گاو اشاره کرد.
انحصار تأمین بازار «مرغ الین» ایران بدست یک شرکت انگلیسی نیز از
جمله این وابستگی هاست« .مرغ الین» به عنوان نهادهی اصلی صنعت
مرغداری محسوب میشود که هماکنون بیش از  ۸۰درصد بازار مرغ کشور
در اختیار یک نژاد وارداتی از کشور انگلستان به نام «راس» قرار دارد.
با گذشت بیش از یک دهه از تسخیر بازار مرغ الین کشور توسط نژاد
انگلیسی «راس» ،اخیرا ً کمیسیون کشاورزی مجلس طی جلسهای با حضور
نمایندگان وزارت جهاد ،پس از بررسی این موضوع ،این وزارتخانه را مکلف
کرد تا طرحی برای تقویت نژاد «آرین» و رفع انحصار از بازار مرغ الین
تهیه نماید.
این ها در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته اقدام
خاصی در جهت کاهش وابستگی در تأمین نهادههای نامبرده صورت نداده
است.

-3بالتکلیف ماندن تعیین «الگوی صحیح کشت» در کشور

داشتن الگوی صحیح کشت و تولید محصوالت کشاورزی ،مبتنی بر
ظرفیتهای هر منطقه و نیازمندیهای استانی و ملی یکی از لوازم دستیابی
به امنیت غذایی پایدار با تکیه بر تولیدات داخلی است .از سوی دیگر تشدید
محدودیتهای منابع آبی در سالهای اخیر ضرورت تدوین الگوی صحیح
کشت را چندین برابر کرده است.
الگوی صحیح کشت در مناطقی که
با کمآبی مواجه هستند ،نقش بسزایی
خواهد داشت .به عنوان مثال ،استانی
مانند کرمان که با کمآبی شدیدی
مواجه است ،چرا باید بیشترین سطح
زیرکشت هندوانه کشور را داشته باشد؟
وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته
اقدام مشخصی در این بخش صورت
نداد و فقط خبرهایی از تدوین برنامه
الگوی کشت منتشر شد که قرار بود
از ابتدای فصل زراعی  94-93اجرایی
شود اما همچنان این موضوع بالتکیلف
باقیمانده است.
در این راستا تدوین الگوی صحیح
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انحصــار تأمیــن بــازار
«مــرغ الیــن» ایــران
بدســت یــک شــرکت
انگلیســی نیــز از جملــه
ایــن وابســتگی هاســت.
«مــرغ الیــن» بــه
عنــوان نهــادهی اصلــی
صنعــت مرغــداری
محســوب میشــود
کــه هماکنــون بیــش
از  ۸۰درصــد بــازار مــرغ
کشــور در اختیــار یــک
نــژاد وارداتــی از کشــور
انگلســتان بــه نــام
«راس» قــرار دارد.

نیـمــــۀراه

کشت ،در مناطقی که با خشکیدگی دریاچهها و
تاالبها مواجه هستند ،راهکار مناسبی محسوب
میشود .در مناطقی مانند حوضه دریاچه ارومیه
نیز این موضوع میتواند راه خروج از بحران فعلی
باشد .این در حالی است که در یکسال گذشته برای
کشت برخی محصوالت کشاورزی در این منطقه
و همچنین تدوین الگوی صحیح کشت برای آن،
سنگاندازی هایی صورت گرفته است.

-4عدم تالش برای «اصالح الگوی
مصرف» مواد غذایی

حــذف ســبوس گنــدم
از فرآینــد آردســازی،
موجــب کاهــش ارزش
غذایــی نــان و خاصیــت
سیرشــوندگی آن شــده
اســت کــه زمینــه
افزایــش ســرانه مصــرف
و بالتبــع ،افزایــش
ضایعــات نــان را فراهــم
آورده اســت.

یکی از شاخصهای سنجش امنیت غذایی ،تأمین
مواد غذایی بر اساس الگوی مصرفی جامعه است.
از سوی دیگر در تدوین یک «الگوی تولیدِ» مطلوب
باید «الگوی مصرف» را نیز مدنظر قرار داد؛ به این
معنا که حجم اصلی تولیدات باید بر مبنای مصارف
انجام گیرند .بر همین اساس توجه به اصالح الگوی
مصرف ،زمینه تعیین الگوی تولیدی مطلوب را فراهم
خواهد کرد.
به عنوان مثال حذف سبوس گندم از فرآیند
آردسازی ،موجب کاهش ارزش غذایی نان و خاصیت
سیرشوندگی آن شده است که زمینه افزایش سرانه
مصرف و بالتبع ،افزایش ضایعات نان را فراهم آورده
است.
تنها اقدامی که وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه
داشت ،تشویق تولیدکنندگان مرغگوشتی به تولید
مرغهایی با وزن کمتر (بین  1تا  1.8کیلوگرم) بود که بر این اساس شرکت
پشتیبانی امور دام ،خرید دولتی مرغهایی با وزن سنگین را متوقف کرده
است.

-5کمتوجهی به ایجاد «پرتال کشاورزی»

یکی از ضروریات یک برنامهریزی دقیق دسترسی به اطالعات صحیح ،بهروز
و کامل است .در بخش کشاورزی نیز داشتن اطالعاتی همچون حجم تولید
محصوالت کشاورزی ،پیشبینی شرایط تولید ،حجم واردات و صادرات،
شرایط بازار و ...ازجمله لوازم اساسی برای مدیریت این بخش محسوب
میشود.
واردات محصوالت کشاورزی در زمانی که حجم تولیدات داخلی نیاز کشور
را تأمین میکند ،نتیجه نبود آمار دقیق از میزان تولیدات داخلی است.
همچنین ضعف بازاریابی در این بخش نیز به عدم شناخت از وضعیت
بازار داخلی محصوالت کشاورزی برمیگردد .از سوی دیگر عدم شفافیت
در فرآیند تولید و توزیع محصوالت کشاورزی نیز زمینه ایجاد و رشد
واسطههای غیرضروری در این بخش را فراهم کرده است.

60

w w w.ayaronline.ir

بر همین اساس ایجاد سامانهی برخط ،بهروز و جامع در قالب «پرتال
کشاورزی» که شامل آمارهای تولید ،صادرات ،واردات ،شرایط بازار و...
باشد ،یکی از مهمترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی محسوب میشود.
ایجاد شفافیت از طریق تقاطع اطالعات مراکز و نهادهای مرتبط با یکدیگر
یکی از نتایج مهم ایجاد این سامانه خواهد بود .این در حالی است که طی
یکسال گذشته این وزارتخانه اقدام خاصی در این زمینه انجام نداده است.

-6حضور غیر مؤثر مسئولین وزارتخانه در رسانهها

مشخص است که یکی از راههای مؤثر در تبیین وضعیت بخش کشاورزی،
پاسخگویی و حضور فعال نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در رسانههایی
همچون صداوسیما است .به عنوان مثال بعد از آنکه مسئولیت واردات
و صادرات محصوالت کشاورزی به این وزارتخانه واگذار شد ،جریانهای
مختلفی در خارج از این وزارتخانه برای تلقین ناکارآمدی «قانون تمرکز»،
در فضای رسانهای حضور فعالی داشتند؛ این در حالی است که به دلیل عدم
حضور فعال و مؤثر نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در فضای رسانهای،
اغلب این اتهامات بدون پاسخ مانده است.

بررسی عملکرد حجتی در سال دوم دولت تدبیر و امید

تحوالت:

-1فراهم نشدن ابزارهای اجرایی «قانون تمرکز» برای
وزارت جهاد کشاورزی

بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی مسئولیت واردات ،صادرات
و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی داخلی ،بویژه محصوالت اساسی ،در
اختیار وزارت جهاد قرار گرفته است .هرچند که طبق این قانون تنظیم بازار
داخلی محصوالت کشاورزی بر عهده وزارت جهاد قرار گرفته ،ولی الزمه آن
فراهم بودن ابزارهای نظارت و کنترل قیمت این محصوالت در بازار است.
بر این اساس ،وظایف مراکزی همچون سازمان حمایت از مصرفکننده و
تولیدکننده ،سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد تنظیم بازار -به دلیل داشتن
ابزارهای نظارت و کنترل قیمتهای بازار -با وظایف وزارت جهاد کشاورزی
در قانون مذکور ،همپوشانی دارد.
یکی دیگر از موارد مورد بحث در رابطه با قانون تمرکز ،همپوشانی برخی
وظایف سازمان توسعه صادرات با وظایف وزارت جهاد در زمینه واردات
و صادرات محصوالت کشاورزی است .در این زمینه میتوان به واردات
محصوالت کشاورزی مانند میوه در قالب پیلهوری و همچنین مجوزهای
ثبت سفارش ،مانند ثبت سفارش برنج ،با وجود اعالم ممنوعیت واردات این
محصوالت از سوی وزارت جهاد ،اشاره کرد.

-2عدم تخصیص منابع کافی به وزارت جهاد کشاورزی
برای مقابله با ریزگردها

هرچند که وقوع پدیده ریزگردها در برخی مناطق مرزی کشور ،اتفاق
تازهای نیست اما این پدیده در سال گذشته با شدت بیشتری به سایر
استانها نیز رسید .بررسی پدیده ریزگردها نشان میدهد تأثیرات آن بر
بخش کشاورزی بسیار فراتر از تصور عمومی از نتایج بروز این پدیده است.
یکی از تأثیرات منفی پدیده ریزگردها بر بخش کشاورزی ،از بین رفتن
مزارع و باغات و در نهایت کاهش تولید در این بخش است .به عنوان مثال
مجموع خسارتی که پدیده ریزگردها در اواخر سال گذشته وارد آورد ،فقط
در استان خوزستان بیش از  900میلیارد تومان برآورد شده است .همچنین
به گزارش سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ،بیشترین خسارات وارده به
مزارع گندم این استان بوده است.
اجرای عملیات آبخیزداری ،توسعه مراتع و جنگلهای دست کاشت و
طرحهای بیابانزدایی از جمله راهکارهای مقابله با این نوع بحرانها عنوان
شده است .این در حالیست که مجموع اعتبارات تخصیص داده شده
به سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ،به عنوان متولی اصلی اجرای
طرحهای مذکور ،برای مقابله با پدیده ریزگردها در سال  93تنها 30
میلیارد تومان و در سال  94نیز  45میلیارد تومان بوده است که به گفته
مسئولین سازمان ،اعتبارات فوق برای اجرای این طرحها کافی نیست.

-3قطع یارانه شیر و گران شدن لبنیات

ارتباط سالمت مردم با مصرف شیر و لبنیات امری روشن است؛ سرانه
مصرف شیر و لبنیات در ایران نسبت به میانگین جهانی پایینتر و این فقط
به فرهنگ جامعه ارتباط ندارد .نوسان صعودی قیمت این محصوالت یکی
از عوامل کاهش مصرف در کشور است.
در یکسال گذشته قیمت محصوالت لبنی دو مرتبه افزایش یافت که یکی
از مهمترین دالیل آن افزایش هزینههای تولید در نتیجه اجرای مرحله دوم
هدفمندی یارانهها ،بیان شده است .با این حال نه دامداران و نه صنایع لبنی
از این وضعیت راضی نیستند ،چراکه نتیجه آن را کاهش مصرف و البته از
دست رفتن بازار صادراتی میدانند.
وزارت جهاد کشاورزی سعی کرد با خرید تضمینی بخشی از شیرخام
تولیدی ،باعث تنظیم بازار شود اما به دلیل منابع کم این وزارتخانه ،حجم
خریداری شده محدود و تأثیری بر این وضعیت نداشته است .دولت با ادامه
این روند تصمیم گرفت قیمت این محصوالت را تا سقف  6درصد افزایش
دهد و دلیل آن را هم صراحتاً عدم توانایی در پرداخت «یارانه تولید» به این
بخش اعالم کرده است.

جمعبندی:

وزیر جهاد کشاورزی در افزایش تولید داخلی محصوالت اساسی و همچنین
افزایش ذخایر راهبردی محصوالتی همچون گندم ،تاکنون کارنامه مثبتی
داشته است اما ظاهرا ً خودکفایی در نهادههای دانشبنیان ،مورد غفلت
ایشان قرار گرفته است .توسعه همکاری با کشور فرانسه که اغلب در زمینه
واردات و تأمین نهادههای تولیدی است یکی از اقدامات منفی این وزارتخانه
محسوب میشود که نشان از عدم توجه به ضرورت خودکفایی در نهادههای
تولید محصوالت اساسی است .بیتوجهی به رفع وابستگی در تأمین مرغ
الین نیز از دیگر مصادیق این موضوع است .این در حالی است که ساالنه
هزاران تحقیق و پژوهش داخلی در این بخش انجام میگیرد اما وزارت
جهاد کشاورزی در یکسال گذشته اقدام شاخصی در رابطه با تجاریسازی
و یا جهتدهی این تحقیقات انجام نداده است.
قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که زمینه
تحقق مدیریت یکپارچه این بخش را فراهم آورد ،در سال گذشته نیز از سوی
محمود حجتی مورد توجه قرار گرفت .وی در رابطه با مدیریت صادرات و
واردات محصوالت کشاورزی تالش قابل تقدیری داشت و توانست برخالف
رویه سالهای گذشته عمده نیاز کشور را از تولیدات داخلی تأمین کند.
البته اجرای کامل این قانون هنوز محقق نشده که دالیل آن را باید در عدم
همراهی سایر دستگاههای دولتی جستجو کرد.
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مجمــوع خســارتی کــه
پدیــده ریزگردهــا در
اواخــر ســال گذشــته
وارد آورد ،فقــط در
اســتان خوزســتان
بیــش از  900میلیــارد
تومــان بــرآورد شــده
اســت .همچنیــن بــه
گــزارش ســازمان جهــاد
کشــاورزی خوزســتان،
بیشــترین خســارات
وارده بــه مــزارع گنــدم
ایــن اســتان بــوده
اســت.

نیـمــــۀراه
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نیـمــــۀراه

بر مدار مصـرف گرایی
بررسی عملکرد چیتچیان در سال دوم دولت تدبیر و امید

مقدمه
مهنــدس حمیدرضــا چیتچیــان کــه ســابقۀ ســالها فعالیــت در
ســطوح مختلــف مدیریتــی بــه ویــژه در صنعــت بــرق را دارد ،وزیــر

نســبتاً کمحاشــیۀ دولــت یازدهــم محســوب میشــود .البتــه تغییــرات
گســتردهای کــه چیتچیــان بعــد از دو ســال در ســطح مدیــران ارشــد
صنعــت بــرق ایجــاد کــرد ،وی را در کانــون توجــه قــرار داد« .بحــران
آبــی» و «اقتصــاد بــرق» دو چالــش اصلــی پیــش روی آقــای وزیــر
هســتند .برخــاف ســابقه مســئولیتی وزیــر نیــرو در حــوزه بــرق،
بــا توجــه بــه موضــوع کــم آبــی ،چــراغ عملکــرد وی در بخــش آب
پرنورتــر از بــرق بــوده اســت .نماینــدگان ملــت در مجلــس نیــز بــا
چیتچیــان آشــنایی دیرینــهای دارنــد؛ چــرا کــه در پــی مســأله
طرحهــای مدیریــت منابــع آب و احیــای تاالبهــا ،بارهــا بــه عملکــرد
وی اعتــراض کردهانــد و او را تــا مــرز اســتیضاح نیــز کشــاندهاند.
تشــدید وضعیــت کمآبــی ،بحــران مدیریــت آب در کشــور و اوضــاع
نابســامان ســفرههای آب زیرزمینــی ،موقعیــت بســیار حساســی را
بــرای چیتچیــان رقــم زده اســت.
رویکــرد عدالــت محورانــه چیتچیــان در افزایــش تعرفــه بــرق بــرای
پرمصرفهــا میرفــت کــه کام مــردم را شــیرین کنــد ،امــا ایــن
موضــوع بــا مخالفــت دولــت مواجــه شــد و مجــددا ً پرمصرفهــا از

پرداخــت چنــد برابــری هزینههــای آب و بــرق خــود مصــون ماندنــد؛
مصونیتــی کــه صرفهجویــی را خدشــهدار کــرده اســت.
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بررسیعملکردچیتچیان در سال دوم دولتتدبیروامید

اقدامات

 -1تعرفهگذاری صحیح در خرید تضمینی برق تجدیدپذیر

گسترش منابع تجدیدپذیر و پاک ،منافع بزرگ اقتصادی ،زیستمحیطی
و امنیتی برای کشور به همراه میآورد .چیتچیان از همان ابتدا به توسعۀ
برق تجدیدپذیر روی خوش نشان داد .وی با دو بار افزایش قیمت خرید
تضمینی برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر (از  186به  443تومان در
سال  92و به  463تومان در سال  )93زمینۀ سرمایهگذاری در این حوزه
را بهبود داد .هرچند طرح حمایت از سلولهای خورشیدی خانگی که در
راستای گسترش برق خورشیدی در آبان ماه  93برای  10هزار مشترک
کلید خورد ،با توجه به عدم صرفۀ اقتصادی ،اطالعرسانی ناقص و برخی
مشکالت اجرایی با استقبال مردم مواجه نشد.
علیرغم اتخاذ این سیاستها همچنان ظرفیت نصبشدۀ برق تجدیدپذیر
رشد مناسبی نداشته است .چیتچیان و معاونان وی تاکنون بیش از آنکه
پروژههای برق تجدیدپذیر را افتتاح کنند ،از عقد قراردادهای متعدد خبر
دادهاند .علت اصلی این اتفاق را میتوان عدم اطمینان سرمایهگذاران به
تضمینهای وزارت نیرو ذکر کرد .بخش خصوصی انتظار دارد که خرید
برق توسط خود دولت یا وزارت نفت در قالب ضمانت ثانویه تضمین شود نه
اینکه وزارت نیرو بهتنهایی ضامن بازپرداخت باشد.

