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ها( ها و پاسخ )پرسش نهم و دهمهای  دولت خدمت ماندگار سال 8 هایی از بخش  

  تقدیم به ملت بزرگ ایران
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 

  فهرست مطالب                                                    

 صفحه          نوانع                           

  

  پیش گفتار

 1   دولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و داخلی

 2   بحران مالی جهانی

 3   تحریم های اقتصادی

 4 مالحظات داخلی

 5 دولت و مردم مداری و عدالت گستری

 6 توسعه انسانی

 9 توسعه دانش و فناوری

 66 اشتغال زایی

 61 عدالت طلبی

 23 و ثروت توزیع درآمد

 22 تمرکز زدایی و ارتباط با مردم )سفرهای استانی(

 92 دولت و اصالحات نهادی و ساختاری

 33 ( قانون اساسی44اجرای سیاست های کلی اصل )

 32 ی یارانه هاهدفمند اجرای طرح

 38 تغییر و تحوالت در نظام مالیاتی

 42 تحول در نظام گمرکی

 44 مالی و  سرمایه دولت و بازارهای 

 42 بازار سرمایه 

 48 نظام بانکی

 22 سرمایه گذاری خارجی

 26 بازار بیمه
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 

  

 58 رجیدولت و بخش خا

 29 تجارت خارجی و ترانزیت

 66 تعهدات خارجی

 63 ذخایر خارجی

 36 دولت و مدیریت سیاست های پولی و مالی 

 64 تورم و ینگینقدپایه پولی،  

 61 دولت درآمد ها و هزینه های

 16 طرح مهر ماندگار

 44 دولت و افزایش تولید و تأمین مالی

 12 رشد اقتصادی و عوامل موثر بر آن

 19 ظرفیت سازی در بخش های مختلف اقتصادی

 88 تأمین مالی تولید از طریق صندوق توسعه ملی

 29 دولت و عمران وآبادانی

 96 نوسازی و تولید مسکن روستایی و شهری

 93 ه راه ها و شهرسازیتوسع

 96 طرح مسکن مهر

 

 دولت و اولین ها
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

   گفتارپیش
انقالب عظيم اسالمي براي دستيابي به دو هدف مهم شكل گرفت: هدف اول تالش براي آزاد كردن و نجات 

سازي برپايي  مينهزانسانها و رساندن آنها به كمال و شكوفايي و هدف دوم سازماندهي و كار عالمانه براي 

هاي اي پيشرفته، مقتدر و سرشار از عدالت در ايران و جهان بوده است. اين اهداف با توجه به ظرفيتجامعه

 يابي است.واقعي كشور و با اتكاء به توانمنديها و فرهنگ متعالي ملت ايران كامالً واقعي و قابل دست

جو و طلب، كمالريخ درخشان خويش همواره عدالتهاي ملت ايران كه در تاهنگامي كه ملتي با ويژگي

پشت سر يك انقالب عظيم اجتماعي و فرهنگي بايستد مسلماً اين انقالب خواهد بدنبال مهرباني بوده است،

 توانست به اهداف عاليه خويش نائل گردد.

گي و هاي سياسي، فرهنهاي نهم و دهم با مالك قراردادن معيارهاي روشن و علمي در بخشدولت

هاي خود را در كشور سامان داده است. در اقتصادي و همچنين در عرصه سياست خارجي فعاليت

اي براي برقراري عدالت و خدمت به مردم حوزه سياسي و فرهنگي بايد باور كنيم كه حكومت وسيله

اصلي  است. بايد فضاي آرماني و انقالبي در كشور همواره بانشاط باشد. در اين نگاه، مردم صاحب

كشور و حكومت بوده و بايد اراده آنها در تمام امور حاكم باشد. تجربه نيز نشان داده است كه هرجا 

 اراده عمومي مردم به صحنه آمده است برآيند آن مثبت و سازنده و در جهت آرمانها بوده است.

ل گذشته همراهي با خواست و صيانت از كرامت مردم از مباني نظري و عملي دولت در هشت سا

بوده است چرا كه معتقديم جامعه بايد حس كند كه مديران، نهادها و مسئوالن همراه او هستند و 

كنند. همچنين جامعه بايد حس كند كه كرامتش محفوظ است و اين مطالبات واقعي او را درك مي

 برجسته باشد. ها كامالًريزيموضوع بايد در برنامه

ها اجازه بروز و ظهور هاي نهم و دهم بوده است. بايد به انديشهدولتتوجه به آزادي از ديگر اصول 

داد و اين اقتضاي حفظ شأن و كرامت انسان است. بايد مراقب باشيم تا طرح انتقادات و نظريات در 

كس نبايد حس كند كه فضاي كشور همراه با احترام كامل به آزادي و كرامت عموم مردم باشد. هيچ

 توان اداره كرد.اي را بهتر ميود را بزند و مطمئناً چنين جامعهتواند حرف خنمي

اي واحد وارد عرصه عمل شد. طي ساليان گذشته، تعريف روشن و در حوزه اقتصاد، دولت با نظريه

جامعي از مباني اقتصاد بومي، اسالمي و ملي در كشور ارائه نشده بود و اقتصاد ايران تحت تأثير ادبيات 

داري بود. در چنين اقتصادي، جريان منافع اقتصادي از سمت اقشار محروم قتصاد سرمايهو رفتارهاي ا

هاي سوداگرانه و يا به به طرف اقشار برخوردار و از عرصه عمومي به سمت انحصارگري و فعاليت

 شود.بازي، سوق داده مياصطالح سفته 
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

ريم دشمنان، كه فشارهاي بسيار ترين شرايط اقتصادي و عليرغم ركود جهاني و تحدولت در سخت

داري در كشور را معكوس كند و سرمايه زيادي به كشور تحميل كرده است، تالش كرد تا جريان سوء

در اين راستا بارها اقدام به باز توزيع ثروت در جامعه و به ويژه به سمت طبقات با درآمد پائين جامعه 

 كرده است.

امه اقتصادي كشور است كه اجراي آن آغازي براي تحوالت ها كاملترين برنهدفمندسازي يارانه

اقتصادي در كشور بود. اين برنامه در كنار ساير اصالحات اقتصادي از جمله اصالح نظام گمركي، نظام 

( قانون 44هاي كلي اصل )مالياتي و نظام توزيع و همچنين عملياتي نمودن قانون اجراي سياست

قتصادي در دولتهاي نهم و دهم بوده است. واگذاري سهام عدالت، اساسي، سرمنشاء تحوالت بزرگ ا

هاي توليدي كشور، اجراي طرح مسكن مهر، حمايت از بنگاههاي كوچك و زودبازده و توسعه ظرفيت

انجام سفرهاي استاني، تأسيس بنياد نخبگان و ايجاد ستادهاي كشاورزي و صنعت و معدن از جمله 

 هاي نهم و دهم بوده است. ولتها و ابتكارات ويژه دفعاليت

تر شدن عموم مردم در اقتصاد عالي در سراسر كشور منجر به فعالاز طرف ديگر، توسعه آموزش

ها كاهش يافته يافته و فاصله برخورداري شده است چرا كه سطح دانش و تحصيالت عمومي، ارتقاء

شود كه دولتهاي نهم و مشاهده ميهاي اقتصادي كشور است. در يك نگاه اجمالي به مهمترين شاخص

روزي گامهاي بلندي در تحقق اهداف و آرمانهاي انقالب اند با تالش و خدمت شبانهدهم توانسته

 اسالمي بردارند.

درآمدي ده درصد با درآمد باال از افراد كم  بهبود شاخص ضريب جيني و كاهش شديد فاصلة

ايگاه ايران با انتقال از بين كشورهاي با توسعه انساني درآمد، ارتقاء شاخص توسعه انساني و بهبود ج

متوسط به توسعه انساني باال، نائل شدن به رتبه اول توليد علم در منطقه و رتبه اول سرعت رشد 

علمي در جهان، كاهش وابستگي به نفت، برابري صادرات غيرنفتي با واردات كشور، كاهش شديد 

ميليارد دالر و توسعة  52.3ق توسعه ملي با موجودي بيش از هاي خارجي كشور و ايجاد صندوبدهي

هاي عملكرد اقتصادي كشور در دولتهاي وار بازار بورس و نظام بانكي كشور از مهمترين شاخصجهش

 باشند.نهم و دهم مي

سال خدمت برگزيدگانش و همچنين پيرو  8در پي انتظار و درخواست مردم براي اطالع از گزارش 

م معظم رهبري )مدظله العالي( در آخرين ديدار دولت دهم مبني بر ارائه گزارش جامعي از توصيه مقا

بخش تهيه شده  9مشتمل بر  "مهرگان"خدمات دولت و انتشار عمومي آن، اين گزارش تحت عنوان 

اي با هم و دهم بصورت تطبيقي و مقايسهاست و به بررسي و تحليل بخشي از عملكرد دولتهاي ن

 پردازد.قبلي ميدولتهاي  
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 ”اه و ربخي عوامل داخلي رب عملكرد دولتتحوالت اقتصاد جهاني، تحريم”در فصل اول به بررسي عوامل پيراموني يعني 

ميالدي شروع شد  2007يعني سپتامبر  1386شود. بحران اقتصادي جهاني كه از سال پرداخته مي

( 1388) 2009شد تجارت جهاني در سال درصدي ر 10منجر به ركود عميق جهاني و كاهش بيش از 

-كننده مقامات غربي كه به زعم آنها شديدترين تحريم هاي هوشمند و فلجگرديد. در كنار آن، تحريم

هاي طول تاريخ عليه يك كشور بوده است بمنظور درهم شكستن مقاومت ملت ايران، تحميل شد.در 

زا و خارج از اراده دولت بودند بصورت برونهاي داخلي كه نظر گرفتن اين شرايط همواره با تنش

 شرايط عملكردي دولت در اين سالها را بسيار دشوار كرده است.