سوختهای فسیلی مستقیماً منتفع میشود الزم است بخشی از هزینۀ
خرید تضمینی را تأمین نماید.

-2روند نامطلوب احداث نیروگاههای جدید؛ سایۀ
خاموشیها بر سر صنعت برق

با توجه به نیاز کشور به توسعۀ فعالیتهای تولیدی و همچنین افزایش
تعداد مشترکین ،همواره مصرف برق روبه افزایش بوده و لذا الزم است
ساالنه حدود  5000مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود .این
افزایش ظرفیت ،نیازمند سرمایهگذاری ساالنه حدود  5میلیارد دالر است.
در سال  93این افزایش ظرفیت کمتر از  3000مگاوات بوده است .این
مسئله موجب شد تا مسئوالن وزارت نیرو بروز خاموشی در تابستان  94را
قطعی اعالم کنند؛ پیشبینیای که به واقعیت تبدیل شد!
کاهش ظرفیت نصبشدۀ نیروگاهی در چند سال اخیر حاکی از کاهش
سرمایهگذاری در صنعت برق است .ثابت ماندن تعرفۀ برق مشترکان پس از
اجرای فاز اول قانون هدفمندی در سال  89و درنتیجه کاهش درآمدهای
فروش برق و همچنین واگذاری برخی نیروگاهها در قالب رد دیون
دولت به بخش غیردولتی و ایجاد بدهی ناشی از خرید برق نیروگاههای
خصوصی ،سبب شده است بدهیهای وزارت نیرو دائماً افزایش یابد و فضای
سرمایهگذاری در صنعت برق ناامن شود.
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ظرفیت نصبشدۀ جدید در هرسال به همراه پیشبینی وزارت نیرو برای سال 94
صرفنظر از توسعۀ کند برق تجدیدپذیر ،ظاهرا ً وزارت نیرو با یک رویکرد
کام ً
ال جدید ،پا به عرصۀ توسعۀ انرژیهای تجدیدپذیر گذارده است .با تغییر
مدیریت سازمان انرژیهای نو ،در پایان تیرماه  ،94قیمتهای جدید خرید
تضمینی (به تفکیک نوع فناوری و ظرفیت تولید) تصویب و مدت قراردادها
از  5به  10الی  20سال افزایش پیدا کرد و برای خریداران تجهیزات داخلی
مزیتهایی در نظر گرفتهشده است.
باید در نظر داشت که در کنار ایجاد سازوکار قانونی مناسب خرید تضمینی،
الزم است برای تأمین منابع مالی موردنیاز نیز تدابیر خاصی اندیشیده شود.
بهعنوانمثال در کشورهای اروپایی ،مشترکین پرمصرف برق نهتنها هزینۀ
تمامشدۀ تولید برق ،بلکه جریمۀ آالیندگی و عوارض مصرف زیاد انرژی
را نیز میپردازند و از این طریق سرمایۀ الزم برای خرید تضمینی برق
تجدیدپذیر فراهم میگردد .همچنین چون وزارت نفت از کاهش مصرف

گرچه وزیر نیرو در سال ابتدایی فعالیت خود تالش کرده بود گامهای
مؤثری در راستای اصالح وضعیت آشفتۀ اقتصاد برق بردارد ،اما با توقف
اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی در سال  ،94نتوانست اقدام
قابلتوجهی انجام دهد .کارشناسان معتقدند عالوه بر افزایش هوشمند
تعرفۀ برق برای پرمصرفها ،اختصاص درآمدهای حاصل از واگذاریها برای
پرداخت تسهیالت و توسعۀ صادرات برق میتواند تا حدودی در بهبود
وضعیت اقتصاد برق مؤثر باشد.

 -3هدفمندی یارانهها در پیچوخمهای سیاسی

باوجوداینکه دولت یازدهم در ابتدای سال  93فاز دوم قانون هدفمندی
یارانهها را آغاز کرد ،اما تبعات سیاسی افزایش قیمتها در سال  94مانع
از اجرای فاز بعدی شد .البته هیئت دولت در اسفندماه  93با استفاده از
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ثابــت مانــدن تعرفــۀ
بــرق مشــترکان پــس از
اجــرای فــاز اول قانــون
هدفمنــدی در ســال
  89و درنتیجــه کاهــش
درآمدهــای فــروش بــرق
و همچنیــن واگــذاری
برخــی نیروگاههــا در
قالــب رد دیــون دولــت
بــه بخــش غیردولتــی و
ایجــاد بدهــی ناشــی از
خریــد بــرق نیروگاههای
خصوصــی ،ســبب شــده
اســت بدهیهــای وزارت
نیــرو دائمـ ًا افزایــش یابد
و فضــای ســرمایهگذاری
در صنعــت بــرق ناامــن
شــود.

نیـمــــۀراه

ظرفیت قانونی باقیمانده در تبصره  21قانون بودجه سال  ،1393مجوز
افزایش قیمت  10درصدی برای مشترکان خانگی و کشاورزی و 20
درصدی برای مشترکان صنعتی را صادر کرد .این اقدام از چند جهت
قابل نقد است .اول اینکه گرچه افزایش تعرفۀ برق ناگزیر است ،اما نباید
همۀ مشترکان ،اعم از کممصرف و پرمصرف ،فشار افزایش قیمت را تحمل
کنند .دوم اینکه اگر هم قرار باشد قیمت برای همه زیاد شود ،باید تعرفۀ
پلکانهای باالی مصرف ،با درصد بیشتری افزایش پیدا کند .وزارت نیرو
گرچه مایل است که تعرفۀ برق مشترکین پرمصرف را بیش از دیگران
افزایش دهد ،اما هیئت دولت در این مصوبه وزارت نیرو را به «حفظ ساختار
تعرفهها» ملزم کرد .سومین نقدی که کارشناسان بر این اقدام وارد میکنند
این است که در کشورهای صنعتی ،برای حمایت از تولید و کاهش اثرات
تورمی ،تعرفههای برق صنعت و کشاورزی کمتر از تعرفههای بخش خانگی
است؛ حالآنکه وزارت نیرو تعرفههای بخش تولید را بیش از بخش خانگی
افزایش داده که خالف سیاستهای حمایت از تولید است.

 -4کاهش  2درصدی تلفات شبکه برق

وزارت نیــرو گرچــه مایل
اســت کــه تعرفــۀ بــرق
مشــترکین پرمصــرف را
بیــش از دیگــران افزایش
دهــد ،امــا هیئــت دولت
در ایــن مصوبــه وزارت
نیــرو را بــه «حفــظ
ســاختار تعرفههــا»
ملــزم کــرد.

بخش قابلتوجهی از انرژی الکتریکی به دالیل فنی و غیر فنی در شبکه
تلف میشود .بر اساس آمارهای وزارت نیرو میزان تلفات شبکه کشور در
سال  92برابر با  %14.78بوده است .چیتچیان از تصمیم خود برای کاهش
میزان تلفات به زیر  %10تا پایان سال  94خبر داد .وی در آبان ماه  93به
ایجاد یک کارگروه برای کاهش تلفات اشاره کرد .قبل از آن نیز در اقدامی
جالب از امضای «میثاق نامه طرح ملی کاهش تلفات» در میان مدیران
شرکتهای توزیع سخن گفته بود.
البته او در نخستین نشست کمیته ملی کاهش تلفات در سال  94اعالم کرد
که اقدامات این کارگروه در نیمۀ دوم سال  ،93سبب شده است که تلفات
شبکه با  %2کاهش ،به  %12.85برسد و تنها با احتساب هزینۀ سوخت،
 1000میلیارد تومان صرفهجویی حاصل شود .گرچه چیتچیان جایگزینی
ترانسها با نمونههای پربازدهتر ،کاهش طول شبکۀ فشار ضعیف و برخی
اقدامات مدیریتی را اصلیترین راهکارهای به کار گرفتهشده عنوان کرد اما
هنوز مشخص نیست که چگونه تلفات شبکه در عرض کمتر از  1سال%2 ،
کاهش داشته است؛ آیا تلفات فنی کاهش پیداکرده و یا تلفات غیر فنی
مهار شده است؟
کارشناسان بر این باورند که با توجه به وابستگی زیاد مسئله تلفات شبکه به
عملکرد نیروی انسانی ،الزم است بهجای تکیه به میثاق نامه و یا خواهش
و تمنا ،مدیران و کارکنان شرکتهای توزیع را با یک سازوکار مشخص در
سود کاهش تلفات شریک نمود .بهعالوه ،در بلندمدت میتوان با اصالح
ساختار و اجرای درست «قانون استقالل شرکتهای توزیع برق» تلفات را
به حداقل رساند .الزم به ذکر است تلفات نزدیک به  13درصدی شبکه برق
کشور در حالی است که بر اساس آمارهای بانک جهانی ،میانگین تلفات
شبکه در کشورهای جهان برابر با  %8.1است.

 -5بکارگیری روشهای ناکارآمد برای کاهش اوج مصرف
برق

برخی خبرها حاکی از این است که تابستان  94بهطور غیرعادی گرمتر از
سالهای گذشته بوده است .بهطوریکه در تیرماه  94برای اولین بار ،اوج
مصرف برق از مرز  50هزار مگاوات گذشت .پس از این رویداد معاون وزیر
نیرو از اقدام این وزارتخانه برای همکاری  477مگاوات مولد برق مقیاس
کوچک و همچنین جلب مشارکت کشاورزان و صنعتگران برای تغییر
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ساعت کاری خبر داد .از سوی دیگر طبق معمول ،وزارت نیرو از مردم
درخواست کرد تا مصرف برق خود را کاهش دهند.
اینگونه اقدامات که همهساله تکرار میشود ،گرچه الزم و مؤثر هستند
اما از چند جهت بر آنها نقد وارد است .اول اینکه قطع برق کشاورزان و
صنعتگران راه خوبی برای جبران کمبود برق نیست؛ چراکه سبب کاهش
تولید و اشتغال میشود و کام ً
ال مغایر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
نکتۀ دوم اینکه مسئولین باید بدانند که مصرف برق با خواهش کردن از
مردم کم نمیشود .اولین قدم برای اصالح الگوی مصرف ،اجرای درست
مدل قیمتگذاری پلکانی افزایشی ( )IBTاست؛ به این معنی که اگر
مشترکینی از الگوی استانداردی که اغلب مردم آن را رعایت میکنند،
تخطی کردند ،هزینۀ برق آنها بهطور قابلتوجهی افزایش پیدا کند و
ن پرباری و
مشمول جریمه شوند .افزایش فاصلۀ قیمتی مصرف برق در زما 
کمباری نیز میتواند در کاهش بار اوج مصرف مؤثر باشد.

گری واحد و مقتدر
 -6صادرات برق ،تشنۀ تنظیم ِ

صادرات برق بهعنوان یکی از راههای تنوعبخشی به روشهای صادرات
انرژی و کاهش ضربهپذیری درآمدهای نفت و گاز در متن سیاستهای
اقتصاد مقاومتی تصریح شده است .نرخ خوراک گاز نیروگاههای مرزی و
صرفۀ اقتصادی صادرات گاز بهجای برق (به علت بازده پایین نیروگاههای
کشور) مورد اختالف مسئوالن و کارشناسان وزارتخانههای نفت و نیرو بوده
است .اما اخیرا ً آرش کردی ،مدیرعامل جدید توانیر با تغییر رویکرد نسبت
به گذشته اعالم کرد به سرمایهگذاران بخش خصوصی درزمینۀ تولید برق
اجازۀ داده میشود اگر نیروگاهی با بازده باالی  %50احداث کنند ،تا %50
ظرفیت تولید اجازۀ صادرات داشته باشند .معاون وزیر نیز در فروردین
 ،94ابالغیه شرایط صادرات برق توسط بخش خصوصی را صادر کرد .امید
میرود که این رویکرد جدید بتواند صادرات برق را رونق بدهد .همچنین
صادرات خدمات فنی و مهندسی در کنار صادرات برق به عراق موردتوجه
بوده و اخیرا ً مپنا یک قرارداد  3000مگاواتی برای احداث نیروگاه در عراق
منعقد کرده است.
کشمکشهای موجود درزمینۀ صادرات برق بهخوبی نشان میدهد که
تنظیمگری (رگالتوری) حوزۀ انرژی در کشور تا چه میزان دچار ضعف
است .وجود نهادهای متعدد تصمیمگیری و نقشآفرین در این عرصه و
بهخصوص انفکاک دو وزارتخانۀ نفت و نیرو کار را بهشدت پیچیده کرده
است .یکی صادرات برق را فقط حق خود میداند و دیگری قرارداد صادرات
برق میبندد؛ یکی میگوید قیمت گاز نیروگاههایی که برق صادر میکنند
باید معادل قیمت گاز پتروشیمیها باشد و دیگری میگوید اص ً
ال بهجای
صادرات برق ،بهتر است گاز خام صادر کنیم .از سوی دیگر هرلحظه ممکن
است در مجلس شورای اسالمی نرخی برای خوراک صنایع گوناگون تصویب
شود .نه مشخص است که چه کسی باید تصمیم بگیرد و نه مشخص
است هر کس بر چه مبنایی صحبت میکند .بههرحال یکی از فوریترین
نیازهای حوزۀ انرژی کشور ،تشکیل رگالتور واحد ،مستقل و مقتدر است
که بتواند ضمن پایان دادن به اینگونه مشاجرات ،منافع ملی را حداکثر کند
و بخشهای مختلف مرتبط با انرژی را به سمت هدف واحدی سوق دهد.

 -7تغییرات گستردۀ مدیریتی در بخش برق

تغییرات گستردۀ مدیریتی در وزارت نیرو از اسفند  93و با برکناری پرحاشیۀ
محمد رحیمخانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم آغاز شد .در
فروردینماه  ،94برکناری ناگهانی همایون حائری از سمت مدیرعاملی توانیر

بررسیعملکردچیتچیان در سال دوم دولتتدبیروامید

و انتصاب آرش کردی بهجای او و همچنین انتصاب دکتر صادقزاده بهجای
مهندس آرمودلی در سمت مدیرعاملی سانا صنعت برق را در شوک فرو
برد .وزیر نیرو پیش از آن گفته بود «نیاز به جوانگرایی داریم» .پسازآن ،با
تغییر تعداد زیادی از مدیران ارشد و میانی در بخشهای مختلف ،صنعت
برق تحوالت بیشتری را تجربه کرد .البته الزم به ذکر است که تغییرات
مدیریتی در این وزارتخانه یک و نیم سال بعد از وزارت چیتچیان آغاز شد.

 -8پیگیری طرح «احیاء و تعادل بخشی منابع آب
زیرزمینی»

آبهای زیرزمینی بهعنوان منابع اصلی تأمین آب مصرفی کشور در
بخشهای مختلف ،شناخته میشود؛ بهطوریکه بین  55تا  60درصد
مصارف آب از این منابع تأمین میشود .بااینحال ،در سالهای گذشته
مجموع اعتباراتی که برای احیاء و حفظ این منابع در نظر گرفته شد،
کمتر از  2درصد اعتبارات بخش آب بوده است .هرچند طرح احیاء و تعادل
بخشی منابع آب زیرزمینی در سال  1384تصویب گردید ولی هیچگاه
اجرا نشد.
یکی از مهمترین اقدامات وزارت نیرو در بخش مدیریت منابع آب زیرزمینی،
در جریان انداختن این طرح است که در همین راستا اعتبارات تخصیص
دادهشده به این طرح در سال  93با  5برابر افزایش نسبت به سال پیش
از آن به  450میلیارد تومان رسید .همچنین مجموع اعتبارات تخصیص
دادهشده در سال  94نیز به  600میلیارد تومان میرسد.