لتم دولت، مردم” فصل دوم اين گزارش به موضوع  ري و عدا -اختصاص يافته است. عدالت  ”گستري دا

ود كه منجر به تدوين ترين آرمان دولت در اين سالها بها محوريخواهي در كلية عرصهطلبي و عدالت

ها و رويكردهاي جديد و اجراي بسياري از سياستهاي اقتصادي، اجتماعي و مديريتي شد. از برنامه

ها، مسكن مهر، سفرهاي استاني، توجه ويژه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه دولت در اين عرصه،

الحسنه بانكها و طرح بنگاههاي مناطق محروم روستايي، توزيع سهام عدالت و توزيع منابع قرض

 باشد. كوچك و توسعه كشاورزي بوده است كه موضوع اصلي اين فصل مي

اختصاص يافته است. دولت نهم از ابتداي شروع به  ” دولت و اصالحات نهادي و ساختاري ” فصل سوم به 

اي سي و ريشههاي اسافعاليت و با صرف وقت فراوان و مطالعه جامع و بررسي و شناخت دقيق آسيب

محور تهيه نمود. در  7اي تحت عنوان طرح تحول اقتصادي كشور مشتمل بر از اقتصاد ايران، برنامه

وري، بانك و ارزشگذاري پول ملي بعنوان محور يارانه، ماليات، گمرك، نظام توزيع، بهره 7اين برنامه، 

انتخاب شدند كه در كنار اجراي اي و نيازمند به اصالح ساختاري در كشور محورهاي اساسي و ريشه

قانون اساسي، برنامة عمل دولت در اصالحات ساختاري دولتهاي نهم و دهم  44سياستهاي كلي اصل 

 شود.ها پرداخته ميبودند. در اين فصل به بررسي كليات سياستها و اقدامات در اين عرصه

حوزه بازار سرمايه،  4ه اختصاص به موضوع فصل چهارم گزارش است ك ”دولت و بازاراهي سرماهي و مالي”

گذاري خارجي و بازار بيمه دارد. بازار سرمايه در اين سالها از توسعه كمي و كيفي نظام بانكي، سرمايه

درصد توليد ناخالص داخلي  18گسترده و تنوع در ابزارهاي مالي برخوردار بوده است و ارزش بازار از 

)بر اساس آخرين آمار رسمي از ميزان توليد  1389ل درصد در سا 29به بيش از  1384در سال 

ناخالص داخلي( رسيده است. افزايش تعداد بانكها و مؤسسات اعتباري غيردولتي و توسعه بانكداري 

هاي قبلي، افزايش ضريب نفوذ برابري سرمايه خارجي جذب شده نسبت به دولت 2الكترونيكي، رشد 

هاي عملكردي اقتصاد در بازار سرمايه و مالي طي ين شاخصدرصد از مهمتر 2درصد به  2/1بيمه از 

 اين سالها بوده است. 
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

تجارت خارجي، ”حوزه مهم بخش خارجي اقتصاد كشور يعني  3در فصل پنجم گزارش به بررسي 

ت خارجي و ذخاري خارجي كشور رد پايان دولت دهم سال عملكرد دولتهاي نهم و دهم  8و تحوالت آن در طي  ”تعهدا

ميليارد دالر بود كه  200مجموع تجارت خارجي كشور برابر  1376-84شود. طي سالهاي اخته ميپرد

برابر شده است. مجموع  2/3ميليارد دالر افزايش يافته يعني  635هاي نهم و دهم به اين رقم در دولت

رابر و بدون ب 5/5ارزش صادرات غيرنفتي در اين دولت نسبت به دوره مشابه با احتساب ميعانات گازي 

توانسته است به تحقق آرزوي ديرين اقتصاد كشور  1392برابر شده است و در سال  5/4احتساب آن 

هاي كشور با تراز % برسد. بهبود تراز پرداخت104نزديك شود و نسبت صادرات غيرنفتي به واردات به 

هاي كشور از حدود خت بدهيو ارتقاء توانايي كشور در بازپردا 1391ميليارد دالر در سال  4/21مثبت 

)نسبت بازپرداخت اصل و فرع بدهي  1391درصد در سال  13به كمتر از  1384درصد در سال  24

هاي خارجي كشور به صادرات كاالها و خدمات( از ديگر روندهاي مثبت اقتصادي كشور طي اين سالها 

 1392ركزي در پايان ارديبهشت هاي ارزي بانك مبوده است. در كنار آن، ارزش معادل دالري دارايي

 80حدود  1384به بيش از يكصد ميليارد دالر رسيده كه نسبت به زمان شروع كار دولت نهم در سال 

 دهد.درصد افزايش نشان مي

اختصاص يافته است. اگرچه كاهش  ”اهي پولي و ماليدولت و مدرييت سياست” فصل ششم گزارش به موضوع

ساسي دولت در اين سالها بود اما در سالهاي پاياني دولت بدليل تحريم و نقدينگي و تورم از اهداف ا

هاي ارزي، تورم خارج از اراده دولت به جامعه تحميل شد. اگرچه در مجموع عملكرد كل دوره تكانه

تر از شانزده سال قبل از آن بوده است اما بخش اصلي تورم هاي نهم و دهم در باب تورم پائيندولت

نيز ناشي از عواملي بودند كه خارج از كنترل و اراده دولت بودند. از طرف ديگر، دولت اين دوره 

برخالف ادوار مشابه همواره به جبران خريد خانوارها بمنظور كاهش آثار تورم بر خانوارهاي كم درآمد 

 و اقشار داراي حقوق ثابت اقدام نموده است. پرداخت يارانه نقدي بمنظور جبران آثار تورمي

از جمله اين  1391العاده تحت عنوان جبراني در پايان سال ها و يارانه نقدي فوقهدفمندسازي يارانه

 هاي اخير يكي از موضوعات مهم در اقتصاد ايران اتكاءاقدامات بوده است. از سوي ديگر طي دهه

ر آن است كه هاي عمومي دولت به درآمدهاي نفتي بوده است. بررسي آماري اين شاخص نشانگهزينه

% افزايش يافته است كه 60به  1391سهم درآمدهاي غيرنفتي از منابع بودجه عمومي دولت در سال 

حكايت از بهبود تركيب درآمدهاي دولت دارد. كوچك شدن اندازه دولت، افزايش حجم اعتبارات 

ر موضوعاتي است كه از ديگ "طرح مهر ماندگار"هاي نيمه تمام در قالب عمراني و تالش بر اتمام پروژه

 شود. در اين فصل به تحليل و بررسي آنها پرداخته مي
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

شود. رشد اقتصادي و تشكيل پرداخته مي ”دولت و افزايش توليد و تأمين مالي”در فصل هفتم به موضوع

برابر شدن حجم  4/5شود. سرمايه ثابت ناخالص داخلي و تحوالت آن، در ابتداي اين فصل بررسي مي

برداري صنعتي )حدوداً برابر با دوره هزار پروانه بهره 55گذاري صنعتي )به نرخ جاري( و صدور سرمايه

هاي كالن صنعتي اين دوره بودند. اما نكته بسيار مهم در صنعت افزايش مشابه( از مهمترين شاخص

سازي توليدي در بخش صنعت باالخص در بخشهاي مهم صنعتي از قبيل چندين برابري ظرفيت

برابر(، توليد شمش آلومينيوم  4/3برابر(، توليد سيمان ) 2برابر(، توليد فوالد )بيش از  2ودروسازي )خ

اي برابر( و تأسيسات ذخيره 1/2برابر(، توليد كاشي و سراميك ) 3/1برابر(، توليد مس كاتدي ) 2)

دهم بوده است. توسعه ها در دولتهاي نهم و برابر( و همراه با آن، افزايش توليد در اين بخش 7/1)

سازي در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و توليد برق و گاز و افزايش توليدات بخش معادن، ظرفيت

 باشد.كشاورزي و خدمات از ديگر موضوعات اين فصل مي

اختصاص يافته است. بخش مسكن، راه و ” دولت و عمران و آباداني”نهمين فصل از اين گزارش به 

يي بود كه در دولتهاي نهم و دهم از رشد چشمگيري برخوردار شدند. در سال هاشهرسازي از حوزه

 94/0يعني  1به دليل رشد شديد توليد مسكن در كشور براي اولين بار تراكم خانوار به زير  1390

برابري نوسازي مسكن روستايي باعث بهسازي و تقويت مسكن  10كاهش يافت و در كنار آن رشد 

اي گونهراههاي كشور نيز از جمله خدمات قابل توجه در اين دوره بوده است، بهروستايي شد. توسعه 

برابر نسبت به دولت هفتم و هشتم(، بزرگراههاي فعال كشور  4/2كه ميزان آزادراههاي فعال كشور )

برابر(، ظرفيت بنادر  03/1برابر(، ميزان خطوط راه آهن ) 6/1برابر(، راه آسفالت روستايي ) 35/3)

 برابر( رشد داشتند. 6/1ري )تجا

است. برنامه توليد انبوه  "طرح مسكن مهر"آخرين موضوعي كه در اين گزارش بدان پرداخته شده است 

مسكن ارزان براي گروههاي كم درآمد و زوجهاي جوان كه برنامه مسكن مهر نامگذاري شد يكي از 

همچنين كمك به گروههاي هاي محوري دولت نهم براي برقراري عدالت اجتماعي و برنامه

 برخوردار شهري و روستايي و مقابله با ركود جهاني بوده است.كم

ترين تبليغات سازمان يافته از خارج و داخل ترين و گستردهترين، سنگينطي اين سالها پيچيده

ات عليه دولت و خدمات او به كارگرفته شد و در يك برنامه ابهام آفريني وسيع تالش شد اصوالً خدم

دولت معرفي نشود و يا بسيار كمرنگ و يا اصوالً بدون برنامه و ناموفق جلوه داده شود. گزارش حاضر 

تهيه شده است تا بتواند تصوير بهتري از نگاه عميق و برنامه جامع و دقيق  "پرسش و پاسخ"به صورت 

ن سند تقديري باشد از ها و شرايط كاري ارائه نمايد. اميد است ايترين دوراندولت در يكي از سخت

گزاران صادقي كه با عشق به ايران و ملت ايران و ارزشها و آرمانهاي بلند انقالب، شب از تمام خدمت
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

روز نشناختند و همه وجود خود را خالصانه وقف گسترش عدالت، مهرورزي و تعالي همه جانبه كشور 

هاي اقتصادي، باالترين جايگاه در عرصهشايسته  "كشور عزيزمان ايران"نمودند. با اعتقاد به اينكه 

هاي هشت ساله و ماندگار دولتهاي نهم علمي و فناوري و مديريتي در جهان است، اميدواريم كه تالش

 و دهم مورد قبول ملت عزيزمان قرار گرفته باشد.