 -9چاههای بالتکلیف؛ ادامۀ پلمپ کردن چاهها بهجای
نصب کنتور هوشمند

ت بیرویه از منابع آب زیرزمینی (بیش از  5.5میلیارد مترمکعب
برداش 
اضافه برداشت در سال) در کنار کمتوجهی به طرحهای تغذیهای این منابع،
موجب کاهش شدید سطح این آبها شده است .آمارها نشان میدهد در
حال حاضر بیش از  200هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد .یکی از
وظایف وزارت نیرو در این مورد ،تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی
از طریق برقی کردن این چاهها است .در حال حاضر کمتر از  50هزار
چاه ،از مجموع بیش از  700هزار چاه مجاز و غیرمجاز ،به کنتور هوشمند
مجهز شدهاند .تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی نهتنها موجب کنترل
برداشت از منابع زیرزمینی خواهد شد ،بلکه زمینه دقیقتر شدن آمار
مصرف آب در این بخش را نیز فراهم میکند.
عملکرد وزارت نیرو در زمینه تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی نهتنها
مطلوب نبوده ،بلکه تاکنون تنها اقدام این وزارتخانه در رابطه با چاههای
غیرمجاز کشاورزی ،پلمپ کردن این چاهها بوده است .اتخاذ رویکرد
«برداشت حجم مجاز و غیرمجاز» بهجای «احداث مجاز و غیرمجاز چاهها»
در بخش کشاورزی رویکردی است که به نظر میرسد جوابگوی وضع فعلی
این بخش باشد.

 -10ادامه سدسازی و کم توجهی به شبکههای انتقال

پراکندگی مکانی و زمانی بارشها در ایران موجب شده ،طرحهای نگهداری
و ذخیرهسازی آب بهعنوان اولویت مدیران آبی کشور پیگیری و اجرا شود.
در حال حاضر  630سد ساختهشده در کشور وجود دارد و وزارت نیرو از
وجود  119سد جدید درحالساخت خبر داده است.
هرچند که احداث سد یکی از راهکارهای کنترل و ذخیره آبهای سطحی
به شمار میرود ،اما باید به این نکته نیز توجه کرد که در کشوری با تبخیر

سه برابری نسبت به میانگین جهانی ،ذخیره آبهای سطحی در پشت
سدها راهکار مطلوبی نمیتواند باشد .همچنین به دلیل عدم اجرای عملیات
آبخیزداری در اراضی باالدست سد ،بهمرورزمان حجم ذخیرهای سد
بهواسطه تراکم رسوبات کاهش مییابد .بهعنوانمثال هماکنون ارتفاع سد
بختیاری بهعنوان مرتفعترین سد بتنی جهان ،بیش از  50متر کاهشیافته
است .خالی ماندن بیش از  %50حجم ذخیرهای سدهای کشور ،عالوه بر
آنکه نشان از کاهش حجم بارشها دارد ،گویای عدم مکانیابی درست در
احداث این سدها نیز هست .از سوی دیگر وضعیت فعلی سدهای بزرگی
همچون «سد کرخه» و همچنین تأثیرات سدهای حوضهی «دریاچه
ارومیه» دلیلی بر لزوم بازنگری بر روند سدسازی کشور است.

 -11پیشنهاد طرح جریمه پرمصرفها برای کنترل مصرف
آب

هماکنون تعرفههای آب در کشور پلکانی است اما مشکل اینجاست که
مشترکینی که باالتر از الگوی مصرف ،استفاده میکنند نیز همچنان یارانۀ
آب میگیرند؛ درحالیکه مصارف باالتر از الگو ،باید با قیمت تمامشده
محاسبه شود .در بدنۀ مدیریتی وزارت نیرو در مورد لزوم اجرای مدل پلکانی
افزایشی ( )IBTاجماع وجود دارد .این مدیران معتقدند بسیاری از مردم
در حد الگو ( 20الی  25مترمکعب در هرماه برای هر خانوار) آب مصرف
میکنند و مشترکینی که پا را از این حد فراتر بگذارند ،باید قیمت تمامشده
را بپردازند و جریمه شوند .بر همین اساس وزارت نیرو پیشنهاد افزایش
پلکانی آببها را به شورای اقتصاد برده است .الزم به ذکر است بررسی بيش
از  90تجربه بينالمللی نشان میدهد که استفاده از تعرفهگذاری پلکانی
افزایشی برای آب در بخش خانگی ،میتواند مصرف آب را تا  15درصد و
حتی در زمان اوج مصرف ،تا  30درصد کاهش دهد.

موارد مغفول

 -1افزایش بازدهی نیروگاهها زیر بار وعدهها؛ غفلت از
شیوههای نوین سرمایهگذاری

بر اساس قانون هدفمندی یارانهها ،در راستای کاهش مصرف سوخت
فسیلی ،باید میانگین بازدهی نیروگاههای حرارتی کشور تا پایان سال  94به
 %45برسد؛ اما هماکنون این رقم کمتر از  %38است .در سال ابتدایی اجرای
هدفمندی ،مردم مصرف برق در بخش خانگی را تقریباً  %7کاهش دادند اما
دولت بازدهی نیروگاهها را در طول  2سال ،کمتر از  %1افزایش داد .حتی
در  15سال اخیر بازدهی نیروگاهها تنها  2تا  %3افزایش یافته است؛ این
درحالیاست که برخی کشورها مانند دانمارک و استرالیا ،در طی همین
 15سال ،بیش از  %15بازده نیروگاههای گازسوز خود را افزایش دادهاند و
بازده میانگین نیروگاههای گازسوز در برخی کشورها مانند هند ،ژاپن ،کره
و انگلستان به  %50رسیده است .فاصلۀ بازدهی نیروگاهها با شاخص ،%50
سبب اتالف ساالنه  16میلیارد لیتر سوخت مایع اضافی میشود.
مسئوالن وزارت نیرو بهطور مکرر اعالم میکنند که با استفاده از ظرفیت
قانونی بودجۀ  92و  ،93در یک سال گذشته تمامی قراردادهای بیع متقابل
برای تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی بستهشده و شورای اقتصاد
نیز  3.7میلیارد دالر از این پروژهها را تصویب کرده است .گرچه این اقدام،
قابلتقدیر و گامی روبهجلوست ،اما آمارها نشان میدهد حتی در سال
 93نیز در مقابل  2000مگاوات نیروگاه گازی جدید تنها دو واحد چرخه
ترکیبی به ظرفیت  320مگاوات احداث شده است و پیشبینی وزارت نیرو
ادامه همین وضعیت را در سال  94نشان میدهد.
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در ســال ابتدایــی
اجــرای هدفمنــدی،
مــردم مصــرف بــرق
در بخــش خانگــی را
تقریبـ ًا %7کاهــش دادنــد
امــا دولــت بازدهــی
نیروگاههــا را در طــول
 2ســال ،کمتــر از %1
افزایــش داد .حتــی در
 15ســال اخیــر بازدهــی
نیروگاههــا تنهــا 2
تــا  %3افزایــش یافتــه
اســت.
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ظرفیت نصبشدۀ نیروگاهی در سال  92و  93و پیشبینی وزارت نیرو از سال 94

کارشناســان معتقدنــد
کــه بــا توجــه بــه
قیمــت صــادرات بــرق
بــه کشــورهای همســایۀ
غربــی مثــل عــراق
بــا قیمــت  12ســنت و
همچنیــن نیــاز شــدید
وزارت نیــرو به مشــارکت
بخــش خصوصــی در
تولیــد بــرق ،خریــداری
بــرق تولیــدی از گازهای
همــراه حتــی بــه قیمــت
 8ســنت نیــز بهصرفــه
اســت.

از سوی دیگر عملکرد صندوق توسعۀ ملی در سالهای قبل نشان میدهد
که بعید است این صندوق توان پرداخت وام بهتمامی این پروژهها را داشته
باشد .به همین دلیل الزم است از روشهای نوین جذب سرمایههای عمومی
از قبیل صندوق سرمایهگذاری پروژه استفاده کرد .ظاهرا ً بهغیراز نیروگاه
پرند که یک صندوق پروژه با همکاری بورس تشکیل داده ،در هیچکدام از
این قراردادها شیوۀ جدیدی برای تأمین مالی اتخاذ نشده است .متأسفانه
امید بیشازاندازه دولت یازدهم به رفع تحریمها و گشایشهای مالی سبب
شده است که هیچ خالقیتی برای استفادۀ حداکثری از جریان نقدینگی
 700هزار میلیارد تومانی کشور در دولت یازدهم شکل نگیرد.
به نظر میرسد راهکار بلندمدت افزایش بازدهی نیروگاهها ،خصوصیسازی
اصولی و تدریجی زنجیرۀ تولید تا توزیع برق است بهطوریکه قیمت آزاد
سوخت در تمامی مراحل موردمحاسبه قرار گیرد تا اجزای صنعت برق درک
درستی از حجم زیانهای اقتصادی ناشی از اتالف انرژی پیدا کنند و انگیزه
برای افزایش بازدهی ،از درون بدنۀ صنعت شکل بگیرد.

 -2جای خالی نیروگاههای زغالسنگ سوز؛ طبس در
انتظار اعتبار

زغالسنگ ارزانترین و درعینحال پرمصرفترین حامل انرژی فسیلی
برای تولید برق در جهان است و حدود  %40برق دنیا از طریق زغالسنگ
تأمین میشود .همچنین استفاده از زغالسنگ میتواند تنوع سبد تولید
برق کشور را نیز افزایش دهد.

تنها اقدام وزارت نیرو در این زمینه اعالم توافق ایران و روسیه برای ساخت
نیروگاه زغالسنگ سوز طبس در شهریور  93بود .عبداهللزاده ،نمایندۀ
طبس در مجلس شورای اسالمی ،در حالی از موافقت بانک مرکزی برای
استفاده از فاینانس چینی برای تکمیل پروژۀ نیروگاه در حال ساخت طبس
سخن گفت که پیشرفت این پروژه بعد از  15سال ،تنها  %25بوده و نیازمند
 3000میلیارد تومان اعتبار است .بنابراین اگر وزارت نیرو در پی گسترش
روابط اقتصادی با روسیه و یا آلمان در شرایط بعد از توافق هستهای است،
ضروری است بر توسعۀ نیروگاههای زغالسنگسوز تمرکز کند .الزم به
ذکر است که اقتصادهای قدرتمند مانند انگلیس ،آمریکا و آلمان به ترتیب
 %39 ،%37و  %54و اقتصادهای درحالتوسعه مانند چین و هند ،بیش از
 %67از برق خود را با زغالسنگ تأمین میکنند .متأسفانه بیش از  %90برق
تولیدی کشور ،از نفت و گاز حاصل میشود و سبد تولید برق ایران ،از تنوع
بسیار پایینی برخوردار است.

 -3خریداری برق تولیدی از گاز مشعل؛ از همه اصرار ،از
وزیر انکار!

پس از کشمکشهای زیاد مابین وزارتخانههای نفت و نیرو ،چیتچیان
اعالم کرد که وزارت نیرو به علت کمبود منابع ،آمادگی خریداری برق
گازهای همراه به قیمت  7الی  8سنت را ندارد .وی پیشنهاد داد که گازهای
همراه بهصورت رایگان در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد تا قیمت خرید
برق کاهش یابد .اما کارشناسان معتقدند که با توجه به قیمت صادرات برق
به کشورهای همسایۀ غربی مثل عراق با قیمت  12سنت و همچنین نیاز
شدید وزارت نیرو به مشارکت بخش خصوصی در تولید برق ،خریداری برق
تولیدی از گازهای همراه حتی به قیمت  8سنت نیز بهصرفه است .همچنین
محاسبات نشان میدهد حذف هزینۀ خوراک ،تنها  1سنت قیمت فروش
برق را کاهش میدهد و رایگان کردن خوراک اثر چندانی در بهبود اوضاع
ندارد .بنابراین الزم است وزارت نیرو هرچه سریعتر موضوع قیمت خرید
تضمینی برق حاصل از گازهای مشعل را تعیین تکلیف کند .نابسامانی در
بحث خرید برق تولیدی از گازهای مشعل نیز خود شاهدی بر آشفتگی
«تنظیمگری» در حوزۀ انرژی کشور است.

 -4شبکههای پس از سد همچنان بدون متولی

سهم منابع مختلف انرژی در سبد تولید برق دنیا در سال 2011
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باوجود توسعه بیرویه سدسازی در کشور ،یکی از بخشهایی که کمترین

بررسیعملکردچیتچیان در سال دوم دولتتدبیروامید

توجه به آن شده است ،احداث شبکههای پس از سد توسط وزارت نیرو
است .در حال حاضر کمتر از نیمی از شبکههای انتقال آب احداث شده
است ،اما بااینوجود وزارت نیرو در یک سال گذشته اقدام قابلتوجهی
درزمینه احداث و یا اصالح این شبکهها انجام نداده است .به گفته برخی
کارشناسان ساالنه حجم عظیمی از آبها بهواسطه نبود کانال و یا سنتی و
قدیمی بودن این شبکهها از دسترس خارج میشود.

 -5عدم توجه به طرحهای مؤثر در ذخیرهسازی آب

در شرایطی که تبخیر در ایران سه برابر میانگین جهانی است ،یکی از
بهترین راهکارها برای حفظ و مهار آبهای سطحی ،انتقال این جریانها به
منابع زیرزمین ،از طریق اجرای برخی طرحها مانند «سدهای زیرزمینی»
است .بااینحال وزارت نیرو در یک سال گذشته اقدامی در این زمینه انجام
نداده است.

 -6توسعۀ آبشیرینکنها در حاشیه

دولت تاکنون از پتانسیل احداث آبشیرینکنها در امتداد سیکل نیروگاه
گازی و بخاری و درنتیجه تولید همزمان برق و آب شیرین غفلت کرده است.
با استفاده از این روش هم کمبود آب مناطق حاشیۀ سواحل جنوبی کشور
بهبود مییابد و هم بازده کلی تولید برق افزایش پیدا میکند .راهاندازی
پروژۀ تولید همزمان برق و آب شیرین قشم در شهریور  93را میتوان تنها
اقدام قابلتوجه در این بخش دانست .شکل زیر نشان میدهد کشورهای
حاشیۀ خلیجفارس بهصورت چشمگیری بر روی توسعۀ آبشیرینکنها
تمرکز کردهاند.

افزایش حجم گازرسانی به نیروگاهها یکی از ثمرات توسعۀ پارس جنوبی
بود .حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت اعالم کرد که حجم گازرسانی به
نیروگاهها با  15میلیارد مترمکعب افزایش نسبت به سال  ،92به  50میلیارد
مترمکعب در سال  93رسید.

 -3تأثیر تحوالت منطقهای و تحریمها بر صادرات برق

در سال  93صادرات برق ایران به عراق به علت تسلط داعش بر برخی نواحی
و آسیبدیدگی خطوط انتقال برق کاهش یافت ،اما با آزادسازی آن مناطق،
صادرات برق به روال قبلی خود بازگشته است .همچنین در  22بهمن 93
اعالم شد که ایران عالوه بر موافقتنامههای قبلی صادرات  1100مگاوات
برق به پاکستان ،پیشنهاد کرده که  3هزار مگاوات دیگر برق به این کشور
صادر نماید .در نشست کمیته انرژی کابینه پاکستان ،مقامات این کشور
به نخستوزیر گفتند که در تالش بودهاند تا سرمایهگذاران دیگری برای
اجرای این پروژه بیابند .اما آنها اذعان کردند که تا زمان برداشته شدن
تحریمهای بینالمللی علیه ایران ،پیشرفت این پروژه امکانپذیر نخواهد بود.

 -4اختصاص اعتبار  5میلیارد دالری برای مهار آبهای
مرزی

در سال گذشته مقرر گردید مبلغ  8میلیارد دالر از اعتبارات صندوق توسعه
ملی به دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی اختصاص یابد .از این مبلغ ،پنج
میلیارد دالر به وزارت نیرو و  3میلیارد دالر نیز به وزارت جهاد کشاورزی
در یک دوره چهارساله تخصیص داده میشود .کنترل و مهار آبهای مرزی
و استفاده از حقآبههای مشترک ازجمله برنامههای وزارت نیرو برای این
اعتبارات بیانشده است.