گ، حمايت با گراميداشت ياد و خاطره امام راحل )ره( و همه شهيدان و ايثارگران، از همراهي ملت بزر

رهبري معظم، الطاف ويژه امام عصر )ع( و عنايات خداوند متعال، خاضعانه تقدير و براي ملت بزرگ و همه 

 ها، سعادت و سالمت و استقرار حاكميت نهايي عدالت و توحيد در جهان را مسئلت داريم. ملت

                                  
 والسالم                                                                                                 

 محمود احمدی نژاد                                                                                                

 1629تیرماه                                                                                                    
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 ی بحران مالی جهان 

 تحریم های اقتصادی 

 مالحظات داخلی 

 

 

 

 

 

  

 دولت و 

داخلی کالن اقتصاد جهانی و فضای   
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 چه عواملی بصورت برونزا بر تصمیمات دولت تأثیرگذار بوده اند؟ (1-1

برونزا و جديد مستقل از تصميمات دولت بـر وضـعيت اقتصـادي    گروهي از عوامل  ،در سال هاي اخير

هـا و برخـي عوامـل     مدر اين ميان، نقش اقتصاد جهاني، تحـري  كشور بطور گسترده اثرگذار بوده است.

 تر بوده است.  داخلي پررنگ
 

 :های مالی جهانی بحرانالف( 

طي  از كشور آمريكا شروع شد،و ( 1386ميالدي ) 2007سپتامبر  ازبحران مالي و ركود اقتصادي كه 

الشعاع قرار داد. اين بحران ضمن آنكه در طـول زمـان بـه سـاير      هاي اخير اقتصاد جهاني را تحت سال

كشورهاي جهان سرايت نمود، عامل ايجاد بحرانهاي ديگري همچون بحران مالي حوزه يورو و  مناطق و

بحران بدهي كشورهاي توسعه يافتـه نيـز گرديـد و بـه ايـن ترتيـب، اثـرات نـامطلوب بلندمـدتي بـر           

گذاري خارجي  رشد اقتصاد جهاني، تجارت جهاني، سرمايه نظير شاخصهاي اقتصادي كشورهاي جهان

به بعد وضعيت مناسـبي   (1387ميالدي ) 2008جهاني از سال بر همين اساس، اقتصاد  اشت.گذ... و 

هاي اساسي مواجه است. در واقع، رشد اقتصاد  المللي با چالش نداشته و همچنان تحت تأثير بحران بين

درصد رسيد كه پس  6/0( با كاهش شديد مواجه شد و به منفي 1388ميالدي ) 2009جهان در سال 

 تزريـق  دولت هـاي غربـي كوشـيدند بـا     البتهسابقه بوده است.  ميالدي بي 1929بحران بزرگ سال از 

بـا  با اثرات ركود و بحران اقتصادي مقابله نمايند.  انبساطي مالي و پولي سياستهاي اتخاذ و مالي منابع

درصد  9/2ه ب 2000-7 زماني درصد براي دوره 24/4متوسط رشد ساالنه اقتصاد جهاني از  اين وجود،

 كاهش يافته است. ( 2008-2012)براي دوره 

ترین اثری که اقتصاد ایران از این شرایط متحمل شد مربوط به کاهش شدید قیمت نفتت در ستال    عمده

های اقتصادی  های واقعی اقتصاد و به طور ویژه کاهش سود آوری فعالیت که با تسری به بخش شود می 2339

فاصله قیمت های ارزان انرژی در داخل در  عالیت ها تا میزان بسیار زیادی بواسطهاین فود سکه  - ،بر انرژی

مقایسه با قیمت های باالتر انرژی برای رقبای آنها در خارج ناشی می شتود و بتا کتاهش قیمتت انترژی در      

 ین می آیدبه واقع حاشیه سود آنها کم و توان رقابت آنها پائ ،بازارهای جهانی و ثبات قیمت انرژی در داخل

واحتد بته    62333شاهد افت محسوس شاخص کل و حجم معامالت در بورس اوراق بهادار تهران از حتدود   -

طبعاً تداوم این شرایط در اقتصاد جهانی و گسترش دامنه بحران اقتصاد جهانی بر و واحد بودیم  8333حدود 

)به ویتژه در بعتد   ه با اقتصاد جهانی ایران ک جمهوری اسالمیاقتصاد و از آن جمله روی اقتصادهای مختلف 

        .ممتد داشته است یاثر ،گسترده ای دارد تعاملتأمین انرژی( 
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

هاي اقتصادي ديگر، تحت تـأثير منفـي بحـران مـالي      تجارت جهاني نيز همانند بسياري از شاخص

واجـه  مـيالدي بـا كـاهش شـديد م     2009ميالدي قرار گرفت و بويژه در سال  2008المللي سال  بين

ميالدي در پي بحران مالي و اقتصادي جهان شوك شديدي به تجارت جهـاني   2009گرديد. در سال 

وارد آمد و ركود تجارت جهاني را در اين سال پديد آورد. در حاليكه نرخ رشد تجارت جهـاني در دوره  

 نـرخ رشـد   حران مالي و اقتصادي ايندرصد بود با شروع ب 2/7به طور متوسط ساالنه ( 2007-2000)

ميالدي كاهش يافت )در كـل   2009درصد در سال   -6/10و سپس به  2008درصد در سال  1/3به 

درصد محـدود   7/2به  ،بعد از بحرانيعني  2008-12متوسط ساالنه نرخ رشد تجارت جهاني در دوره 

منقبض در كل  ،به اين سو 2007هاي  نيز در سال جهاني گذاري مستقيم خارجي جريان سرمايه شد(.

كـاهش   2011ميليارد دالر در سـال   4/1524به  2007ميليارد دالر در سال  5/1975شده است و از 

است كه با وجود اصـالح رونـد كاهشـي     اين نكته مؤيدنيز انجام شده توسط آنكتاد برآورد يافته است. 

باز  2008اني به ميزان قبل از بحران جه 2014تا سال  حتي خارجي، اين رقم مستقيم سرمايه گذاري

 نخواهد گشت.
 

 های اقتصادی:تحریم ب( 

هتا و اقتدامات خصتمانه     اگرچه از زمان انقالب اسالمی ایران، کشورهای غربی به رهبتری امریکتا، تحتریم   

قـانون   سابقه بوده است. های اخیر بی ها در سال متعددی علیه کشورمان انجام دادند، ولی دامنه و شدت آن

در  يگـذار  هيو عدم سـرما  ييجامع، پاسخگو يها ميقانون تحر(، 1385)مهر  انريدر ا ياز آزاد تيحما

و  1390)آذر  2013و  2012ي سـال  قـانون اختيـارات دفـاع ملـ    هايي از  (، بخش1389)تيرماه  رانيا

فرمان اجرايي  11( در كنار 1391)مرداد  هيو حقوق بشر سور رانيا ديقانون كاهش تهد(، 1391بهمن 

هاي نهم و دهم از سـوي امريكـا    هايي هستند كه طي دوران دولت هور امريكا، تحريمجم از سوي رئيس

هـا پيشـنهاد    اند. در عين حال، سه اليحه ديگر نيز در راستاي تشديد تحـريم  عليه كشورمان وضع شده

ز اند. در اين مدت، اتحاديه اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل ني شده كه آثار رواني قابل توجهي داشته

قطعنامه بر عليه كشـورمان در كنـار برخـي كشـورهاي ديگـر،       6مصوبه و تصويب  6به ترتيب با وضع 

امريكا را در پيشبرد اقدامات خصمانه خود همراهي كردند. به عالوه، اعمال تحـريم هـاي يـك جانبـه     

 ت.ازسوي اقتصادهاي بزرگ جهان مانند استراليا، ژاپن و كره جنوبي رانيز نبايد ناديده گرف

هايي هستند كه تاكنون بر عليـه كشـوري    گران، شديدترين تحريم اين اقدامات كه به اعتقاد تحليل

 باشد: ها به شرح ذيل مي باشند كه محورهاي اصلي آن اند داراي ابعاد مختلف مي وضع شده
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 هاي بخش انرژي گذاري در زيرساخت ها و همچنين سرمايه ممنوعيت انتقال فناوري 

 و تحريم ايران  جمهوري اسالمي دالت مالي با ايران )ممنوعيت معامله با بانك مركزيمحدوديت مبا

 ها و نهادهاي مالي( و ساير بانك آن

 كشوربانكي اي به خصوص تحريم استفاده از سوئيفت براي نظام  هاي بانكي و بيمه تحريم. 

 چون پتروشيمي. مهميمحصوالت و تحديد خريد  از ايران ، مشتقات و فرآوردهمحدوديت و تحريم خريد نفت 

 ونقل،  بها، قطعات و تكنولوژي صنعت انرژي و حمل ممنوعيت تجارت بسياري اقالم نظير فلزات گران

 .مهندسي و غيره خدمات فني

  و ساير محدوديت هاي لجستيك و كشتيراني. هاي ايراني تانكرها و محمولهنفت كش ها، ممنوعيت بيمه 

 ذخاير ارزي خارجي كشورها و  دارايي مسدود كردن دسترسي ايران به. 

دانند، بتدون شتآ آثتار منفتی بترای       کننده می فلجهوشمند و ها را  آن غربیها که مقامات  این تحریم

تر از سطوح هدفگذاری شتده باشتند.    اقتصاد کشور داشته و باعث شده عملکرد متغیرهای اقتصادی پایین

اند که مهمترین منبع درآمتدی دولتت و    فت ایران شدهدرصدی صادرات ن 23های فوق باعث کاهش  تحریم

 ضمن اینکه سبب افزایش هزینه های خرید خارجی، نقتل و شد.  مهمترین قلم صادراتی کشور محسوب می

توان تحلیل درست و  نمی ،ها طبیعی است بدون توجه به آثار این تحریمانتقال پول و کاال و تجارت شده اند. 

 ارائه کرد. 6393-96های  تصادی دولت به خصوص در سالای از عملکرد اق منصفانه
 

 :داخلی مالحظاتبرخی شرایط و ج( 

كه كشور در سالهاي اخير با آن دست به گريبان بود، وقـايع نـامطلوب طبيعـي چـون      ياز مشكالت ديگر يكي

پـس از  هـاي   از جملـه تـنش   برخـي شـرايط داخلـي   هاي اخير،  در سالالبته  .خشكسالي گسترده و مدام بود

باعـث   و ... خشكسالي  مواجهه باء، طرح سؤاالت مكرر از وزرا، 1388برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال 

بـه ايـن شـرايط بايـد      فشارهايي به دولت گرديد كه آثاري نيز بر عملكرد اقتصـادي بـه همـراه داشـته اسـت.     

هـاي رسـمي و كـم رنـگ     ه در آمارشـ ها به شكل بزرگ نمايي كاستي ها، خدفشارهاي برآمده از سياه نمايي 

 .چـون تخلـف بـانكي را افـزود     ينمودن توفيق هاي بزرگ كشور، تضعيف و فشار بر مديران در پي رويـدادهاي 

طرح گسترده موضوع تخلف بانكي كه كامالً خارج از حيطه مديريت دولت بوده اسـت، موجـب فـرار سـرمايه،     

خريب فضاي كسب و كار و فشار بي سابقه بـر مـديران اجرايـي    تكانه در بازارهاي پولي و مالي )سكه و ارز( و ت

در مجمـوع بررسـي   كشور شد كه اين تكانه موجب تقويت فشار ناشي از تكانه هاي تحريم دشـمنان گرديـد.   

شـرايط فـوق كـه همگـي بـه       ندهم بدون در نظر گـرفت  اجتماعي در سالهاي دولت نهم و -عملكرد اقتصادي

در ادامـه   ،ده دولت بوده اند، مانع از يك ارزيـابي صـحيح مـي شـود. بـا ايـن وجـود       و خارج از ارا برونزاصورت 

   چشمگير بوده است.اوردها برجسته و در تمامي موارد ارش مشاهده مي شود كه عملكرد و دستگز
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه انسانی 

 و فناوری دانشتوسعه  

 زایی اشتغال 

 یعدالت طلب 

 توزیع درآمد و ثروت 

 تمرکززدایی و ارتباط با مردم 

 )سفرهای استانی(

 
  

 دولت و 

گستری داری و عدالتم مردم  
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 آیا وضعیت توسعه انسانی بدتر شده است؟ (9-1

وارد آمد سرانه( براي ارزيابي توسـعه  ه به نارسايي نماگرهاي تك بعدي )نظير دربه دنبال انتقادهايي ك

ه ئـ وان هدف اصلي توسعه، معيـاري را ارا دادن انسان به عن ، دانشمندان تالش كردند تا با محور قرارشد

حاصل اين تالش منجر به ارائه نمايگر كاملتري  .كنند كه ابعاد بيشتري از زندگي انسان را پوشش دهد

)قـدرت خريـد(، سـالمت و سـواد را بـه       آمـد شد كه سه بعد در "شاخص توسعه انساني"تحت عنوان 

سازمان ميالدي توسط برنامه توسعه  1991سال شاخص توسعه انساني از  صورت پويا ارزيابي مي كند.

ي جهـان، بـه ترتيـب    به مرحله اجرا گذاشته شد و از آن پس هر ساله فهرستي از كشـورها  ملل متحد

كند. شاخص توسعه انساني به  ها را در مقايسه با كشورهاي ديگر منتشر مي ترين رتبه باالترين تا پائين

اسـت.   متوسـط آسـودگيهاي زنـدگي   و  توسـعه انسـاني  معناي رتبه بندي كشورها از نظر پيشرفتهاي 

و كشورهايي  كشورهاي توسعه يافتههاي باالي شاخص توسعه انساني قرار دارند،  كشورهايي كه در رده

تـري از   و عقـب افتـاده   كشورهاي توسعه نيافتههاي پائين شاخص توسعه انساني قرار دارند،  كه در رده

نامه توسعه سـازمان  هاي توسعه انساني كه از سوي بر هاي جهاني هستند. سلسله گزارش نظر پيشرفت

شود و طي آن آمار و ارقـام   شود معموالً هر سال يا دو سال يك بار منتشر مي مي تهيه (UNDP) ملل

اجتماعي، اقتصادي، فرهنگـي، بهداشـتي و آموزشـي بـراي هـر        هاي توسعه سياسي، مربوط به شاخص

گروه کشورهای با توسعه انستانی  در  6384بنابر گزارش توسعه انسانی، ایران در سال شود.  كشور ارائه مي

در گروه کشورهای بتا   6396 و 6393های  سالمتوسط طبقه بندی شده بود و با پیشرفت قابل مالحظه ای در 

گيرد كه هرچه ايـن   را دربر مي 1شاخص توسعه انساني ارقامي از صفر تا توسعه انسانی باال قرار گرفت. 

مقتدار   .يافتگي بيشتر آن كشور در حوزه انساني دارد عهرقم براي يك كشور بيشتر باشد داللت بر توس

محاستبه شتده و در رده    34142متیالدی   6396شاخص توسعه انسانی برای جمهوری اسالمی ایران در سال 

جای گرفته  16کشور، ایران در رتبه  681کشورهای با توسعه انسانی باال قرار گرفته که بر اساس آن در بین 

 است.

جاي گرفتـه بـود كـه اكنـون بـا       94در رتبه  1384له گزارش ها، ايران در سال اساس اين سلسبر

بوده  0.54از نظر شاخص توسعه انساني  1369اي مواجه شده است. نمره ايران در سال  پله 18صعود 

كاهش  1369-1391كه فاصله نمره ايران در شاخص توسعه انساني با حداكثر نمره توسعه انساني طي 

شته است كه باالترين كاهش پس از كره جنوبي در جهان است. اين رقم بـراي كـره   درصدي دا 43.9

در سـال   0.749درصد اعالم شده است. نمره اين كشور نيز در شاخص توسعه انساني از  63.6جنوبي 

چين نيز از نظر سرعت كاهش فاصله با حـداكثر   .افزايش يافته است 1391در سال  0.909به  1369

تـونس،    مـالزي،   آرژانتين،  اني در جايگاه سوم قرار داشته و كشورهاي شيلي، عربستان،نمره توسعه انس

 .هاي چهارم تا دهم قرار دارند تركيه و قطر در رتبه
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 6396مقایسه شاخص توسعه انسانی و رتبه کشورهای منتخب در سال 

 رتبه کشور شاخص توسعه انسانی

  نروژ

  استرالیا

  مریکاآ

  هلند

  آلمان

  ژاپن

  کانادا

  ایتالیا

  انگلستان

  بحرین

  کویت

  روسیه

  مالزی

  لیبی

  لبنان

  جمهوری اسالمی ایران

  پرو

  اوکراین

  آذربایجان

  عمان

  برزیل

  ترکیه

  چین

  تایلند

  مصر

  نیجر

  کنگو

 -- توسعه انسانی خیلی باال 34832 -34922

 -- توسعه انسانی باال 34162 -34196

34163- 34236    -- طتوسعه انسانی متوس

34234- 34334  -- توسعه انسانی پائین

 UNDP:خذأم            

 

 گستری مداری و عدالتدولت و مردم
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

توجه به درآمد سرانه واقعي بر اساس برابري قدرت خريد محاسبه مي شود،  استاندارد زندگي كه با

رسيده است.  دالر 10695به  1391دالر و در سال  9060برابر با  1384( در سال 2005) به سال پايه

سـال در سـال    70.2سالم و طوالني كه با شاخص اميد به زندگي محاسبه مـي شـود از   از بُعد زندگي 

حـدود شـش مـاه     ،رسيده است. اين شاخص طي سه سال اخيـر  1391سال در سال  73.2به  1384

هاي بهداشتي عمومي، فردي و بويژه كاهش مـرگ و ميـر    افزايش يافته و علت اين امر افزايش مراقبت

 است.سال مي باشد كه اين امر حاكي از اقدامات مثبت دولت  5و سنين زير كودكان در بدو تولد 

نشان دهنده پيشرفت ايران در هر يك از ابعاد شاخص توسعه انساني مي باشـد كـه بـر     زيرجدول 

اميد به زندگي در ايران در بـدو تولـد    ،ميالدي 2012ميالدي تا سال  1980اساس آن بين سال هاي 

سـال افـزايش و    5.7انگين سال هاي تحصيل و سال هاي مورد انتظار تحصيل سال افزايش، مي 22.1

با بهبـود   1384-1391بنابراين توسعه انساني در سال هاي  درصد افزايش داشته اند. 48درآمد سرانه 

  شمار كشورهاي با توسعه انساني باال پيوسته است. و ايران به مواجه شده است
 

 

 میالدی 2362تا  6983المی ایران و اجزای آن طی سال های شاخص توسعه انسانی جمهوری اس

 یزندگ به دیام سال

 یها سال

 لیتحص انتظار مورد

 نیانگیم

 لیتحص یها سال

 )دالر( سرانه درآمد

 دیخر قدرت یبرابر

 (یالدیم 2332)