جمعبندی

کشمکشهای گوناگون حوزۀ انرژی نشان میدهد این عرصه بهشدت از
فقدان یک «نهاد تنظیمگری واحد ،مستقل و مقتدر» رنج میبرد و بدون
چوخمهای سیاسی و منفعت
حضور چنین سازمانی ،مسائل انرژی در پی 
گروههای مختلف متوقف شده و منافع ملی پایمال میشود .وجود چنین
نهاد مستقلی که هم وزارت نیرو و هم وزارت نفت و سایر دستگاههای
مرتبط ،تحت قانونگذاری آن باشند سبب میشود فضای سرمایهگذاری
شفاف و مطمئن شود و بخش خصوصی با اطمینان بیشتری به صنعت
ظرفیتتولیدآبشیرین با استفادهاز نیروگاههای برق درهمسایههای جنوبیکشور برق ورود نماید.
نکتۀ مهم دیگر اینکه گرچه رفع تحریمها میتواند در وضعیت سرمایهگذاری
صنعت آب و برق گشایش ایجاد کند اما نباید با تکیه به تحریمها از ابزارهای
 -1داغ شدن بحث تعرفههای آب ،برق و گاز و مطالبه گری کارآمد جذب سرمایه و یا اصالح قوانین و ساختارهای موجود غفلت نمود.
چراکه بسیاری از مشکالت اقتصاد آب و برق حتی با رفع کامل تحریمها
دانشجویان
در پی ایجاد موج گستردهای از اظهارنظرها در مورد نقایص شیوۀ تعرفه نیز حل نمیشود و در میانمدت ،دوباره سر برمیآورد .بهعنوانمثال ،مسئلۀ
گذاری آب ،برق و گاز خانگی و اعتراض برخی نمایندگان مجلس ،بسیج «مدیریت مصرف با استفاده از تعرفه گذاری هوشمند» هیچ ارتباطی به
دانشجویی دانشگاه تهران با ارسال نامهای به کمیسیون اصل  90مجلس ،تحریم ندارد و اگر مصرف کنترل نشود ،در آینده نیز کمبود منابع مالی رخ
از وزارت نفت و نیرو شکایت کرد .این نهاد دانشجویی در خالل این نامه عیان خواهد کرد.
نسبت بیعدالتی موجود در شیوۀ افزایش قیمت انرژی (بهویژه گاز خانگی) در مورد مدیریت تأمین و توزیع آب بهطور اجمال باید گفت به نظر میرسد
وزارت نیرو ساختارها و ابزارهای موردنیاز برای مدیرت آب را نداشته باشد.
در سال  93اعتراض کرد و خواستار پاسخگویی دولت در این زمینه شد.
چراکه تنها  %10از آب در دسترس به سمت بخش خانگی و صنعتی میرود
و بخش عمده آن در حوزه کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد .بنابراین
 -2افزایش گازرسانی به نیروگاهها
وزیر نفت از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم ،توسعۀ تمامی فازهای باید مدیریت آب در اختیار نهادهایی مانند وزارت جهاد کشاورزی باشد
پارس جنوبی را از اهداف خود برشمرد .لذا در گام اول 5 ،فاز را در اولویت تا در مقابل دریافت این حجم عظیم آب ،درزمینۀ امنیت غذایی و تولید
قرار داد و توانست تا پایان سال  93به موفقیتهای خوبی دست پیدا کند .محصوالت کشاورزی پاسخگو باشد.

تحوالت
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در شــرایطی کــه
تبخیــر در ایــران ســه
برابــر میانگیــن جهانــی
اســت ،یکــی از بهتریــن
راهکارهــا بــرای حفــظ و
مهــار آبهــای ســطحی،
انتقــال ایــن جریانهــا
بــه منابــع زیرزمیــن،
از طریــق اجــرای
برخــی طرحهــا ماننــد
«ســدهای زیرزمینــی»
اســت.

نیـمــــۀراه
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نیـمــــۀراه

تاریک و روشن اقدامات تحولی
بررسی عملکرد فانی در سال دوم دولت تدبیر و امید

مقدمه
علــی اصغــر فانــی کــه اکنــون بــر مســند وزارت آمــوزش و پــرورش
تکیــه زده ،از مدیــران باســابقه دســتگاه تعلیــم و تربیــت کشــور اســت.
ســال  93بــرای فانــی و یارانــش پرحاشــیه ســپری شــد؛ غلبــه سیاســت
توســعه مشــارکت بخــش خصوصــی در بخشهــای آموزشــی ،مســائل
نیــروی انســانی و اقتصــادی ایــن وزارتخانــه و بهویــژه مطالبــات
فرهنگیــان چالشهــای مهمــی بــود کــه هــر از چنــدی پــای اخبــار
آموزشوپــرورش را بــه رســانهها بــاز میکــرد.
فانــی در ســال گذشــته؛ دومیــن کارت زرد خــود را نیــز از مجلــس
دریافــت نمــود امــا شــاید اســتیضاح وی در تیــر  ،94نقطــه عطــف
روابــط وزیــر کهنــهکار بــا اهالــی بهارســتان باشــد .اســتیضاحی کــه
نهایتــاً بــا اعتمــاد نماینــدگان ،بــار دیگــر بلیــط همراهــی بــا کاروان

تدبیــر و امیــد را بــه فانــی برگردانــد.
امــا نمیتــوان از عملکــرد وزیــر آمــوزش و پــرورش نوشــت و مأموریــت
وی در خصــوص اجــرای ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش
را نادیــده گرفــت .مأموریتــی کــه هرچنــد بــا اقدامــات عملــی فانــی
همــراه بــود امــا بــه دلیــل عــدم اطالعرســانی صحیــح ،نمیتــوان در
مــورد آنهــا و نسبتشــان بــا سیاس ـتهای ابالغــی تحــول در آمــوزش
و پــرورش و ســند تحــول بهطــور قطعــی قضــاوت نمــود .امــا چنــدان
دور از انصــاف نیســت اگــر ادعــا شــود کــه تعلــل و کنــدی بــر پــارهای
از ایــن اقدامــات مهــم وکلیــدی ســایه افکنــده اســت.
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اقدامات

 -1سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یکی از مطالبات جدی رهبر
معظم انقالب از مسئوالن وزارت آموزش و پرورش بوده و این وزارتخانه
موظف است که نقشه راه اجرای سند تحول را تحت نظارت شورای عالی
انقالب فرهنگی تدوین و سپس آن را اجرا نماید.

    .1-1تدوین نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

در طی سال  ،93وزیر آموزش و پرورش بارها از آمادهسازی نقشه راه اجرای
سند تحول تا پایان سال سخن گفت .تا اینکه در اردیبهشتماه  ،94اعالم
کرد که نقشه راه به اتمام رسیده است و وعده داد که در جلسه فوقالعادهی
شورای عالی آموزش و پرورش تصویب خواهد شد .اما تاکنون (مرداد ،)94
این امر محقق نشده است.
گفتنی است که نسخه پیشنویس نقشه راه اجرای سند تحول نخستین بار
 11مرداد  94و در اجالس رؤسای آموزش و پرورش رونمایی شد؛ هرچند
درباره جزئیات و مفاد آن گزارشی منتشر نشده است .برخی از کارشناسان
حوزه تعلیم و تربیت با انتقاد از رویه مذکور ،معتقدند که نقشه راه اجرای
سند تحول باید پیش از تصویب و اجرا ،در معرض نقد کارشناسی قرار گیرد.

    .1-2اجرای  40راهکار از سند تحول بنیادین در قالب  99برنامه

وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی  ،94-93با تأیید شورای عالی
انقالب فرهنگی اجرای  40راهکار از سند تحول بنیادین را در قالب 99
برنامه آغاز نمود .البته اطالعرسانی شفافی درباره جزئیات این  99برنامه
و نتایج اجرای آنها صورت نگرفت .نکته قابل تأمل در این رابطه ،ابهام
در نحوه انتخاب این راهکارها و نسبت آنها با نقشه راهی ست که هنوز
تصویب نشده است.

 -2بودجه آموزش و پرورش

آذرماه سال  ،93دولت الیحه پیشنهادی خود برای بودجه سال  94را تقدیم
مجلس نمود .اعتبارات عمومی آموزش و پرورش در این الیحه 9.25 ،درصد
از کل اعتبارات عمومی دولت را شامل میشد که نسبت به بودجه این
وزارتخانه در سال  21.2 ،1393درصد افزایش یافته بود .اعتبار پیشنهادی
برای آموزش و پرورش در الیحه  ،94پس از بحث و بررسی در مجلس1.8 ،
درصد نسبت به آنچه در الیحه آمده بود ،افزایش یافت و نهایتاً به  %9از کل
1
اعتبارات عمومی رسید .

البته با توجه به اختصاص بیش از  99درصد این بودجه به هزینههای
پرسنلی ، 2رشد 20درصدی بودجه نسبت به سال قبل عم ً
ال ناشی از افزایش
ساالنه دستمزد کارکنان دولت بوده و اعتبار مربوط به بخش غیرپرسنلی
آموزش و پرورش چندان تغییری نسبت به سالهای گذشته آن نکرده
است.
      .2-1پرداخت سرانه مصوب مدارس

در قانون بودجه سال  120 ،93میلیارد تومان بهعنوان سرانه برای مدارس
کشور در نظر گرفته شده بود .بهرغم وعده وزیر مبنی بر پرداخت سرانه
مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی  ،94-93نخستین قسط از این سرانه،
مهرماه بهحساب مدارس واریز گردید .قسط دوم نیز قرار شد تا پایان سال
 ،93پرداخت گردد ،اما سال  93به اتمام رسید و از پرداخت بخش دوم
سرانه ،خبری منعکس نشد .با این توضیحات به نظر میرسد که طی سال
 ،93وزارت آموزش و پرورش در پرداخت سرانه به مدارس عملکرد مناسبی
نداشته است و باید برای تأمین هزینههای جاری مدارس تالش مضاعف
نماید.
از سویی دیگر برخی شواهد میدانی نشان میدهد که میزان سرانه
پرداختی ،پاسخگوی هزینههای جاری مدارس نیست و لذا مدیران ناچار
به جبران هزینههای مدارس با کمکهای مردمی هستند« .معافیت مدارس
از پرداخت هزینههای آب ،برق و گاز» همراه با بهکارگیری سازوکارهای
کنترل مصرف ،یکی از پیشنهادهایی است که میتواند در کنار پرداخت
سرانه ،فشار مالی بر مدیران مدارس را کاهش دهد .الزم به ذکر اینکه،
پیشتر نیز در قانون بودجه سال  ، ۹۰مشابه این پیشنهاد لحاظ شده بود.

 -3تهیه برنامههای بلندمدت برای دانشگاه فرهنگیان

پیشرو ،برنامههای کالن و
دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی گذشته و ِ
بلندمدتی را در دستور کار قرار داده است ،از جمله« :تصویب طرح آزمون
شایستگیهای حرفهای» برای اجرا در سال  ،۱۳۹۵تدوین و تصویب «برنامه
درسی ملی تربیتمعلم» و «طراحی ساختار جدید دانشگاه فرهنگیان».
این در حالی است که تحوالت آموزش و پرورش و نهادهای وابسته به آن
(ازجمله دانشگاه فرهنگیان) باید بر اساس سند تحول بنیادین و نقشه راه
اجرای آن باشد و نقشه راه مذکور هنوز نهایی نشده است .ازاینرو نسبت
این اقدامات مهم با سند تحول محل پرسش قرار میگیرد.
الزم به ذکر است که بیش از یک سال و نیم از سرپرستی دکتر محمود
مهرمحمدی در دانشگاه فرهنگیان میگذرد و هنوز وضعیت ریاست وی
در شورای عالی انقالب فرهنگی مشخص نشده است .اهمیت این امر از
آنجاست که این عدم روشن بودن وضعیت مدیریت ،بهنوعی برنامهها و
تحوالت دارای اثرات بلندمدت را تحت شعاع قرار میدهد.با توجه به این
توضیحات به نظر میرسد مسئولین آموزش و پرورش باید پیگیریهای
الزم را جهت تعیین تکلیف هر چه سریعت ِر ریاست دانشگاه فرهنگیان انجام
دهند.

 -4عدم توازن معلمان در مناطق مختلف کشور

سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت

در حال حاضر ،آموزش و پرورش در مناطق برخوردار ،از مازاد معلم و
در مناطق محروم ،از کمبود معلم رنج میبرد .عالقه به انتقال از مناطق
محروم به برخوردار یکی از عوامل مهم در این عدم توازن است ،چنانچه
میانگین خدمت در مناطق محروم کمتر از سه سال اعالم شده است .عالوه
بر این ،در برخی مناطق کشور توازن جنسیتی میان معلمان وجود ندارد

 .1الزم به ذکر است که همزمان با اعتبارات آموزش و پرورش ،بودجه عمومی دولت نیز افزایش یافت ،لذا مجموعاً سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی
دولت به  9.08درصد رسید .همچنین براساس مصوبه هیئت دولت ،سازمان مدیریت موظف شد حداکثر مبلغ 1350میلیارد تومان را در چارچوب سازوکارهای
قانونی ،برای اجرای رتبهبندی معلمان فراهم نماید .هرچند که ردیف این اعتبار در قانون بودجه نیامده است اما با افزودن این رقم به اعتبارات وزارت آموزش و
پرورش ،سهم این وزارتخانه از بودجه به  9.57درصد خواهد رسید.
 .2براساس قانون بودجه؛ سهم هزینههای پرسنلی از بودجه حدود  84درصد است اما بنا به گفته مسئولین ،عم ً
ال حدود  99درصد از اعتبارات این وزارتخانه
صرف هزینههای پرسنلی میشود.
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وزیــر آمــوزش و پــرورش
اردیبهشــت مــاه ،94
اعــام کــرد کــه تدویــن
پیشنویــس نقشــه راه
اجــرای ســند تحــول بــه
اتمــام رســیده اســت و
وعــده داد کــه بــه زودی
ایــن پیشنویــس در
شــورای عالــی آمــوزش و
پــرورش تصویــب خواهــد
شــد .امــا تاکنــون
(مــرداد  ،)94ایــن امــر
محقــق نشــده اســت.

نیـمــــۀراه

و این امر نیز چالشهای جدی به وجود آورده است .بهعنوان نمونه
بیش از  80درصد معلمان شهر تهران ،زن هستند و تهران بزرگ در
برخی مقاطع تحصیلی با کمبود جدی معلمان مرد مواجه است .ضمن
اینکه بهطورکلی در سطح کشور کمبود جدی معلم در مقطع ابتدایی
نیز یکی از معضالت به شمار میرود .بدین ترتیب ،عدم توازن نیرو به
لحاظ جغرافیایی ،جنسیتی و مقطع تحصیلی از جمله چالشهایی است
که در این سالها گریبان آموزش و پرورش را گرفته و از طرفی موج
بازنشستگی پرسنل نیز به آن دامن زده است.
بااینحال ،مسئولین فعلی آموزش و پرورش معتقدند که این وزارتخانه
را با حدود  800هزار نفر نیز میتوان اداره نمود و لذا با کاهش جذب
سالیانه نیروهای جایگزین بازنشستگان ،به دنبال کاهش پرسنل هستند.
در همین راستا ،وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ،94-93
برای حل معضل کمبود نیرو و ساماندهی نیروی انسانی ،به انجام
اقدامات بلندمدت و کوتاهمدتی مبادرت ورزید ،از جمله:
     .4-1اجرای طرح «بومیگزینی» در دانشگاه فرهنگیان

ســازمان مدیریــت بــرای
عــدم صــدور ردیــف
اســتخدامی در آمــوزش
و پــرورش ،بــه قانونــی
اســتناد نمــود کــه بــر
اســاس آن بــه ازای هــر
ســه بازنشســته ،حداکثر
یــک نفــر اســتخدام
جدیــد انجــام شــود.
ایــن در حالــی اســت
کــه در تبصــرهای ،امــور
حاکمیتــی  -ازجملــه
آمــوزش و پــرورش  -از
ایــن قاعــده مســتثنی
شــد ها ند .

یکی از اقدامات مثبت مسئولین آموزش و پرورش برای حل معضل
کمبود نیرو در برخی مدارس ،اجرای طرح «بومیگزینی» در دانشگاه
فرهنگیان است که بر اساس آن ،برای رشتههای مورد نیاز هر منطقه،
داوطلبان همان منطقه مورد پذیرش قرار میگیرند .به نظر میرسد با
ادامه این طرح در سالهای آتی و رفع نقایص احتمالی آن ،مشکل توزیع
نامتوازن نیرو در آموزش و پرورش بهشرط پذیرش دانشجومعلم در حد
کفایت برطرف خواهد شد.

«بهکارگیری معلمان بازنشسته»« ،استفاده از نیروهای دوره متوسطه اول
در دوره ابتدایی»« ،اجرای سیاست چندمعلمی» و نهایتاً «اجرای بسته
حمایتی از مدارس غیردولتی و خرید خدمت از بخش خصوصی» از جمله
دیگر اقدامات کوتاهمدت وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 94-93
است که برای حل معضل کمبود نیروی انسانی اجرا شده است .در این
میان ،به نظر میرسد خرید خدمت از بخش خصوصی ،یکی از تدابیر اصلی
این وزارتخانه برای حل این معضل در سالهای آينده نیز باشد.
هرچند اتخاذ این تدابیر ،مشکالت آموزش و پرورش را تا حدی برطرف
نمود ،اما میتوان گفت که در سال  ،93روشهای بکار گرفته شده با هدف
عدم استخدام نیروی جدید ،معضل کمبود نیروی انسانی را بهطور کامل
برطرف ننمودهاست.
عالوه بر این با توجه به گزارشهای رسمی ،در مناطق محروم ،مدارس
غیردولتی نسبت به مدارس دولتی در امتحانات نهایی عملکرد ضعیفتری
داشتهاند که این امر میتواند حاکی از کیفیت پایینتر خدمات آموزشی
این دسته از مدارس باشد .بر همین اساس برخی کارشناسان معتقدند
که آموزش و پرورش در مناطق محروم ،نباید از همکاری بخش غیردولتی
بهعنوان راهکار اصلی حل معضل کمبود معلم استفاده نماید.

را برگزار نماید .این آزمون به دلیل استنکافِ نابجای سازمان مدیریت از
صدور ردیف استخدامی برای این وزارتخانه در موعد مقرر برگزار نشد.
سازمان مدیریت برای این امر ،به قانونی استناد نمود که بر اساس آن به
ازای هر سه بازنشسته ،حداکثر یک نفر استخدام جدید انجام شود .این در
حالی است که در تبصرهای ،امور حاکمیتی  -ازجمله آموزش و پرورش  -از
این قاعده مستثنی شدهاند.
این عدم برگزاری آزمون استخدامی ،به سؤال نمایندگان مجلس از وزیر
آموزش و پرورش و متعاقباً اخطار در بهمن  93منجر شد .چند روز پس از
دریافت کارت زرد ،وزیر از موافقت سازمان مدیریت با صدور مجوز استخدام
نیرو در آموزش و پرورش خبر داد ،اما این موافقت نیز برگزاری آزمون را
در پی نداشت.
در اردیبهشت  ،94مجلس شورای اسالمی تصویب کرد که «گزارش
استنکاف آموزش و پرورش از برگزاری آزمون استخدامی ،به قوه قضائیه
ارجاع شود» .چند روز پس از مصوبه مذکور ،وزیر آموزش و پرورش این بار
خبر دریافت مجوز کتبی از سازمان مدیریت برای استخدام  ۵۰۰۰نیروی
جدید را اعالم و تا حدودی خیال همه را در مورد قطعیت برگزاری آزمون
راحت نمود.
با قطعیت یافتن برگزاری آزمون ،گمانهزنیها درباره زمان برگزاری و
جزئیات آزمون استخدامی آغاز شد .مسئولین آموزش و پرورش بارها در
مورد اعالم زمان برگزاری آزمون و جزئیات آن وعدههایی را مطرح کردند اما
نهایتاً و با تأخیرهای پیدرپی ،اطالعیه جزئیات برگزاری آزمون استخدامی
آموزش و پرورش ،مرداد  94انتشار یافت.

 -5قانون برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش

    .5-2کاهش دوره آموزشی پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی از یک

بر اساس مصوبه مجلس ،وزارت آموزش و پرورش موظف شد که نهایتاً تا
 17مهرماه سال  ،93آزمون استخدامی نیروهای جدید در آموزش و پرورش

آنچه در حاشیه پیگیری زمان و جزئیات برگزاری آزمون استخدامی مورد
غفلت واقع شد ،برنامهی آموزش و پرورش برای آمادهسازی پذیرفتهشدگان

      .4-2تأکید بر «خرید خدمت آموزشی» بهعنوان مهمترین راهکار
کوتاهمدت برای حل معضل کمبود معلم

    .5-1تأخیر آموزش و پرورش در برگزاری آزمون استخدامی
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سال به نه ماه

بررسی عملکرد فانی در سال دوم دولت تدبیر و امید

این آزمون برای خدمت در کسوت معلمی است .پیش از این مسئولین
دانشگاه فرهنگیان از برگزاری دوره یکساله ویژه پذیرفتهشدگان این
آزمون خبر داده بودند .اما به نظر میرسد «شرایط اضطرار» بهواسطهی
تأخیر در برگزاری آزمون استخدامی ،آموزش و پرورش را بهجایی رساند
که به برگزاری دوره  ۹ماهه راضی شود .این در حالی است که برخی
کارشناسان این نگرانی را مطرح میکنند که شاید با برگزاری دورهی ۹
شدگان آزمون را برای ورود به آموزش و پرورش ،به خوبی
ماهه ،پذیرفته
ِ
آمادهننماید.

 -6گسترش مشارکت بخش غیردولتی در آموزش و پرورش
با تأکید بر خرید خدمت از بخش خصوصی

وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم معتقد است که با تکیه صِ رف بر
بودجه دولتی نمیتوان آموزش و پرورش را اداره نمود؛ لذا باید از مشارکت
بخش خصوصی بهرهمند شد .هر چند مشارکت بخش غیردولتی در تأمین
منابع مالی (از طریق خیرین مدرسهساز ،انجمن اولیا و مربیان ،مدارس
هیئتامنایی و غیردولتی و غیره) قابل پیگیری است ،اما به نظر میرسد
مسئولین فعلی آموزش و پرورش بیشتر بر «گسترش مدارس غیردولتی»
تأکید دارند .ابالغ بسته حمایتی از مدارس غیردولتی در شهریورماه 93
یکی از شواهد مؤید این رویکرد است .بر اساس این بسته ،وزارت آموزش
و پرورش موظف شد تا شرایط را برای تأسیس مدارس غیردولتی تسهیل
نماید ،به نحوی که با اجرای این طرح در سال تحصیلی  200 ،94 -93هزار
دانشآموز در مدارس غیردولتی ساماندهی شدند.
این امر ،انتقادات فراوانی را از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی
و کارشناسان به همراه داشته است .یکی از نقدهای عمده« ،خصوصیسازی
مدارس» توسط آموزش و پرورش است که این موضوع با تأمین آموزش
رایگان مصرح در قانون اساسی تعارضاتی دارد .عالوه بر این ،منتقدین
یادآوری میکنند که وزارت آموزش و پرورش نظارت مناسبی بر کادر
آموزشی و عملکرد مدارس غیردولتی موجود و مدارس واگذار شده ندارد.
این امر به اصل عدالت آموزشی ضربه میزند و همچنین کاهش کیفیت
آموزشی و تربیتی را در پی دارد .در همین راستا اوایل اسفند  ،93مجلس
شورای اسالمی طی مصوبهای واگذاری مدارس به بخش خصوصی را تا
پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع نمود.
اما مسئولین آموزش و پرورش معتقدند که عم ً
ال مدرسهای به بخش
خصوصی واگذاری نشده است؛ بلکه آموزش و پرورش در نقاط محروم
و مناطقی که قادر به تأمین امکانات برای دانشآموزان نیست ،از بخش
خصوصی خرید خدمات آموزشی انجام داده است .یعنی با پرداخت ساالنه
 600هزارتومان به ازای هر دانشآموز ،دانشآموزان به مدرسه غیردولتی
فرستاده میشوند.
درمجموع با توجه به گسترش مشارکت بخش غیردولتی در آموزش و
پرورش میتوان گفت:
-1مشارکت مردم در اداره امور آموزش و پرورش صرفاً به معنای گسترش
مدارس غیردولتی نیست؛ لذا وزارتخانه باید زمینههای الزم برای سایر
مشارکتهای مردمی را نیز فراهم آورد.
 -2استفاده از شیوه خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی برای پوشش
کامل تحصیلی ،در قانون نیز پیشبینی شده است 3؛ اما باید توجه داشت که
وزارت آموزش و پرورش نباید از سر استیصال و صرفاً به دلیل اضطرار ،به
مشارکت بخش خصوصی و سیاست خرید خدمت روی آورد .این وزارتخانه
نخست باید با ساماندهی صحیح نیروی انسانی و استفاده از معلمان کارآمد،

کمبود نیرو را برطرف نماید و در غیر این صورت به راهحلهایی نظیر خرید
خدمت از بخش خصوصی رویآورد.
-3تأسیس مدارس غیردولتی نباید بر اساس انگیزههای صرفاً مالی یا
سیاسی انجام پذیرد . 4لذا آموزش و پرورش برای صدور مجوز به افراد ،برای
تأسیس مدارس غیردولتی باید نهایت دقت را به خرج دهد .در این رابطه به
نظر میرسد اجرای برخی سیاستها مبنی بر تسریع در فرآیند مجوزدهی
به مؤسسین مدارس غیردولتی با اصل فوق ناهمخوان باشد.

 -7تصویب و ابالغ طبقهبندی معلمان

طرح «رتبهبندی معلمان» بهعنوان یکی از سیاستهای ابالغی مقام معظم
رهبری برای تحول در آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین مطرح شده
است .از اواخر سال  ،1392طرحی با همین عنوان در دستور کار کمیسیون
اجتماعی دولت قرار گرفت .مسئولین آموزش و پرورش در طول سال ،93
بارها از نهایی شدن و ارسال این طرح به مجلس شورای اسالمی تا پیش
از پایان سال  93سخن گفتند .تا اینکه سرانجام در آخرین جلسه هیئت
دولت در سال  93طرح مذکور به تصویب رسید و در اردیبهشتماه ،94
بدون تصویب مجلس و با عنوان طرح «طبقهبندی معلمان» به دستگاههای
اجرایی ابالغ شد .مطابق این ابالغیه ،معلمان در پنج دسته طبقهبندی شده
و متناسب با آن افزایش حقوق خواهند داشت .بنا به اعالم مسئولین ،با
اجرای این طرح حقوق حدود  90درصد از فرهنگیان بین  150تا  600هزار
تومان افزایش خواهد یافت.
نکته قابل تأمل اینکه مصوبه مذکور ناظر به قانون خدمات مدیریت کشوری
است که پیشتر در مورد سایر کارکنان دولت به اجرا درآمده است .از همین
رو در مصوبه از آن با عنوان «طبقهبندی معلمان» یاد شده ،اما در اظهارنظر
مسئولین امر ،با عنوان «رتبهبندی معلمان» معرفی شد و این شائبه را به
وجود آورد که طرح مذکور همان طرح مدنظر سند تحول است .این در
حالی است که به پیشنیازها و اهداف اصلی مدنظر سند در رتبهبندی
معلمان توجه کافی نشده است.
از سوی دیگر در مصوبه دولت ،از جزئیات رتبهبندی معلمان و سازوکارهای
سنجش صالحیت ایشان ،حرفی زده نشد .لذا آموزش و پرورش برای اجرای
رتبهبندی (یا طبقهبندی) معلمان ،نیاز به تعیین معیارهای برای سنجش
صالحیت ایشان داشت.
اواخر فروردینماه  ،۹۴وزارت آموزش و پرورش طی فراخوانی گسترده
از فرهنگیان برای ارائه «دیدگاه ،نظر و پیشنهاد درباره شاخصهای طرح
رتبهبندی معلمان» دعوت به عمل آورد .چند روز پسازاین فراخوان نیز
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش اعالم نمود که سازوکار
ارزیابی و سنجش صالحیتهای علمی و تخصصی معلمان بعد از طراحی
در معرض قضاوت معلمان قرار میگیرد و پسازآن ،برای تصویب به مراجع
ذیصالح اعالم خواهد شد .اما چند ماه بعدازاین اظهارنظر ،پیشنویس طرح
رتبهبندی بدون نظرخواهی عمومی از معلمان ،جهت تصویب به شورای
توسعه مدیریت ارسال گردید و اعالم شد که این طرح از مهرماه  94اجرایی
میشود .الزم به ذکر اینکه وزارت آموزش و پرورش جزئیات پیشنویس
طرح را نیز منتشر نکرده است.
وزارت آموزش و پرورش در آخرین اظهارنظر پیرامون رتبهبندی معلمان،
اعالم نمود که این طرح بهصورت دومرحلهای اجرا خواهد شد؛ مرحله اول
در سال تحصیلی  95-94و مرحله دوم در سالهای آینده پیاده سازی
میشود .طبق گفته معاون وزیر ،مرحله دوم طرح ،با استقرار نظام سنجش
صالحیت اجرایی و رتبهبندی معلمان نهایی خواهد شد.

.3ماده  ۱از سیاستهای سوادآموزی (مصوب جلسه  ۵۹۵مورخ  ۱۳۸۵/۹/۲۱شورای عالی انقالب
فرهنگی)
.4دیدار آیتاهلل خامنهای با  4هزار نفر از معلمان 12 ،اردیبهشت 1366
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وزارت آمــوزش و پرورش
نباید از ســر اســتیصال و
صرفـ ًا بــه دلیــل اضطرار،
بــه مشــارکت بخــش
خصوصــی و سیاســت
خرید خدمــت روی آورد.
ایــن وزارتخانــه نخســت
بایــد بــا ســاماندهی
صحیــح نیــروی انســانی
و اســتفاده از معلمــان
کارآمــد ،کمبــود نیــرو
را برطــرف نمایــد و در
غیــر ایــن صــورت بــه
راهحلهایــی نظیــر
خریــد خدمــت از بخــش
خصوصــی رویآورد.

نیـمــــۀراه

میتــوان «شــفافیت»
را یکــی از صفــات بــار ِز
بودجهریــزی عملیاتــی و
افتتــاح حســاب جداگانــه
بــرای مــدارس برشــمرد.
البتــه شــفافیت در ســند
تحــول بنیادیــن نیــز
بــرای عملکــرد مالــی
نظــام تعلیــم و تربیــت
مــورد اشــاره قــرار
گرفتــه اســت.