 یانسان توسعه شاخص

1980 51.1 8.7 2.1 7226 0.443 

1985 50.1 8.7 2.8 7210 0.460 

1990 61.8 9.2 3.8 6189 0.540 

1995 68.2 11.2 5 6674 0.618 

2000 69.8 11.9 6 7507 0.654 

2005 70.2 11.5 7 9060 0.685 

2010 72.7 14.4 7.8 10834 0.740 

2011 73 14.4 7.8 10936 0.742 

2012 73.2 14.4 7.8 10695 0.742 

 UNDP :مأخذ
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 

 کشنور  در آوری توسعه دانش و فنن  و علمی های سابقه در بنیان های بی جهش یاآ (9-9

 ؟اتفاق نیفتاده است

اقتصاد امروز به مراتب بيش از گذشته متكي به دانش شده است و روز به روز سـهم دانـش در توليـد    

اقتصادها دانش بر مي شوند و مزيت ها بر مبناي  .ثروت و درآمد و خلق و ايجاد مزيت بيشتر مي شود

ف عتقويـت بنيـان هـاي علمـي، فنـي و صـنعتي اهميـت مضـا         ،رايطدانش بنيان مي شوند. در اين ش

 كه مهمترين آنها عبارتند از: است دهم در اين زمينه چشمگير بودههاي نهم و  خدمات دولت د.يابن مي
 

   ارتقاي همکاري دانشگاه و صنعت در جهت  ايجاد معاونت علمي و فناوري رييس جمهور

 مبناي تاکيدات رهبر معظم انقالببر

 به عنوان مهمترين سند باالدستي توسعه علم و فناوري کشور نقشه جامع علمي کشور يبتصو 

 فنااوري ناانوز سي ات فنااوريز علاوخ يانا تيز        هاي راهبردي تصويب اسناد ملي فناوري

 هاي بنيادي در يوراي عالي انقالب فرهنگي سلولهوافضاز گياهان دارويي و طب سنتيز 

 ( ستاد فناوريهاي را01تشکيل ) در موضوعات اولويت دار نقشه جامع علماي کشاور  هبردي 

ساتاد گياهاان داروياي و طاب      -4ستاد انرژيهاي ناو   -3ستاد علوخ ينا تيز  -2سي ت فناوريز  ستاد -1)

سااتاد ،بز  شک اااليز  -7سااتاد فناااوري اطالعااات و ارتباطااات   -6سااتاد ميکروالکترونياا   -5ساانتي 

 ستاد نانو( -11ستاد سلولهاي بنيادي  -9ستاد هوافضا -8فرسايش و محيط سي ت 

 سازي نوآوريها و  بنيان و تجاري تصويب قانون حمايت از شرکتها و موسسات دانش

 به عنوان مهمترين قانون توسعه فناوري در تاريخ کشور اختراعات

 اي فناوري کشور به عنوان بان  توسعه شکوفايي و نوآوري ملي صندوق ايجاد 

  کاارگروه  »اس ساوي   حيت شرکت ها و موسسات دانش بنيانتشخيص صالآغاز فعاليت

 «ارسيابي و تشخيص يرکت ها و موس ات دانش بنيان و نظارت بر اجرا 

  ميليارد تومان به شرکتهاي دانش بنياان  051اعطاي تسهيالت قرض الحسنه به مبلغ 

 ساسي دستاوردهاي فناورانه جهت تجاري

 ساوي ياورايعالي انقاالب     اس مبر اعظم)ص(اساسنامه جايزه علمي و فناوري پيا تصويب

 محوريت يناسايي و معرفي برترين هاي علم و فناوري جهان اسالخ با فرهنگي 

 به عنوان کانونهاي  هاي هماهنگي دانش، صنعت و بازار نامه ايجاد کانون آيين تصويب

 همگرايي و هماهنگي دولتز دانشگاه و صنعت 

  علم و فناوري جشنواره رسانه و»آغاز فعاليت اولين» 

 گستری مداری و عدالتدولت و مردم
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 ميلياارد   78نفر اس دانشاجويان دوره دکتاري باه مبلا       17615به طرح اعطاي پژوهانه  اجراي

 تومان

  911به  84در سال ميليون دالر  161 از صادرات کاال و خدمات دانش بنيان کشورافزايش 

 هاي ديمن  عليرغم تحريم 91سال  درميليون دالر 

مربوط به توسـعه علـم و    هاي مختلف عملكردي دولت در حوزههاي  تعدادي از شاخصدر ادامه به 

 شود.  اشاره مي (1384( نسبت به سال 1384-91سال ) 8)با مقايسه  فناوري
 

  حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 برابري ظرفيت پذيرش دكتراي تخصصي در بخش بهداشت و درمان 7ـ افزايش  -

 پزشكي برابري توليدات علمي در بخش 8ـ افزايش  -

 برابري تعداد مراكز تحقيقاتي پزشكي  3ـ افزايش  -

 برابري توليد دارو با فناوري باال 12ـ افزايش  -

 2012هاي برتر جهان در سال  دانشگاه علوم پزشكي به فهرست دانشگاه 4ـ ورود  -

 برابري سهم ايران در توليد علم دنيا 7.3افزايش  - -
 

 حوزه علوم، تحقیقات و فناوری 

 8به  35از به جهاني ايران در نانوتكنولوژي ـ تغيير رت -

 14به  33ـ تغيير رتبه جهاني ايران در بيوتكنولوژي از  -

  20به  27ـ تغيير رتبه جهاني ايران در حوزه ميكروالكترونيك از رتبه  -
 

 حوزه هوافضا 

 پيوستن ايران به كلوپ فضايي و قراردادن موفقيت آميز ماهواره در مدار زمين -

  و ....  ناهيداميد، رصد، نويد،  هاي رونمايي از ماهوارهو  2و سفير  1برهاي سفير  اهوارهاز م رونمايي -

 كيلومتري 120به ارتفاع بيش از )ميمون( كاوشگر پيشگام با يك موجود زنده  پرتاب و بازيابي موفقيت آميز -
 

 حوزه فناوری هسته ای 

 اي هستهاي جهان و تكميل چرخه سوخت  پيوستن ايران به كلوپ هسته -

 هزار عدد سانتريفيوژ نسل جديد 3توليد  -

 راديو دارو براي مصارف پزشكي  12توليد  -
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 ناوریزیست ف 

در سطح جهان را در سال  13ايران در حوزه زيست فناوري رتبه اول در سطح منطقه و رتبه  -

 بود. 36 تبهحائز ر دنيا در فناوري زيست مقاالت توليد زمينه در 84 سال در كسب كرد. ايران 1391

)افـزايش هفـت    91شركت در حوزه زيسـت فنـاوري در سـال     250توسعه و فعاليت بيش از  -

)افـزايش هشـت    91محصول زيست فنـاوري در سـال    200(، توليد بيش از 84برابري نسبت به سال 

 (84برابري نسبت به سال 
 

 حوزه فناوری نانو 

 91هشـتم در سـطح جهـان در سـال     كسب رتبه اول در حوزه فناوري نانو در منطقه و رتبه  -

 جهاني را داشت.( 35در منطقه و رتبه  2رتبه   84)كشور در سال 

هـيچ   84شركت فعـال در حـوزه نـانو )در سـال      236محصول و فعاليت بيش از  138توسعه  -

 محصول نانويي و شركت نانويي در كشور فعال نبوده است.(
 

 توسعه فناوری سلول های بنیادی 

 1391قاالت علمي در حوزه سلولهاي بنيادي در منطقه در سال كسب رتبه اول م -

بـوده كـه در    مركز 3 ،1384وزه سلولهاي بنيادي در سال تعداد مراكز علمي / پژوهشي در ح -

 برابري(. 9مركز رسيده است )افرايش  27به  1392سال 

ده كـه  شركت  بو 1، 1384تعداد شركت هاي دانش بنيان در حوزه سلولهاي بنيادي در سال  -

، محصـولي وجـود   1384برابـري(. و در سـال    14شركت رسيده است )افرايش  14به  1392در سال 

 محصول رسيده است.  10به  1392نداشته ولي در سال 
 

 حوزه انرژیهای نو 

هـاي   و ساخت مواد پره توربين بادي ساخت داخلي، طراحي و ساخت جرثقيل توربين طراحي -

از مواد سلولزي در مقياس نيمه صنعتي و ساخت پيـل سـوختي بـا تـوان     باد، طراح كالن توليد اتانول 

 ( كيلووات10)
 

 گیاهان دارویی و طب سنتیحوزه  

 منطقه اي از نظر تعداد داروهاي توليدي با منشا گياهي 6ارتقا كشور به رتبه  -

، 1385تعداد شركتهاي ثبت شده و فعال در توليد دارو و ساير فرآورده هاي گياهي در سـال   -

برابـري(. و تعـداد    3شركت رسيده است )افزايش  200به بيش از  1391شركت بوده كه در سال  67

 گستری مداری و عدالتدولت و مردم
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

قلم بوده است كه در سـال   217فقط  84داروهاي گياهي و فراورده هاي طبيعي داراي مجوز در سال 

 برابري(. 5/3قلم رسيده است )افزايش  930به  91
 

 طرحهای کالن ملی فناوری و نوآوریاجرای  

طرح كالن ملي فناوري و نوآوري در حوزه هاي مختلف علوم با رويكرد محصول محور و  27راي اج

برخـي از مهمتـرين دسـتاوردهاي     .ميليارد ريال 2100رفع نيازهاي اساسي كشور، با اعتباري بيش از 

 بارتند از: عفناوري و نوآوري براي اولين بار در كشور   هاي كالن ملي كنوني اجراي طرح

 راديو دارو 12نوع داروهاي وارداتي و اولويت دار مورد نياز كشور و توليد بيش از  30بيش از  دتولي -

احداث نخستين گلخانه كشت محصـوالت تراريختـه در كشـور كـه بزرگتـرين و مجهزتـرين        -

 گلخانه محصوالت تراريخته در منطقه خاورميانه است. 