 -8اجرای آزمایشی طرحهای کالن پیش از اجرای سراسری

یکی از محاسن مسئولین فعلی آموزش و پرورش ،عدم شتابزدگی در
انجام عمده اقدامات اساسی است .در سال  ،93برنامههای مختلفی نظیر
«طرح یک روز بانشاط»« ،بودجهریزی عملیاتی»« ،طرح تعالی مدیریت»
و «طرح شهاب (شناسایی و هدایت استعدادهای برتر)» پیش از اجرای
گسترده ،ابتدا بهطور آزمایشی و در تعداد مشخصی از مدارس به اجرا درآمد
تا نتایج آن معلوم شود و بعد از ارزیابی و تعیین نقاط ضعف و قوت ،در سال
بعد ،بهطور گستردهتر به اجرا درآیند.
برنامههای اصلی پیگیری شده در سال تحصیلی 94-93
طرحهای آزمایشی

سطح اجرا در
سال تحصیلی
94-93

سطح اجرا در
سال تحصیلی
95-94

طرح تعالی مدیریت
مدارس

اجرا در  5هزار و
 700مدرسه

اجرا در  11هزار و
 600مدرسه

طرح یک روز
بانشاط

اجرا در حدود 2
هزار مدرسه

اجرا در حدود 6هزار
مدرسه

طرح بودجهریزی
عملیاتی

 600مدرسه

اعالم نشده

طرح شهاب

اجرا برای 140
هزار دانشآموز

اجرا برای 380
هزار نفر

البته بهرغم وعدههای داده شده ،نتایج ارزیابی طرحهای فوق بهصورت
عمومی منتشر نشده و لذا ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت آن از سوی
مردم و کارشناسان دشوار است .در ادامه گزارش کوتاهی از روند اجرای
آزمایشی طرحهای مذکور ارائه خواهد شد:
 .5راهکار  ۱-۲۰از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
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     .8-1طرح یک روز بانشاط (بازگشایی مدارس در روزهای پنجشنبه)

طرح موسوم به «تعطیلی پنجشنبهها» تصمیمی است که در دوره وزارت
حاجی بابایی گرفته شد ،اما وزیر جدید در مواجهه با این تصمیم ،طرح
جایگزینی را با عنوان «روز بانشاط» پیگیری نمود .به اعتقاد مدیران جدید
آموزشوپرورش ،پنجشنبهها نباید تعطیل باشد ،اما دانشآموزان در این روز
بدون کیف و کتاب به مدرسه بیایند و در فعالیتهای پرورشی مشارکت
نمایند .طرح یک روز بانشاط بهصورت آزمایشی از سال تحصیلی 94 -93
در حدود  2هزار مدرسه ابتدایی انجام گرفت .برای این طرح اهدافی نظیر
آشنایی دانش آموزان با سبک زندگی اسالمی -ایرانی ،توسعه فعالیتهای
گروهی ،ارتقای مهارتها و ارتباط مدارس با مراکز فرهنگی و هنری عنوان
شد .نتایج ارزیابی این طرح ،با تأخیر در اردیبهشتماه به مقامات مسئول
ارسال شد که تا زمان تدوین این گزارش ،تصمیم نهایی مسئولین درباره
ادامه کار این طرح اعالم نشده است.
      .8-2طرح بودجهریزی عملیاتی

«بودجهریزی بر اساس عملکرد» یکی دیگر از اولویتهای پنجگانه وزارت
آموزشوپرورش بود که در برخی از مدارس مجری ،طرح تعالی مدیریت
پیاده شد .طبق این طرح ،متناسب با دانشآموزانمدرسه و هزینه سرانه
دانشآموزی ،اعتباری در اختیار مدیر مدارس قرار میگیرد .با توجه به
پرداخت حقوق معلمان این مدارس توسط آموزش و پرورش ،این بودجه
صرف هزینههای غیرپرسنلی میشود .همچنین وزارت آموزش و پرورش در
سال تحصیلی  95-94به دنبال اختصاص حساب بانکی مجزا به هر مدرسه
است که با پیگیری این طرح ،اجرای بودجهریزی عملیاتی نیز هموارتر
خواهد شد.
با توجه به توضیحات باال ،میتوان «شفافیت» را یکی از صفات بار ِز
بودجهریزی عملیاتی و افتتاح حساب جداگانه برای مدارس برشمرد که
در سند تحول بنیادین نیز برای عملکرد مالی نظام تعلیم و تربیت بدان
5
اشاره شده است .

بررسی عملکرد فانی در سال دوم دولت تدبیر و امید

وزارتخانه به جای افزایش ،با کاهش نسبی نیز روبرو شد .این در حالی است
که اسناد باالدستی صراحتاً بر «افزایش سهم هزینههای غیر پرسنلی در
بودجه جاری آموزش و پرورش» تأکید دارند.

 -2تعلل در تعیین شیوه جدید برای هدایت تحصیلی

     .8-3طرح تعالی مدیریت مدارس

این طرح ذیل سیاستهای پنجگانه مدیریتی وزیر آموزش و پرورش در سال
تحصیلی  94-93بهصورت آزمایشی به اجرا درآمد که در همین راستا ،طی
تابستان  ،93یک دوره آموزشی ـ توجیهی ویژه مدیران مدارس مجری این
طرح برگزار شد .بهطورکلی این طرح رویکردهایی نظیر «مدرسه محوری»،
«تمرکززدایی»« ،ارتقای مدیریت آموزشگاهی» و «توانمندسازی مدیران
مدارس» دنبال میکرد .اجرای آزمایشی طرح تعالی مدیریت مدارس ،مورد
بررسی قرار گرفته و طبق گفته یکی از مسئولین نتایج آن مثبت ارزیابی
شده است .راجع به جزئیات این ارزیابی ،گزارشی منتشر نشده است.
     .8-4طرح شهاب

آموزش و پرورش در دولت یازدهم ،کیفیتبخشی مدارس سمپاد را در
دستور کار قرار داده و رویکرد توسعه کمی دولت قبل را کنار گذاشته است.
در نگاهی کالن ،پرورش استعدادهای برتر در میان دانشآموزان عادی (عدم
جداسازی) رویکرد دیگر وزارتخانه است و طرح شهاب نیز با همین رویکرد
در سال تحصیلی  94-93بهطور آزمایشی و برای  140هزار دانشآموز
پایه چهارم ابتدایی اجرا شد .بر این اساس دانشآموزان تیزهوش بعد از
شناسایی ،با سازوکارهایی در میان دانشآموزان عادی پرورش خواهند
یافت .برای این طرح نیز ،پیش از اجرا (در تابستان  ،)93دوره آموزشی
برگزار شد.

امور مغفول

-1کاهش نسبی سهم هزینههای غیر پرسنلی در بودجه

یکی از معضالت مهم آموزش و پرورش در رابطه با بودجه ،سهم باالی
هزینههای پرسنلی (حقوق و دستمزد) از بودجه مصوب است .بهرغم افزایش
بودجه آموزش و پرورش نسبت به سالهای قبل ،اعتبارات غیرپرسنلی این

تغییر ساختار نظام آموزشی کشور به  ،۳-۳-۶زمینهای برای ایجاد تغییرات
گوناگون در بخشهای مختلف آموزش و پرورش به وجود آورد .از جمله این
موارد ،زمان تعیین شاخه و رشته تحصیلی دانشآموزان در مقطع متوسطه
است که با رسیدن دانشآموزان نظام جدید به این موعد ،زمان و شیوه
انتخاب شاخه و رشته دانشآموزان نیز تغییر خواهد کرد .بر این اساس
وزارت آموزش و پرورش موظف است که تا پیش از اتمام سال تحصیلی
 ،95 -94شیوه هدایت تحصیلی دانشآموزان را معین نماید .در سال ،93
پیشنهادهایی راجع به طرح نهایی وزارت آموزش و پرورش در مورد هدایت
تحصیلی مطرح شد اما هیچکدام به تصویب نهایی نرسید.

 -5توسعه اعتبارات غیرنفتی آموزش و پرورش

وابستگی مستقیم بودجه آموزش و پرورش به نفت یکی از معضالت در
تأمین اعتبارات آموزش و پرورش است .در این رابطه میتوان گفت که
آموزش و پرورش برای توسعه منابع مالی به احکام ثابتی نیاز دارد که بر
اساس آنها هر ساله بتواند بخشی از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص
دهد .در این زمینه میتوان با اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده
به آموزش و پرورش ،اخذ مالیات از کاالهای لوکس و برخی شرکتها،
درآمدهای این وزارتخانه را افزایش داد .در این باره در الیحه بودجه
پیشنهادی دولت ،تنها یک حکم  420میلیارد تومانی برای این منظور در
نظر گرفتهشده بود که با توجه به هزینههای باالی حوزه آموزش و پرورش،
این رقم بسیار ناچیز خواهد بود.
یکی از طرحهایی که در سال  94بیشتر مورد تأکید مسئولین قرار گرفت،
طرح انتخاب رشته تدریجی به همراه کاهش رشتههای تحصیلی از ۵
به  ۳رشته (علوم پایه ،علوم انسانی و فنی و مهارتی) بود .بر اساس این
طرح ،انتخاب رشتههای تحصیلی در ابتدای پایه دهم انجام خواهد شد.
دانشآموزان رشته انتخابی خود را در پایه یازدهم ادامه میدهند و در
ابتدای پایه دوازدهم ،رشته تخصصی خود را ذیل انتخاب رشته اولیه انجام
میدهند.
به عقیده برخی از کارشناسان یکی از مزایای این شیوه هدایت تحصیلی،
انتخاب رشته شیبدار و تدریجی بهجای تعیین رشته زودهنگام و ناگهانی
است .در کنار مزیت مذکور ،این ابهام وجود دارد که آیا دانشآموزان
رشتههای فنی ،میتوانند در یک سال (پایه دوازدهم) آموزش تخصصی
الزم را ببینند؟ الزم به ذکر است تنوع رشتههای فنی و حرفهای بسیار زیاد
است ،بهطوریکه شاید نتوان برای تمامی این رشتهها ،دو سال آموزش
عمومی را گنجاند .امکان آموزشهای مهارتی
مربوطه در بازه یک ساله نیز مورد ابهام قرار دارد.
در مجموع ،تعلل زیاد آموزش و پرورش در
تعیین و تصویب سازوکار هدایت تحصیلی
دانشآموزان مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد
و باید هرچه سریعتر در مورد این امر تصمیم
نهایی اتخاذ شود.

بررسی روند بودجه کلیه دستگاههای وزارت آموزش و پرورش به تفکیک هزینههای پرسنلی و غیر پرسنلی از سال  90تاکنون
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افزایــش
بهرغــم
بودجــه آمــوزش و
پــرورش نســبت بــه
قبــل،
ســالهای
اعتبــارات غیرپرســنلی
ایــن وزارتخانــه بــه
جــای افزایــش ،بــا
کاهــش نســبی روبــرو
شــد .ایــن در حالــی
اســت کــه اســناد
باالدســتی صراحتــ ًا
بــر «افزایــش ســهم
غیــر
هزینههــای
پرســنلی در بودجــه
جــاری آمــوزش و
پــرورش» تأکیــد دارنــد.

نیـمــــۀراه

 -3ناهمخوانی تعداد دانشجویان جذبشده در دانشگاه
فرهنگیان با نیاز آتی آموزش و پرورش

بنا به مقررات موجود ،دانشگاه فرهنگیان اصلیترین مسیر جذب و تربیت
نیرو انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش است .ازاینرو برای تأمین
نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش ،دانشگاه فرهنگیان هر سال باید

دانشــگاه فرهنگیــان
هــر ســال بایــد 25
هــزار نفــر دانشــجوی
جدیدالــورود پذیــرش
نمایــد .امــا در ســال
تحصیلــی  ،94 -93ایــن
دانشــگاه حــدود  10هزار
دانشــجو جــذب کــرد.
بــر ایــن اســاس تعــداد
دانــشآمـوختـــگان
دانشــگاه فرهنگیــان
در ســـالهای آینــده
بســیار کمتــر از تعــداد
بازنشســتگان ســالیانه
آمـــوزش و پــرورش
خواهــد بــود.

 25هزار نفر دانشجوی جدیدالورود پذیرش نماید .اما در سال تحصیلی
 ،94 -93این دانشگاه حدود  10هزار دانشجو جذب کرد .بر این اساس
تعداد دانشآموختگان دانشگاه فرهنگیان در سالهای آینده بسیار کمتر از
تعداد بازنشستگان سالیانه این وزارتخانه خواهد بود و آموزش و پرورش با
معضل جدی کمبود نیرو مواجه خواهد شد.

روند پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و اختالف آن با وضع مطلوب
 -4عدم جذب مربی پرورشی ،مشاور ،روحانی و دبیر عملی متعددی را نیز در پی داشت ،از جمله :راهاندازی سرویس ایمیل
دانشآموزی ،تأسیس شبکه ملی مدارس ،تهیهی تبلتهای دانشآموزی،
تربیتبدنی
در حال حاضر ،وزارت آموزش و پرورش عالوه بر کمبود معلم ،در بخشهای ارسال لپتاپ برای مدارس روستایی.
پرورشی و تربیتبدنی نیز با کمبود نیروی انسانی مواجه است .در سال برخی کارشناسان از غلبهی نگاه سختافزاری بر نگاه نقّادانه و محتوایی در
تحصیلی  ،94-93بیش از  13میلیون دانشآموز در حدود  130هزار مسئولین گالیه دارند و معتقدند تبلت دانشآموزی یا سرویس ایمیل ،تنها
مدرسه در کشور مشغول به تحصیل بودند .با توجه به این آمار ،به نظر ابزار بوده و هوشمندی مدرسه به بینش و مهارت مدیر ،معلم و روشها و
میرسد که اداره امور پرورشی ،فرهنگی و تربیتبدنی دانشآموزان در فرآیندهای حاکم در مدرسه وابسته است ،نه وارد شدن چند دستگاه و
ال کامپیوتر به مدرسه .عالوه بر این ،در برنامه درسی باید تمهیدات تربیتی
بسیاری از مدارس توسط افراد غیرمتخصص صورت میپذیرد (یا اص ً
صورت نمیپذیرد) و این در حالی است که آموزش و پرورش برای حل این برای مقابله با آسیبهای فضای مجازی اندیشیده شود تا از تبعات نامطلوب
ورود دانشآموزان به فضاهای مجازی گستردهتر جلوگیری به عمل آید.
معضل ،اقدامی ترتیب نداده است.
توانمندسازی معلمان برای استفاده از فضای مجازی ،موضوع دیگری بود که
آمارهای مربوط به کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش در بخشهای مختلف در سال گذشته ،کمتر مورد توجه عملی مسئولین واقع شد .به عقیده رئیس

عنوان

وضع موجود

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی «معلمها در برخی پایهها مسلط به
تدریس در فضای مجازی نیستند».

مربی پرورشی

 50هزار مربی

تحوالت

روحانی

 20هزار روحانی

مشاور

 18هزار مشاور

دبیر تربیتبدنی

 33هزار دبیر

-6غلبهی نگاه «هوشمند سازی تجهیزات مدارس» بر
«استفادهی هوشمندانه» از فناوریهای نوین

در سال تحصیلی گذشته ،هوشمندسازی مدارس به یکی از شعارهای اصلی
مسئولین مرتبط در آموزش و پرورش تبدیل شد؛ شعاری که اقدامات
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 -1اعتماد مجدد وکالی ملت به وزیر آموزش و پرورش در
جریان استیضاح وی

بررسی دوران وزارت علیاصغر فانی در آموزش و پرورش نشان میدهد که
از ابتدا ،برخی از نمایندگان از عملکرد وی رضایت نداشتند و استیضاح وی
از بدو تصدی وزارتخانه از سوی برخی وکالی ملت مطرح بود .اسفندماه
سال  ،92اولین زمزمههای استیضاح فانی در مجلس شورای اسالمی مطرح
شد .این پیگیریها در سال  93ادامه یافت و فانی فروردینماه نخستین
کارت زرد را از مجلس شورای اسالمی دریافت نمود .بعد از دریافت اولین
اخطار ،زمزمههای استیضاح وی از اوایل تابستان مجددا ً آغاز شد.
شبح آن
تابستان و پاییز  ۹۳به اتمام رسید ،اما باز هم بهجای استیضاحِ ،
بر وزارت آموزش و پرورش سایه افکند .این روند ادامه یافت تا اینکه وزیر
آموزش و پرورش بار دیگر برای پاسخگویی به پرسش قاضیپور ،عضو

بررسی عملکرد فانی در سال دوم دولت تدبیر و امید

کمیسیون صنایع و معادن به مجلس فراخوانده شد« .عدم برگزاری آزمون
استخدامی مربیان پیشدبستانی» با وجود گذشت  ۳ماه از مهلت برگزاری
آن ،سؤال اصلی این نماینده مجلس از علیاصغر فانی بود که در نهایت
کارت زرد دوم را برای فانی به ارمغان آورد .بعدازاین اتفاق ،مجددا ً بحث
استیضاح از سوی نمایندگان مجلس پیگیری شد ،اما با پادرمیانیهای
هیئترئیسه و تراکم دستورجلسات مجلس ،طرح استیضاح وزیر آموزش
و پرورش در سال  93به نتیجه نرسید .با این اوصاف سال  ۹۳نیز با شبحی
از استیضاح بر سر وزارت آموزش و پرورش و دریافت دو کارت زرد توسط
مجلس به پایان رسید .نکته قابلتأمل اینکه دو نماینده مطرح کننده سؤال
از فانی و پیگیر اصلی استیضاح وی ،همگی از کمیسیونهایی غیر از آموزش
و تحقیقات بودند .با آغاز سال  ،۹۴پیگیریها برای پیگیری طرح استیضاح
بهصورت جدی ادامه یافت تا نهایتاً هیئت رئیسه استیضاح وزیر آموزش و
پرورش را اعالم وصول و فانی را جهت حضور در جلسه استیضاح ،سوم تیر
به ساختمان بهارستان دعوت نمود .در جلسه استیضاح ،پس از طرح نظرات
موافقین و مخالفین ،استیضاح به رأی گذاشته شد که سرانجام علیاصغر
فانی با  ۷۶رأی موافق ۱۶۷ ،رأی مخالف و  ۱۳رأیِ ممتنع استیضاح،
توانست اعتماد مجدد وکالی ملت را برای سکانداری وزارت آموزش و
پرورش کسب نماید.

 -2افزایش اعتبارات آموزش و پرورش توسط مجلس در
جریان تصویب قانون بودجه 94

اعتبار پیشنهادی برای آموزش و پرورش ،پس از ارائه به مجلس شورای
اسالمی ،هم در بخش جداول کالن و هم در بخش تبصرهها دستخوش
تغییراتی گردید که در نتیجه آن ،اعتبار پیشنهادی در جداول کالن حدود
مقرر نمود تا مبلغ
 1.8درصد افزایش یافت .مجلس در بخش تبصرهها نیز ّ
 2هزار میلیارد تومان از بنگاههای اقتصادی که مالیات نمیپرداختند ،اخذ
و به آموزش و پرورش پرداخت شود .در بخش تبصرهها ،همچنین مبلغ
 1700میلیارد تومان نیز از کاهش هزینههای غیرضروری در بانکها و
برخی شرکتها برای آموزش و پرورش در نظرگرفته شد . 6لذا درمجموع
و با احتساب سایر موارد اضافهشده به بودجه ،مجلس شورای اسالمی در
بخش تبصرهها ،حدود  20درصد از اعتبار پیشنهادی الیحه دولت برای
آموزش و پرورش را به بودجه این وزارتخانه افزود.

-3تأخیر شورای عالی انقالب فرهنگی در تعیین تکلیف
ریاست دانشگاه فرهنگیان

بیش از یک سال و نیم از سرپرستی دکتر محمود مهرمحمدی در دانشگاه
فرهنگیان میگذرد و هنوز وضعیت ریاست وی در شورای عالی انقالب
فرهنگی مشخص نشده است .اهمیت این امر از آنجاست که این عدم روشن
بودن وضعیت مدیریت ،بهنوعی برنامهها و تحوالت دارای اثرات بلندمدت
را تحت شعاع قرار میدهد .قابل تأمل اینکه در دوره سرپرستی ایشان
تاکنون ،اقدامات کلیدی و راهبردی در بخشهای مختلف این دانشگاه
صورت پذیرفته که در صورت عدم انتصاب مهرمحمدی در ریاست دانشگاه
فرهنگیان ،امکان به سرانجام نرسیدن این برنامهها وجود خواهد داشت.
ازجمله این اقدامات میتوان به جذب هیئتعلمی جدید ،شائبه درباره تغییر
روال جذب و تربیت دانشجو ،اقدام به طراحی برنامه درسی جدید دانشگاه
و تغییرات مدیریتی و ساختاری در دانشگاه اشاره نمود .باتوجه به این
توضیحات به نظر میرسد مسئولین آموزش و پرورش باید پیگیریهای
الزم را جهت تعیین تکلیف هر چه سریعت ِر ریاست دانشگاه فرهنگیان انجام
دهند.

جمعبندی

بررسی کارنامه یک سال گذشته علیاصغر فانی نشان میدهد که این عضو
کابینه تدبیر و امید ،سال پرحاشیهای را سپری نموده است .غلبه سیاست
توسعه مشارکتها با بخش خصوصی ،ابالغ بسته حمایتی از مدارس
غیردولتی ،مسائل نیروی انسانی و اقتصادی آموزش و پرورش و به ویژه
مطالبات فرهنگیان در کنار تأخیر در برگزاری آزمون استخدامی چالشهای
مهمی بود که هر از چندی پای اخبار آموزش و پرورش را به رسانهها باز
میکرد.
وزیر آموزش و پرورش با اجرای آزمایشی طرحهای جدید نشان داد که
با شتابزدگی در اجرای برنامههای کالن و تأثیرگذار میانهای ندارد؛ اما از
سویی دیگر این عدم شتابزدگی در برخی موارد وی را به ورطهی تعلل و
کندی اجرا در برخی امور تحولی کشاند .تأخیر در تدوین نقشه راه اجرای
سند تحول بنیادین و عدم تصویب آن تاکنون ،شاهدی بر این مدعاست .با
این اوصاف میتوان گفت که فانی در اجرای برنامههای تحول در آموزش و
پرورش نمره خوبی نگرفتهاست.
بررسی کارنامه اقتصادی وزیر آموزش و پرورش گویای آن است که این
وزیر نیز نتوانسته برای معضالت کهنه اقتصادی آموزش و پرورش تدبیری
پایدار اتخاذ کند .سهم اندک آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی ،کم
بودن نسبت هزینههای غیرپرسنلی در بودجه ،امتداد وابستگی اعتبارات این
وزارتخانه به بودجه نفتی به همراه مطالبات معیشتی فرهنگیان ،معضالت
کهنه و الینحل این وزارتخانه باقی ماندند .اما با این اوصاف نباید بروز این
معضالت را صرفاً به حساب فانی نوشت و از اقدامات خوب وی نظیر افزایش
سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و اجرای طرح بودجهریزی
عملیاتی چشمپوشی نمود.
اقدامات وزیر آموزش و پرورش برای ساماندهی نیروی انسانی نیز درجای
خود قابل بررسی است .فانی عقیده دارد که وزارت آموزش و پرورش با
حدود 75درصد کارمندان کنونی خود نیز قابل اداره است .ازاینرو آقای
وزیر تمایلی به استخدام نیروی جدید در این وزاتخانه ندارد .از سویی دیگر
اما باید گفت که توزیع نیروی انسانی در کشور نامتوزان است و به نظر
میرسد اتخاذ سیاستهای جایگزین ،نتواند مانع استخدام نیروی جدید در
سالهای آینده شود .البته در این مقوله نباید از نقش دانشگاه فرهنگیان
غافل شد.
دانشگاه فرهنگیان به عنوان متولی اصلی تربیت و تأمین نیروی انسانی
مورد نیاز آموزش و پرورش با اقدام مثبت خود در اجرای طرح بومیگزینی،
امیدها را برای توزیع متوازن معلمان در کشور زنده کرد اما باید توجه نمود
که میزان پذیرش ورودیهای کارشناسی این دانشگاه از سال  91تاکنون،
کاهش شدید داشته است .با این وضعیت تعداد دانشجومعلمانی که در حال
حاضر در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند ،از تعداد بازنشستگان
آموزش و پرورش در سالهای آتی کمتر است.
درمجموع باید گفت که کلیه برنامههای فانی و یارانش باید با هدف تحول
در آموزش و پرورش بازتعریف شوند .از طرفی الزم به ذکر است که این
اقدامات تحولی با پشتیبانی معنوی و علیالخصوص مادی دولت قابلاجرا
خواهد بود.

.6الزم به ذکر استکه در تبصرهها تغییراتدیگرینیز برای بودجهآموزشوپرورش مصوب شدکه در اینگزارش ،دو مورداصلی آنها ذکرگردید.
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بنگاهضریبفزاینده
بررسی عملکرد سیف در سال دوم دولت تدبیر و امید

مقدمه
ولــی ا ...ســیف ،دومیــن ســال ریاســت خود بــر بانک مرکــزی را همراه
بــا کاروان دولــت یازدهــم پشــت ســر گذاشــت .رئیـسکل نهاونــدیِ

بانــک مرکــزی معمــوالً رســانهها و مــردم را بــه یــاد «نقدینگــی»،
«مؤسســات مالــی غیرمجــاز» و «ســود بانکــی» میانــدازد .وی کــه

ســابقاً از منتقدیــن افزایــش حجــم نقدینگــی و اجــرای طــرح مســکن
مهــر بــوده اســت ،اکنــون تمایــل زیــادی بــه شــرح دســتاوردهای
دولــت فعلــی در کنتــرل تــورم دارد.
در دو ســال اخیــر مهمتریــن اتفــاق مرتبــط بــا حــوزه کاری
رئیـسکل بانــک مرکــزی بــرای مــردم ،ورشکســتگی موسســه میزان
بــود؛ اتفاقــی کــه هزینــه زیــادی بــرای ســپردهگذاران داشــت و
دردســرهایی هــم بــرای وزیــر اقتصــاد در مجلــس ایجــاد کــرد.
ایــن اســتاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی کــه ســابقه مدیرعاملــی
بانکهــای ملــت ،ســپه ،ملــی و کارآفریــن را در کارنامــه خــود
ـی بانــک صــادرات
دارد ،در زمــان بــروز اختــاس  ۱۲۳میلیــارد تومانـ ِ
مدیرعامــل آن بــود .شــعار اصلــی ایــن مــرد کهنــهکار بانکــی،

«کنتــرل نقدینگــی و سالمســازی آن» اســت .هرچنــد کــه ســیف
تــاش زیــادی نمــود تــا در راســتای شــعار خــود حجــم نقدینگــی را
مهــار کنــد ولــی ازآنجاییکــه در عمــل ،مخالفــت چندانــی بــا خلــق
پــول بانکهــا نداشــت ،نمــرهی درخشــانی در ایــن درس کســب
ننمــوده اســت.
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بررسی عملکرد سیف در سال دوم دولت تدبیر و امید

اقدامات

 -1بهرهبرداری از چند سامانه الکترونیکی جدید

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سال گذشته در مصوبهای بانک مرکزی را
مکلف کرد تا پایان سال  94منظوم ه ۹گانه سامانههای اطالعاتی نظام بانکی
را ایجاد و بهرهبرداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاههای
اجرایی را به این سامانهها فراهم آورد .در این راستا بانک مرکزی با هدف
ارتقای سطح نظارتی خود بر نظام پولی و بانکی کشور و همچنین تسهیل
تبادالت مالی اقدام به راهاندازی سامانههای متعدد الکترونیکی کرده است.
سامانه مديريت متمرکز حسابهاي دولتي (نسیم) ،سامانه چک و اسناد
وصولي کاغذي (چکاوک) ،سامانه انتشار اوراق بهادار الکترونيکي ،پورتال
جامع مرکز کنترل امنيت شبکه و پاسخگويي به فوريتهاي بانکي (کاشف)،
سامانه پرداختهاي الکترونيک سيار (سپاس) ،سامانه استعالمهای بانکي
و سامانه فروش اینترنتی ارز مسافرتی چند نمونه از سامانههای رونمایی
شده هستند.
البته قابل ذکر است که هرچند راهاندازی این سامانهها میتواند به
شفافسازی اقتصاد و جلوگیری از فعالیتهای فسادزا کمک کند اما لزوماً
به معنی تحقق یافتن این موارد نیست؛ چراکه این موضوع به اراده بانک
مرکزی در نحوه استفاده از این اطالعات برای کشف تخلفات احتمالی و در
ادامه ،نحوه پیگیری و برخورد با متخلفین برمیگردد.

 -2پیشرو نبودن در انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه

تحریمهای مالی و اقتصادی را میتوان جزء اساسیترین مرحله تحریمها
علیه کشورمان به حساب آورد .با تحریم بانک مرکزی نقل و انتقال دالر بین
کشورهای خارجی و طرف داخلی مسدود شد و در نتیجه تجارت خارجی
کشور دچار مشکالت اساسی شد .مهمترین اقدام برای کاهش وابستگی
کشور به دالر پیمانهای پولی دو جانبه است .در این پیمانها دو کشور از
پول ملی خود برای مبادله استفاده میکنند.
هرچند پیمان پولی از مهمترین ابزارها برای کاهش اثر تحریمهای مالی و
بانکی به شمار میرود اما به عقیده کارشناسان این پیمانها در شرایط غیر
تحریمی نیز میتوانند منجر به سهولت در مبادالت خارجی شوند .چین
به عنوان کشور پیش رو در این زمینه ،تاکنون بیش از  35پیمان پولی دو
جانبه امضا کرده است و روسیه هم پس از تهدیدات اروپا به تحریم و اعمال
برخی محدودیتهای مالی بر این کشور ،استفاده از پیمانهای پولی دو
جانبه را در دستور کار قرار داد.
بیتوجهی بانک مرکزی به این موضوع تا آنجا ادامه پیدا کرد که نهایتاً
رئیسجمهور ترکیه در فروردینماه  94و در طی سفر به ایران پیشنهاد
استفاده از پولهای پولی به جای دالر را در مبادالت دو کشور مطرح کرد.
پسازآن بود که بانک مرکزی اعالم کرد ایران با ترکیه پیمان پولی دو جانبه
امضا کرده و در حال انجام مقدمات برای انعقاد پیمان پولی با کشورهای
روسیه و عراق است.

 -3افزایش نقدینگی و بیتوجهی نسبت به هدایت
تسهیالت به تولید

در سالهای اخیر اقتصاد ایران با تورم باال دست و پنجه نرم کرده که یکی
از علتهای اصلی آن از منظر کارشناسان اقتصادی افزایش نقدینگی و
عدم توان حاکميت در مديريت آن بوده است؛ از همین رو کنترل تورم
و به تبع آن مدیریت نقدینگی از وعدههای انتخاباتی رییسجمهور بود.
دکتر روحانی ضمن اشاره به نقدینگی  479هزار میلیارد تومانی تا تیرماه

سال  ،92این میزان نقدینگی را به سیل مخرب و غیرقابل کنترلی تشبیه
کرده بودند که میتواند به افزایش قیمتها در حوزه ارز و مسکن و یا سایر
حوزهها منجر شود.
طبق اعالم بانک مرکزی نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم تا اردیبهشت
 320 ،94هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی چیزی حدود 67%
افزایش .همچنین این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز به
اندازه  23.2درصد رشد داشته است؛ این در حالی است که دکتر سیف از
کنترل رشد نقدینگی در دولت یازدهم خبر داده بود .از طرفی مسئوالن
بانک مرکزی بر سالمسازی رشد نقدینگی از طریق نظام بانکی و در واقع
رشد درونزای نقدینگی تأکید دارند ،اما با مراجعه به اجزای نقدینگی یعنی
پایه پولی و ضریب فزاینده ،نتایجی مغایر با این هدف مشاهده میشود.
پایه پولی از حدود  112.5هزار میلیارد تومان در پایان خرداد  93به 131.7
هزار میلیارد تومان در تیر  94رسیده که رشد  17درصدی را نشان میدهد
و ضریب فزاینده از  5.5به حدود  6.2رسید که رشدی  12.7درصدی
داشته است و عمده این افزایش نه از طریق بهبود نسبت سپردهگذاری،
بلکه ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها در بانک مرکزی بوده است؛
بهگونهای که نرخ ذخیره قانونی از میانگین  15.5درصد به  13درصد
کاهش یافت و زمزمه کاهش آن به  11درصد هم شنیده میشود .دلیل این
اقدام اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و نیاز آنها به نقدینگی عنوان
شده است که در واقع راحتترین سیاست برای سرپوش گذاشتن بر عدم
توانمندی بانکها بر افزایش درونزای نقدینگی میباشد.
همچنین یکی از دالیل کاهش نرخ سپردهگذاری بانکها در بانک مرکزی،
توان پرداخت تسهیالت به تولید عنوان شده بود که متأسفانه محقق نشد.
در این رابطه میتوان به صحبتهای وزیر صنعت اشاره کرد که با استناد
به آمار بانک مرکزی در طول 11ماهه سال  1393گفت« :در سال گذشته
 40درصد بخش صنعت و معدن بیشتر نتوانستند تسهیالت بگیرند که 50
درصد این میزان نیز متعلق به استمهاالت بوده و در واقع پول جدیدی
نبوده است» .این در حالی بود که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور،
وزیر صنعت از نیاز  150هزار میلیارد تومانی تولید به تسهیالت خبر داده
بود .لذا با توجه به افزایش میزان نقدینگی و عدم توانایی بانک مرکزی در
هدایت این منابع به سمت تولید ،عملکرد این نهاد در این زمینه ضعیف
ارزیابی میشود .البته مسئوالن بانک مرکزی بخشی از این افزایش نقدینگی
را ناشی از افزایش پوشش آماری بانکها و مؤسسات جدید اعالم میکنند؛
اما این موضوع نیز اتفاق جدیدی نبوده و در سالهای گذشته نیز رویهای
مرسوم بوده است.