انش ايـران )دو ابررايانـه ملـي وگريـد     راه اندازي اولـين شـبكه ملـي ابررايـ     و طراحي، ساخت -

 دانشـگاه  تـرافالپس در  89 محاسـباتي  قـدرت  حـداكثر  اميركبير )بـا  ملي محاسباتي ملي(: ابررايانه

 دانشگاه ترافالپس در 73محاسباتي  قدرت حداكثر بهايي )با شيخ ملي اميركبير( و ابررايانه صنعتي

 اصفهان( صنعتي

دي عمومي و نهادينه كـردن آن در صـنعت هـوايي بـراي     مركز هوانور 10راه اندازي بيش از  -

 اولين بار كشور.

  توليد برخي از تجهيزات پزشكي وارداتي پرمصرف و مورد نياز كشور. -

توليد فرآورده هاي دارويي دام و طيور اولويت دار مورد نياز دركشور )از جمله واكسن گامبورو  -

 در داخل كشور(  SPFو تخم مرغ  

نـورگيري رصـد خانـه ملـي در      –زم براي ايجاد رصدخانه ملي و شتابگر ملي انجام اقدامات ال -

شوراي پژوهشهاي علمي كشور بوده كه تـا   1378انجام خواهد شد.  اين طرحها مصوب سال  92سال 

 قبل از دولت نهم، پيشرفت قابل توجهي نداشت.

 راه اندازي خط توليد واكسن آنفوالنزاي فصلي -
 

 گانها در حوزه نخب فعالیت 

 ايجاد بنياد ملي نخبگان -

 تصويب سند راهبردي كشور در امور نخبگان -

 راهكارهاي بهبود وضعيت نخبگان و استعدادهاي برتر در شوراي عالي انقالب فرهنگي  تصويب -

هاي اجرايي نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعداد برتر در دستگاهتصويب آيين  -

 در هيات محترم دولت 
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 نفر از نخبگان و استعدادهاي برتر كشور 12000، هدايت و حمايت از بيش از ساييشنا -

 36المللي( از كشور از كاهش روند خروج دارندگان مدال المپيادهاي معتبر علمي )ملي و بين -

 درصد  23درصد به 

 درصد 17درصد به  33ها از كاهش روند خروج نفرات برتر آزمون سراسري ورود به دانشگاه -

استان با همكاري  7آموزي )شهاب( در راي طرح شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر دانشاج -

 92و اجراي آن در كل استانها در سال  91وزارت آموزش و پرورش در سال 

 5700( فقـط  1383-1376تعداد اختراعات ثبت شده در داخل كشور در دولتهاي هفتم و هشـتم )  -

( 1391-1384عات ثبت شده در داخل كشـور در دولتهـاي نهـم و دهـم )    اختراع بوده است ولي  تعداد اخترا

 اختراع بوده است )افزايش بيش از هشت برابري نسبت به مدت مشابه(.   46000بيش از 

اي و اسـتاني بـا حضـور    دوره جشنواره نوآوري و شكوفايي در سطح ملي، منطقه 41برگزاري  -

و  10000راعـات( و بررسـي علمـي اختـراع بـيش از      سـازي اخت مخترعان و نوآوران )با رويكرد تجاري

 اختراع 2000حمايت مادي از 

 استان كشور 30اندازي و فعاليت بنيادهاي نخبگان استاني در راه -

هاي پسـادكتري و اعطـاي   اعطاي تسهيالت نظام وظيفه و تسهيالت ويژه محققان جوان دوره -

 بورس در مقطع دكتري به نخبگان و استعدادهاي برتر

علمي كشور و اعطـاي اولـين دوره   استاد برجسته   72به اي جايزه ملي عالمه طباطبايي اعط -

  نفر از نخبگان هنري 8جايزه شهيد آويني به 
 

 جهانی سطح در کشور فناوری و علم توسعه هایشاخص 

هاي اخيـر صـعودي   روند چاپ مقاالت محققين ايراني در نشريات معتبر علمي جهان در طول سال

المللـي بـه   هاي بـين نامهمقاله از دانشمندان ايران در نمايه 186در مجموع  1990. در سال بوده است

مقاله رسيد و ايـران   1387سال اين رقم به  10 ميالدي يعني بعد از 2000 ثبت رسيده بود. در سال

نه را در بين كشورهاي جهان كسب نمود. پس از آن نيز رتبه كشورمان در ايـن زمينـه سـاال    48رتبه 

بـه   (ISI) ركورد علمي در مؤسسـه اطالعـات علمـي    21020تعداد  2010بهبود يافته است. در سال 

مدرك افزايش پيدا كرده و به اين ترتيب كشورمان در  21044به  2011ثبت رسيد. اين آمار در سال 

ها  پیشرفت ه حایز اهمیت فراگیری ایننکت جهان و دوم منطقه )پس از تركيه( قرار گرفته است. 20رتبه 

در حوزه های مختلف و ورود ایران به حوزه های فن آوری های برتر از جمله دانش نانو، بیو، هسته ای، هتوا  

و وارد  هت ستر گتذارد  شت ایران مراحل تولید آزمایشگاهی و صنعتی را پ ،موارد فضا و ... است. در اغلب این

اقدام متوثر   ،و تالش برای تجاری سازی آنها حمایت از تولیدات دانش بنیان سازی شده است. یمرحله تجار

 گستری مداری و عدالتدولت و مردم
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

دیگر دولت بوده است به عنوان یآ تالش ممتاز می تتوان بته تصتویب قتانون و اساستنامه و راه انتدازی       

      .نموداشاره  "شکوفاییو نوآوری صندوق حمایت از "
  

 روند تحوالت شاخص های علمی و فناوری

 6393-96 6388-89 6384-82 های کمی عناوین شاخص رديف

91- 1384 

 (84)نسبت به 

 برابر 648 301 215 159 هاي علمي كشور تعداد انجمن 6

 برابر648 153 113 84 هاي علمي كشور تعداد قطب 2

 برابر641 647 510 366 مؤسسات پژوهشي داراي مجوز )اصولي قطعي و آزمايشي( 3

 برابر5582 17076 26956 448 (ISI)للي الم تعداد مقاالت نمايه شده ايراني در مجالت معتبر بين 4

 برابر7814 22977 37037 441 (scoopus)المللي  تعداد مقاالت نمايه شده ايراني در مجالت معتبر بين 2

ـ پژوهشي 6  برابر349 765 396 192 تعداد نشريات علمي 

 برابر243 33 26 14 هاي علم و فناوري تعداد پارك 1

 برابر 3 128 87 42 تعداد مراكز رشد 8

 برابر444 3000 1982 676 هاي علم و فناوري تعداد واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پارك 9

 برابر643 21000 11952 3292 هاي علم و فناوري تعداد فناوران شاغل مراكز رشد و پارك 63

 برابر143 199/2 %8/0 %3/0 درصد سهم ايران در توليد علم دنيا 66

 ارت علوم، تحقيقات و فناوري /  معاونت علمي و  فناوري رياست جمهوريوزمأخذ:  
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 

 ر

 

 پژوهشی و فناوری اهم اقدامات

 دانشگاه و 22بر مبنای نقشه جامع علمی کشور و  ملیپروژه  42الف( تعریف و تصویب 

 میلیارد تومان 2233با اعتباری بالغ بر  سال و 2تا  3مرکز پژوهشی برای مدت  

 زیست، نفت و...  های صنایع دفاع، محیط های تقاضامحور با حوزه نعقاد قرارداد پروژهب( ا

 دانشگاه و مرکز پژوهشی 21میلیارد تومان و با همکاری  433با اعتباری بالغ بر 

                               های تهران، امیرکبیر، شریف، پژوهشگاه دانشگاهی در دانشگاه 1ج( تأسیس 

 باهنر کرمان نصیر و شهید اصفهان، خواجه  صنعتی

 

 )درصد( در کشور رخ باسوادیافزایش ن

 روستائیان زنان کل سال

6384 83 19 14 

6393 81 84 81 

 و پرورش شوزارت آموز مأخذ:

 

 

 تعداد دانشجو سال

6384 243894333 

6386 343964333 

6396 443334333 

 ت و فناوریمأخذ: وزارت علوم، تحقیقا       

 

 

 

 

 

  

 سال
 تعداد اعضای

 هیأت علمی

 سهم اعضای هیأت علمی دانشیار و استاد

 از کل اعضای هیأت علمی

6384 624288 61% 

6392 264691 2642% 

 تعداد کل دانشجویان کشور افزایش

  ، تحقیقات و فناوریتعداد اعضای هیأت علمی وزارت علومافزایش 

 گستری مداری و عدالتردمدولت و م
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 است؟کارآمد بوده اشتغال  ایجاد دولت برایبرنامه های آیا  (9-6

خصـوص بـراي جوانـان و افـراد      هاي نهم و دهم موضوع اشتغال بـه  هاي دولت يكي از مهمترين برنامه

نسبت بـه   1380تحصيلكرده جامعه بود. البته بايد توجه داشت كه شرايط و تركيب جمعيت طي دهه 

 تغيير يافته بود.گذشته 

هاي دولت نهم و دهم، حدود يك ميليون نفر افزايش يافت  اول اينكه جمعيت فعال كشور طي سال

 شگاهي بودند.كه اين جمعيت فعال عموماً تحصيلكرده دان

دوم: جمعيت فعال زنان نيز افزايش يافت و تغيير نگرشي در جامعه نسبت به كار زنان در بيرون از 

 منزل به وجود آمده بود.

 به همين منظور از ابتداي دولت نهم، چندين طرح خاص در دستور كار قرار گرفت.