 -4تالش ناموفق برای کاهش سود بانکی

از جمله نقاط مثبت عملکردی دولت یازدهم ،اهتمام برای کاهش نرخ
تورم بوده است ،تا جایی که تورم از  43درصد در مرداد سال  92به حدود
 13.7درصد در اردیبهشت  94کاهش یافته است .در چنین فضایی انتظار
کارشناسان و فعاالن اقتصادی این بود که نرخ سود بانکها نیز همزمان با
تورم کاهش یابد .ولی در اتفاقی عجیب نهتنها سودهای بانکی کاهش نیافت
بلکه نرخ سود بازار بینبانکی افزايش يافت و رقابت بانکها برای افزایش
سود سپردهها آغاز شد .این اتفاقات در شرایطی رخ میداد که در شرایط
رکود ،تولیدکنندگان برای رساندن تولید به حداکثر ظرفیت و حفظ بقای
خود به وام نیاز داشتند ،اما با نرخ تسهیالت  28درصد و باالتر مواجه شدند.
فشار بانک مرکزی و افکار عمومی باعث شد تا در نشستی بانکها با کاهش
نرخ سود سپردههای یک ساله به  20درصد به تفاهم برسند و شورای پول
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دکتــر روحانــی ضمــن
اشــاره بــه نقدینگــی
 479هــزار میلیــارد
تومانــی تــا تیــر مــاه
ســال  ،92ایــن میــزان
نقدینگــی را بــه ســیل
مخــرب و غیرقابــل
کنترلــی تشــبیه کــرده
بودنــد کــه مــی توانــد
بــه افزایــش قیمــت هــا
در حــوزه ارز و مســکن
و یــا ســایر حــوزه هــا
منجــر شــود.

نیـمــــۀراه

و اعتبار با این نرخ موافقت کرد و سود تسهیالت را هم به  24درصد کاهش
داد .دکتر تهرانفر هم با بیان اینکه «ما نیز اص ً
ال کوتاه نمیآییم و با این
مسئله حتماً برخورد خواهیم کرد» برای بانکهای متخلف خط و نشان
کشید .اما به زودی معلوم شد این تهدیدها اثر نکردهاند و بانکها با توجه به
نظارت منفعالنه بانک مرکزی به رویه پیشین خود ادامه دادند.
هرچند مسئوالن بانک مرکزی علت این اتفاق را نرخ شکنی مؤسسات مالی
و اعتباری غیرمجاز اعالم کردند اما به نظر میرسد ریشه مشکل در جای
دیگر است .دکتر سیف با اشاره به این رقابت ناسالم در اقتصاد که به بازی
پونزی مشهور است ،علت اصلی نرخ باالی سود مؤسسات مالی غیرمجاز را
جذب سپردههای جدید به منظور پرداخت سود سپردههای قبلی و گریز
از ورشکستگی عنوان کردهاند .از طرفی به دلیل معوقات 200هزار میلیارد
تومانی بانکی و بدهی  100هزار میلیارد تومان دولت به بانکها ،عم ً
ال بخش
مهمی از منابع بانکی قفل شده است و بانکها بین دو راهی اضافه برداشت
از بانک مرکزی با سود  34درصد یا جذب سپردههای مردم با نرخ سودی
کمتر از آن قرار گرفتهاند که نتیجه این اتفاق چیزی جز حرکت به سمت
پرتگاه اقتصادی و بر باد رفتن سرمایه مردم نیست .در این شرایط بانک
مرکزی هم تنها به نظاره نشسته و از ابزارهای خود برای برخورد با متخلفان
استفادهای نکرده است.
فشــار بانــک مرکــزی و
افــکار عمومــی باعــث
شــد تــا در نشســتی
بانــک هــا بــا کاهــش
نــرخ ســود ســپردههای
یــک ســاله بــه 20
درصــد بــه تفاهــم
برســند و شــورای پــول
و اعتبــار بــا ایــن نــرخ
موافقــت کــرد و ســود
تســهیالت را هــم بــه 24
درصــد کاهــش داد.

موارد مغفول

 -1نظارت منفعالنه در موضوع معوقات بانکی

یکی از مهمترین مشکالتی که نظام بانکی با آن روبهرو است معوقات باالی
بانکی است که حجم عظیمی از منابع بانکی را عم ً
ال از دسترس بانکها
خارج کرده است .طبق گفته مسئوالن بانک مرکزی مقدار معوقات بانکی
 92هزار میلیارد تومان است که یکسوم آن در دست  575بدهکار بزرگ
بانکی است .البته برخی نمایندگان مجلس و مسئولین قوه قضائیه ارقام تا
 200هزار میلیارد تومان را نیز مطرح کردهاند .یکی از مهمترین دالیل این
تفاوت آمار مربوط به استمهال معوقات قبلی است .هرچند استمهال معوقات
بانکی به تولیدکنندگانی که در شرایط رکود به مشکل برخوردهاند ،اقدامی
شایسته بوده و در راستای حمایت دولت از تولید میباشد ،اما استمهال
معوقات بدهکارانی که تمایلی برای بازپرداخت تسهیالت اخذ شده ندارند،
آسیبهای جدی به نظام بانکی کشور وارد خواهد کرد.
در این شرایط بدهکار بانکی با دریافت تسهیالت جدید ،فرصت تنفس
دوباره پیدا میکند و با خارج شدن از لیست سیاه بانک مرکزی این امکان
را پیدا خواهد کرد که از بانکهای دیگر تسهیالت جدیدی دریافت کند.
همچنین بانک عالوه بر اینکه نسبتهای نظارتی خود را بهبود بخشیده
است ،با توجه به اینکه حجم مطالبات غیرجاری آن کاهش یافته ،الزامی
به نگهداری ذخیره مطالبات نخواهد داشت .در استمهال معوقات ،بانک
تسهیالت جدید را به ارزش اصل و سود تسهیالت قبلی و جریمه تأخیر آن
تسهیالت در نظر میگیرد و در ستون داراییهای خود قرار میدهد.
علیرغم آنکه بانکها معموالً معوقات را بر گردن تسهیالت تکلیفی
میاندازند ،بیشترین حجم معوقات مربوط به بانکهای خصوصی است که
معموالً با تسهیالت تکلیفی روبرو نبودهاند .طبق آمار بانک مرکزی ،یکی از
بانکهای خصوصی با  ۴۹درصد نسبت تسهیالت غیرجاری در اردیبهشت
 ،93در صدر جدول معوقات قرار دارد .جالب اینجاست که این بانک جزو
چهار بانک سودده خاورمیانه نیز معرفی شده است.
لذا طبیعی ست که در چنین فضایی که هم به نفع بدهکار و هم به نفع بانک
است ،احتمال بروز تخلف بسیار باال باشد و بانک مرکزی باید تدبیر الزم را
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به خرج دهد .اینها در حالیست که نهتنها در این زمینه اقدامی از سوی
بانک مرکزی صورت نگرفته است ،بلکه به اظهارنظر مشاوران اقتصادی
رییسجمهور مبنی بر لزوم ممانعت بانک مرکزی از توزیع سودهای حاصله
بین سهامداران بانکها نیز توجهی نشد.
استمهال و تقسیط مجدد (احیا) مطالبات غیرجاری از آنجایی نگران کننده
است که در این فرآیند ارزیابی و اعتبارسنجی مجدد انجام نمیشود و
معلوم نیست بدهکار فعلی توان بازپرداخت بدهی بزرگتر آینده را دارد یا
خیر .همچنین در این فرآیند تحکیم وثایق هم عمدتاً با سفته و چک انجام
میشود که در هنگام نکول چندان راه گشا نیست .لذا پیشبینی میشود
در سالهای  95و  96حجم عظیمی از معوقات بانکی بسیار بزرگتر از وضع
فعلی پیش بیاید که در آن صورت رویارویی با این پدیده هزینههای زیادی
برای نظام بانکی و اقتصادی کشور خواهد داشت.

 -2جوالن مؤسسات غیرمجاز

یکی از معضالتی که بانک مرکزی با آن مواجه است تعداد زیاد مؤسسات
مالی غیرمجاز در بازار غیر متشکل پولی است تا جایی که طبق اعالم
مسئوالن بانک مرکزی سرمایه در دست این مؤسسات در حدود  15تا 20
درصد نقدینگی است یعنی حدود 200هزار میلیارد تومان .طبق گفته دکتر
تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی بخشی از نابسامانیهای بازار ارز ،مسکن
و طال در چند سال اخیر ناشی از سرازیری نقدینگی این مؤسسات در این
حوزهها بوده است .از دیگر مشکالت مؤسسات غیرمجاز میتوان به سود
باالی سپردهها اشاره کرد .بدیهی است ازآنجاییکه عملکرد این مؤسسات
دور از نظارت بانک مرکزی است سپردههای مردم با ریسک باالیی مواجه
بوده و احتمال ورشکستگی این مؤسسات باالست همانند آنچه در مورد
موسسه میزان اتفاق افتاد.
در همین زمینه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیچیدگی برخورد با
این مؤسسات از فشار کانونهای قدرت بر بانک مرکزی برای جلوگیری
از ساماندهی این مؤسسات پرده برداشت .این در حالی است که طبق
گفته مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور ،بانک مرکزی
تاکنون(29اردیبهشت) از هیچ یک از مؤسسات غیرمجاز شکایت نکرده است.
بانک مرکزی تاکنون تنها با درخواست از مردم مبنی بر عدم سپردهگذاری
در این مؤسسات ،کمهزینهترین اقدام برای خود و پرهزینهترین اقدام برای
نظام اقتصادی کشور را در پیش گرفته است که درصورتیکه این اقدام ادامه
یابد ،عالوه بر ورشکستگی زودرس این مؤسسات ،مشکالت جدی برای
سپردهگذاران و مردم به وجود خواهد آورد؛ کما اینکه مشکالت موسسه
میزان هنوز برطرف نشده است.

بررسی عملکرد سیف در سال دوم دولت تدبیر و امید

تحوالت

 -1قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر

قانون رفع موانع تولید پذیر در بخشهای مختلفی الزاماتی را برای نظام
بانکی ایجاد کرد؛ از جمله آن میتوان به ماده  4الیحه ابالغی دولت اشاره
کرد که در آن بانکها را ملزم به واگذاری اموال مازاد و سهام تحت تملک
خود و شرکتهای تابعه میکند و طبق ماده  5این الیحه مجازاتهایی را
برای متخلفان در نظر میگیرد .همانطور که مشخص است ناظر بر اجرای
این مواد ،بانک مرکزی است که الزم است با جدیت اجرای آن را پیگیری
کند .این موضوع ازآنجهت اهمیت مییابد که در چند سال اخیر موضوع
بنگاهداری بانکها منتقدان زیادی داشته است؛ حتی رهبر معظم انقالب
در دیدار با اعضای هیئت دولت یکی از مشکالت جدی کنونی کشور را
بنگاهداری بانکها دانستند و تأکید کردند« :دولت باید این موضوع را بطور
جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در
خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکالت حل خواهد شد».

انتظار از بانک مرکزی در این زمینه این است که با کنار گذاشتن تساهل و
تسامح با استفاده از ابزارهای قانونی خود با بانکهای متخلف برخورد کند.

 -2انحراف در تسهیالت اعطایی بانکها

یکی از اتفاقات تلخ نظام بانکی در سال گذشته ،انحراف تسهیالت اعطایی،
از مقادیر تعیین شده توسط بانک مرکزی بود .بانک مرکزی در آخرین
ابالغیه خود که به سال  90برمیگردد ،سهم بخشهای مختلف اقتصادی
را برای دریافت تسهیالت مشخص کرده است .اما بانکها با بیتوجهی به
توصیهنامههای بانک مرکزی ،عمدهی تسهیالت را به بخشهای بازرگانی
و خدمات اختصاص دادند .طبق اعالم مسئوالن بانک مرکزی در سال ،93
 341هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداختشده است که میزان انحراف
در منابع در سال گذشته به حدود  140هزار میلیارد تومان رسیده است.
مقایسه میزان تسهیالت مصوب سال  93با تسهیالت پرداخت شده
در این سال ،عمق مشکل را به خوبی نمایان میسازد .افزایش حدود 6

سهمیه مصوب بخشهای مختلف اقتصادی از تغییر در مانده تسهیالت بانکهای تجاری در سال 1390
بخش اقتصادی
کشاورزی و آب

سهم (درصد)
20

1

صنعت و معدن

37

ساختمان و مسکن

25

بازرگانی و خدمات

8

صادرات و زیرساختهای اقتصاد

10

جمع

100

یکــی از معضالتــی کــه
بانــک مرکــزی بــا آن
مواجــه اســت تعــداد
زیــاد موسســات مالــی
غیــر مجــاز در بــازار
غیــر متشــکل پولــی
اســت تــا جایــی کــه
طبــق اعــام مســئوالن
بانــک مرکــزی ســرمایه
در دســت ایــن
موسســات در حــدود 15
تــا  20درصــد نقدینگــی
اســت یعنــی حــدود
میلیــارد
200هــزار
تومــان.

تسهیالت پرداختی بانکها به تفکیک بخشهای اقتصادی در  4سال اخیر
کشاورزی

بخش
اقتصادی

مسکن و ساختامن

صنعت ومعدن

خدمات

بازرگانی

متفرقه

سهم
از
کل

کل بخشها

مبلغ

سهم از
کل

مبلغ

سهم
از کل

مبلغ

سهم
از کل

مبلغ

سهم
از کل

مبلغ

پرداختی12
ماهه سال
1390

172،343

8.6

633،928

31.6

341،396

17

240،746

12

618،188

2،373 30.8

پرداختی12
ماهه سال
1391

176،945

9

619،324

31.7

264،135

13.5

228،318

11.7

665،277

1،886

0.1

پرداختی12
ماهه سال
1392

222،340

9.4

706،034

287،074 29.9

12.2

305،423

12.9

838،191

3،177 35.5

0.1

2،362،239

پرداختی12
ماهه سال
1393

255،838

7.5

1،064،924

404،492 31.2

11.8

433،079

12.7

1،248،044

7،777 36.6

0.1

3،414،154

پرداختی

34

مبلغ

سهم از
کل

مبلغ

0.1

2،008،973

1،955،885

 .1در قوانین بودجه سنواتی در سالهای اخیر و حتی در سال  94سهم بخش کشاورزی از تسهیالت بانکی  25درصد عنوان شده بود.
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نیـمــــۀراه

برابری تسهیالت بخش بازرگانی و خدمات در کنار کاهش چشمگیر میزان
تسهیالت پرداختی به سایر بخشها به وضوح گویای این موضوع است که
نظام بانکی بههیچوجه در خدمت جامعه نبوده است و تنها به کسب سود
بیشتر از مسیرهای زودبازده توجه داشته است و همه این موارد در سایه

غفلت بانک مرکزی صورت میگیرد .این در حالی است که بانک مرکزی
میتواند با ابزارهای تنبیهی مختلفی همچون افزایش نرخ ذخیره قانونی،
بانکها را به رعایت تعهداتی که دارند وادار سازد.

مقایسه سهم تعیین شده تسهیالت در سال  93و مقادیر محقق شده (هزار میلیارد تومان)

بخشها

کشاورزی

صنعت

مسکن

بازرگانی و خدمات

صادرات

پرداخت شده

27.3

106.4

40.24

168.1

0.68

مصوب

68.2

126.2

85.25

27.3

34.1

جمعبندی

بررسی عملکرد دکتر سیف در دو سال گذشته حاکی از این است که ایشان
بیشتر تمایل دارند مسائل نظام بانکی را از راه مصالحه حل کنند .برای مثال
میتوان به جلسه هماهنگی با بانکها برای کاهش سود تسهیالت اشاره
کرد که علیرغم موافقت بانکها ،نهتنها سود کاهش نیافت بلکه گاها در
مورد برخی مؤسسات مالی ،افزایش هم پیدا کرد .همچنین نحوه برخورد با
مؤسسات مالی غیرمجاز نیز شاهد دیگری بر این مدعاست .بانک مرکزی به
جای برخورد با این مؤسسات ،از مردم درخواست کرده که سپردههایشان
را از آنجا خارج کنند .لذا کام ً
ال مشخص است که این رویه بانک مرکزی
که مبنی بر درخواست و توصیه است کام ً
ال ناکارآمد بوده و تضعیف اقتصاد
کشور را در پی داشته است.
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از طرف دیگر نظام بانکی با تبدیلشدن به بنگاهی که تنها به فکر کسب
سود است ،به وظیفه خود در رونق تولید و رشد اقتصادی کشور بهدرستی
عمل نکرده است و با نقش خود به عنوان یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی
فاصله زیادی دارد .این موضوع اهمیت نظارت بانک مرکزی را دوچندان
کرده و لزوم برخورد جدی بانک مرکزی با متخلفان نظام بانکی و بهرهگیری
از ابزارهای قانونی را در این جهت دوچندان میکند؛ ابزارهایی که در دو
سال گذشته کمتر به کار گرفته شدند و به نظر میرسد دکتر سیف ،به
عنوان فردی که سابقه مدیرعاملی بانکهای مختلف را در کارنامه خود دارد،
اعتقاد چندانی به آنها ندارد.