هـاي شـغلي    موجب ايجـاد فرصـت   تواند در بلندمدت هاي رشد باال مي دانيم كه تحقق نرخ البته مي

بدان اشاره خواهد  بخش ديگري از گزارششود كه اقدامات انجام شده در حوزه عمراني كشور )كه در 

هاي راه،  سازي مناسب در حوزه دهد به دليل ظرفيت نشان مي سرمايه گذاري و جذب منابع مالي ،شد(

هاي شغلي بسيار خوبي  ها، فرصت وزهمسكن، سدسازي، صنايع فوالد، پتروشيمي، گردشگري و ديگر ح

اي نيـز   هاي كوتاه مدت و ميان مدت ويژه براي جمعيت فعال كشور به وجود آمد. اما در كنار آن طرح

 كه عناوين برخي از آنها عبارتند از: اتخاذ شد

 هاي كوچك زودبازده و كارآفرين. عملياتي شدن طرح بنگاه -1

 ه.هاي زودبازد اعطاي يارانه دولتي به طرح -2

هـاي شـغلي،    تقويت نهادهاي حمايتي اشتغال شامل صندوق تعاون، صندوق حمايت از فرصـت  -3

 گذاري در بخش كشاورزي، صندوق توسعه روستايي. صندوق حمايت از توسعه سرمايه

الحسنه مهر ايران بـا هـدف تـامين مـالي ارزان      تاسيس صندوق مهر امام رضا )ع( و بانك قرض -4

 ها. ازدواج جوانقيمت براي ايجاد اشتغال و 

مين منابع مالي از طريق اعتبـارات اشـتغالزايي وجـوه اداره شـده، پرداخـت سـود و كـارمزد        تأ -5

هاي اشتغالزا و كارآفرين، تصويب نقشه توسعه كـارآفريني و تصـويب نقشـه     تسهيالت بانكي براي طرح

 لزايي.هاي اشتغا گذاري و ظرفيت دهي منابع استاني براي توسعه سرمايه اشتغال و جهت

اعطاي تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي و صندوق توسـعه ملـي )بـراي نمونـه بـا اعطـاي        -6

هـزار فرصـت شـغلي     200تسهيالت ريالي و ارزي صندوق توسعه ملي طي فقط دو سال اخير بيش از 

ن باشند كه نيـاز بـه بكـارگيري جوانـا     جديد ايجاد شده كه عموماً نيز صنايع بزرگ و با فناوري باال مي

 تحصيلكرده دانشگاهي دارند(.

 هاي خود اشتغالي تحت پوشش كميته امداد امام )ره( و بهزيستي. تامين مالي و حمايت از طرح -7
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 توسعه اشتغال بانوان و مشاغل خانگي. -8

 پذير. هاي آسيب ريزي و حمايت از اشتغال اقشار خاص از جمله معلولين و گروه برنامه -9

استاني )به رياست مديريت به رياست رئيس جمهور( و ) ليطرح توسعه كشاورزي با مديريت م -10

 .( با نگاه يكپارچه رفع مشكالت مرتبط با تأمين آب، زمين و منابع مالي ارزاناناستاندار

اي كشور موجـب شـد عليـرغم     هاي عمراني و توسعه اين اقدامات انجام شده در كنار تسريع فعاليت

طـي دوره   نرخ بيكاري (،كه اكثراً تحصيلكرده نيز بودند به ويژه جمعيت جوان كشور)افزايش جمعيت 

 كاهش يابد. نيز افزايش نيافته تا بلكه تا حدي ساله اخير، نه تنها 8
  

 مرکز آمار ایران -در کشور های اخیر روند تغییرات نرخ بیکاری طی سال

 8611-18 8653-16 8631-57 دوره مورد بررسی

 8815 8.11 8811 میانگین نرخ بیکاری )درصد(

 مركز آمار ايران مأخذ:

 

 ؟محور سیاست های دولت بوده استطلبی  عدالتآیا  (9-4

اين نگاه در تمـامي  يكي از بزرگترين اهداف و شعارهاي دولت نهم و دهم بوده است و لذا طلبي  عدالت

ي طلبـي در تمـام   . به عبارت ديگر آرمان عدالتگرديددولت حاكم  هايراهبردها و  تصميمات، سياست

هـاي   تصميمات اقتصادي، مديريتي، سياسي و اجتماعي دولت نگاه غالب بوده است. در عرصه سياست

، طـرح  ها   الحسنه بانك توزيع منابع قرض سهام ترجيحي، هاي بزرگي مانند سهام عدالت، اقتصادي طرح

 .شـد مسكن مهر همگي در جهت تحقق اين هدف بزرگ در كشور اجرايـي   و طرح هدفمندي يارانه ها

ها برآمده از نگاه دولت مبني بر جايگاه انسان و مردم در كانون توسعه و تحقق آرمان  اجراي اين طرح

  انساني مبني بر تأمين نيازهاي انسان در مسير رشد بوده است.

 دهـم  و نهم دولت مهم اقدامات جمله از عدالت سهامطرح واگذاري  توزیع سهام عدالت:الف(

 درخصـوص  رهبـري  معظـم  مقام ابالغيه اجراي راستايكه در  است بوده ثروتر براب عيتوزراستاي  در

 دركشـور،  درآمـد  و ثـروت  متعـادل  توزيـع  جملـه  از اهدافي با اساسي، قانون 44 اصل كلي سياستهاي

مـورد توجـه    سهامداري، فرهنگ گسترش و مردم عموم به هاتصدي انتقال ،يدولت بخش اندازه كاهش

 . توزيع گرديد جامعه درآمدي پايين دهكهاي بين عدالت امآن سه قرار گرفت و با اجراي

 گستری مداری و عدالتدولت و مردم
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 امـداد،  كميتـه  مـددجويان  شامل درآمديپايين  دهك 6 مرحله، 18 طي ودر اجراي طرح مذكور 

 سرپرست كارگر زنان آزادگان، جانبازان، ايثارگران، شغل، فاقد رزمندگان عشاير، و روستائيان بهزيستي،

 از مراقبـت  مراكـز  پوشش تحت مددجويان قاليبافان، ص،اخ بيماران ،ها سينهح و مساجد خدام خانوار،

 و كاركنان خيريه، موسسات كاركنان و مددجويان بضاعت، بي خانوار سرپرست زنان شده، آزاد زندانيان

 بر .اندمشمول دريافت سهام عدالت شده ،درآمد جامعه كم افراد ساير و لشگري و كشوري بازنشستگان

 بـا  آنان از نفر ميليون 42 حدود كه شده ارسال دعوتنامه ن،يمشمول از نفر ونيليم 45ي برا اساس نيا

. انـد  شـده  شـناخته  نهـايي  سـهامدار  نفر ميليون 5/40 حدود و نام ثبت تعاوني يها شركت به مراجعه

 حدود شده است( براي آغار 1391 شهريورماه كه از مرحله نوزدهم) مرحله نيز عالوه بر اين در آخرين

دعوتنامه ارسال گرديد كه از اين تعداد، حـدود   ساختماني و فصلي كارگر خانوار هزار 300 و ميليون 2

 اند.هزار خانوار فرم را تكميل و جهت طي ساير مراحل شناسايي به مراجع ذيربط تحويل نموده 1335

 442بتیش از   قد شتده ردادهای منعبر حسب قرا تاکنونترکیب سبد سهام عدالت نمایانگر آن است که 

 فـوالد  مـس،  صـنايع  ملـي  شركت مانند واگذاری مشمولسودآور  شرکت 63 سهامهزار میلیارد ریال از 

 نفـت  پـااليش  بنـدرعباس،  نفـت  پـااليش  ايـران،  مخـابرات  گهر، گل چادرملو، مباركه، فوالد خوزستان،

، بانـك صـادرات،   رتتجـا  بانـك  ،ملـت  بانكشركت هلدينگ خليج فارس،  مارون، پتروشيمي اصفهان،

 فعـالترين  جـزء  بهـادار  اوراق بـورس  در كـه  كشور هبرديو را مهم صنعت 8 درپست بانك، بيمه دانا 

اند كه ارزش آنها هم اكنـون بـه   افتهي اختصاص عدالت سهام سبد به ،باشنديمسرمايه  بازار يها سهام

 مراتب باالتر از ارزش سهام طبق قراردادهاي واگذاري است.

 الیر اردیلیم 63843 حدود 6382-81 یها سال یطمنافع حاصل از واگذاری سهام عدالت،  در خصوص

عـالوه بـر ايـن تـالش      .است شده پرداخت طرح نیا نیمشمول به عدالت سهامشرکتهای مربوط به  سود از

 طيشرا جادياراستا  نيا در. شود فراهم بورس سهام در عدالت سهام اوراق ستد و داد امكانشود كه  مي

 22 و اسـت  اقـدام  دسـت  در هيسـرما  بـازار  در عـدالت  سـهام ي استاني گذارهيسرما يشركتها رشيپذ

ي اجـرا ي عـال ي شـورا  مصـوبه  نيآخـر  طبـق  نيهمچنـ . اند داده انجام را الزم اقداماتي استان شركت

 بـه ي اسـتان ي گـذار هيسرماي شركتها ورود نحوه دستورالعمل ،ياساس قانون 44 اصلي كلي استهايس

 فرهنـگ  جيتـرو  و آمـوزش  ه،يسـرما  بـازار  ثبات حفظ سهامداران، حقوق حفظ كرديرو با هيسرما زاربا

 آن بيتصـو  و هيـ ته با و است نيتدو حال در عدالت سهام سبد ارزش داريپا رشد و تداوم وي سهامدار

 ژهيو هب ثروت برابرتر عيتوز بر شك بدون كه بود ميخواه بورس سهام در عدالت سهام ستد و داد شاهد

 ..بود خواهد گذار ريتاث جامعه درآمد كم اقشار نيب
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

كـي ديگـر از   ي هام ترجیحی به کارکنان بنگاه های مشموو  واگمذاری:  ب( واگذاری س

هاي مشـمول   اقدامات دولت در زمينه توزيع برابرتر ثروت، واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان شركت

 بـه  بـراي واگـذاري   يواگذار مشمولهاي  بنگاه سهام از ددرص 5در اين ارتباط  كه واگذاري بوده است

 دهدي م نشان 1384-1392ي ها سالي ط عملكرد در نظر گرفته شد و بنگاه همان وكاركنان رانيمد

هـاي   شـركت  كاركنـان  از نفر 266119 به الير ارديليم 12408  ارزش به سهم ونيليم 7482 بر بالغ

  .است شده واگذار ،يواگذار مشمول

در اقتصاد ايران كه پرداخـت يارانـه بـه عنـوان يكـي از       اجرای طرح هدفوندی یارانه ها:( ج

های مختلف درآمتدی   برخورداری نامتناسب گروهمهمترين سياست هاي حمايتي مورد توجه بوده است، 

منفـي شـدن    رويـه مصـرف،   و همچنين داليل عمده ديگري نظيـر افـزايش بـي    از یارانه های پرداختی

فشار بر منابع عمومي بودجه دولت به دليل رشد جمعيـت و افـزايش    ،از سوخت و فرآوردهتدريجي تر

اي، كاهش نسبي تورم حال در مقابل افـزايش تـورم آينـده بـه دليـل بـرهم        تقاضا براي كاالهاي يارانه

اي دولت، شكل گيري توليدات بر اساس مزيت هـاي غيـر واقعـي، فـراهم شـدن       خوردن توازن بودجه

ادهاي اقتصادي به ويژه قاچاق كاالهاي يارانه اي، افزايش هدر رفت منابع و تشـديد تخريـب   زمينه فس

مخـدوش   كه به شدت موجبـات محيط زيست و .... مؤيد ناكارا بودن نظام تخصيص و توزيع يارانه بود 

لـذا اجـراي طـرح هدفمنـدي      .شده اسـت را موجب  "بهبود توزيع درآمد" آن يعني شدن هدف اصلي

كه دستاوردهاي مهمـي را نيـز    مالحظات مذكور صورت پذيرفت ها نيز به منظور برطرف نمودنيارانه 

  در راستاي بهبود توزيع درآمد فراهم نمود.

تأمين مالي نيازهاي ضروري مردم از طريق توزيع منابع  :ها    الحسنه بانک توزیع منابع قرض (د

از جملـه مهمتـرين رويكردهـاي    ارزان قيمت، تسهيالت بانكي اعطاي و همچنين قرض الحسنه بانكها 

آمده جهـت اعطـاي منـابع     با مجموعه پيگيري هاي بعملدولت نهم و دهم بوده است. به گونه اي كه 

 9/29الحسنه )با کسر سپرده قتانونی( از   های قرض نسبت تسهیالت به سپردهالحسنه به نيازمنـدان،   قرض

نتـايج حاصـل از   سـاير   رسیده است. 6392ردیبهشت سال درصد در ا 8/92به  6383درصد در پایان سال 

 اقدامات صورت پذيرفته عبارتند از:

 1388الحسنه ازدواج در كل كشـور، از سـال    به منظور دسترسي آحاد مردم به تسهيالت قرض 

الحسنه ازدواج با همكاري شبكه بانكي ايجاد شده است كه تسهيالت اعطـايي   سامانه الكترونيكي قرض

)بـه شـرح    فقـره  4481840تعـداد   ،9/4/1392اندازي سامانه تا تاريخ  نه ازدواج از زمان راهالحس قرض

الحسـنه ازدواج از محـل    نيز قـرض  1388حسب قانون پولي و بانكي قبل از سال  باشد. ميجدول زير( 

الحسنه ازدواج  الحسنه سيستم بانكي پرداخت گرديد. به عالوه سقف فردي تسهيالت قرض منابع قرض

 گستری مداری و عدالتدولت و مردم گستری مداری و عدالتدولت و مردم
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براي افراد داراي شرايط خاص( در سـال   ميليون ريال ) 50به  1388ميليون ريال در سال  20از مبلغ 

 افزايش يافته است. 1391

 

 الحسنه ازدواج آمار عملکرد سامانه قرض

 1391 1390 1389 1388 سال
1392 

(9/4/1392تا )  
 جمع

 مبلغ 

 666٫629 6٫364 29٫443 33٫318 23٫131 68٫293 )میلیارد ریال(

 تعداد

 )فقره(
933٫333 6٫664٫942 6٫222٫643 933٫689 236٫369 4٫486٫843 

مأخذ: بانآ مرکزی جمهوری اسالمی ایران    

 اندازي طرح مسكن مهر از سـال   مندي از مسكن مناسب، با راه با عنايت به حق مردم جهت بهره

سيستم بانكي و بانك مركـزي بـه    ميليارد ريال از محل منابع 344202بالغ بر  31/3/1392تا  1386

مسـكن  اين وجوه در بخـش سـاخت و عرضـه     طرح،كه با توجه سازوكار  پرداخت شدهخانوار مشمول 

 آمدي جامعه بكار گرفته شده است.اقشار آسيب پذير و متوسط در

  تاكنون تسهيالتي جهت بهسازي  1384از سال  ،مندي روستائيان از تسهيالت بانكي جهت بهره

واحد مسكوني از اين محل بازسـازي   1521210ي مسكن روستايي پرداخت شده كه مجموعاً و نوساز

سبب افزايش استحكام ساختمانهاي روستايي و كاهش مـوثر تلفـات    ،اين امر در عين حال شده است.

 زلزله شده است. نظيره با حوادث غيرمترقبه هانساني در مواج

  طـرح بنگاههـاي    1384در اسـتانها از سـال    هاي كوچـك ومتوسـط   مندي طرح به منظور بهره

ميليارد ريـال   303997بالغ بر  1391اندازي گرديد كه تا پايان سال  اقتصادي زودبازده و كارآفرين راه

 هاي مذكور قرارداد منعقد شده است. براي طرح

   براساس قانون ساماندهي مشاغل خانگي و در جهت اشتغالزايي در سنوات اخير بخشي از منـابع

الحسنه سيستم بانكي به اين امر تخصيص يافته است )عالوه بر مصوبات سفرهاي استاني( كه در  رضق

ميليارد ريال از ايـن محـل بـه سيسـتم بـانكي ابـالغ        64000مجموعاً بالغ بر  1391و  1390سالهاي 

 گرديد.

     طريـق  به منظور جايگزيني خودروهاي فرسوده نيز، ساالنه بخشي از منـابع سيسـتم بـانكي )از

تا  1386اختصاص يافته كه مجموعاً طي سال هاي ثبت نام متقاضيان در سامانه خودروهاي فرسوده( 

 .است تسهيالت براي اين منظور پرداخت شدهميليارد ريال  28689مبلغي بالغ بر  1391پايان سال 
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 يـدگان  ميليارد ريال از منابع سيستم بانكي جهت آسيب د 6757ت اخير مجموعاً مبلغ در سنوا

گلستان، گيالن و خراسان رضوي،  مازندران،حوادث غيرمترقبه )از جمله زلزله آذربايجان شرقي، سيل 

( تخصـيص يافتـه اسـت.    و... ، طوفان گنوو هرمزگان ، زلزله لرستانزلزله خراسان جنوبي، زلزله بوشهر

آذربايجان شـرقي  به آسيب ديدگان زلزله مساعدت توصيه گرديده جهت  ضمن اينكه به سيستم بانكي

اعطايي اقدام نمايند. همچنين بخشي از منابع قرض الحسنه جهـت اعطـاي    تسهيالتبه امهال نسبت 

، بهزيسـتي،  مله كميته امداد امام خمينـي )ره( از جافراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي )تسهيالت به 

 ( تخصيص يافته است. بنياد شهيد و امور ايثارگران، زندانيان معسر و.... 

اي دولـت نهـم و دهـم،     يكي از اهداف توسـعه  روستایی:محروم و توجه ویژه به مناطق  هم(

اي، توجه به مناطق محروم و كـاهش شـكاف درآمـد بـين منـاطق بـه جهـت         هاي منطقه ايجاد تعادل

ترين كاركردهاي دولـت در   هاي اقتصادي، اجتماعي و زيربنايي است. از مهم برخورداري مردم از سرانه

 توان موارد ذيل را ذكر كرد: اي اخير ميسال ه

 از بودجه عمومي ساالنه دولـت بـراي ارتقـاء    2قانون برنامه پنجم توسعه: اختصاص  180 ماده %

 يافته و تحقق پيشرفت و عدالت سطح مناطق كمتر توسعه

 خام و ميعانات گازي براي مناطق محروم % حاصل از صادرات نفت2دوسوم  اختصاص 

 اي استانها براي بهسازي روسـتاها در   هاي سرمايه از اعتبارات تملك دارايي %8حداقل  اختصاص

 چندين سال متوالي

 ق.ب.پ بـه جهـت بهبـود وضـعيت روسـتاها و ارتقـاء        194اعتبـارات موضـوع مـاده     اختصاص

 شاخصهاي توسعه روستايي

 طق اي ساالنه در جهت بهبود آب شـرب، راه روسـتايي منـا    هاي مناسب بودجه رديف اختصاص

 محروم و دورافتاده 

 يافته  %( ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه50پنجاه درصد ) بخشودگي 

 ( ماده 5/0واريز نيم درصد )قانون ماليات بر ارزش افـزوده بـه    38%( از عوارض وصولي بند )الف

 38مـاده   3)تبصره يافته  منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق كمتر توسعه

 .(1387قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب 
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 عبارتند از: در راستای توسعه روستایی برخی از مهمترین دستاوردهای حاصله

  گاز رساني روستايي و توسعه خانوار 20به روستاهاي باالي  رساني برقاتمام 

 )تكميل شبكه بهداشت روستايي )خانه بهداشت 

  90% در سال 63.4به  85% در سال 57.3اه روستايي آسفالته از ارتقاء شاخص ر 

  روسـتا در سـال    4889ت معـابر از  لمند از طرح بهسازي و آسـفا  افزايش تعداد روستاهاي بهره

 1391روستا در سال  12754به  1385

    0.15بـه   1385مترمكعـب در سـال    0.13ارتقاء شاخص سرانه حجم مخازن آب روسـتايي از 

 1390ر سال مترمكعب د

  91سالن در سال  360به  85سالن در سال  160هاي ورزشي روستايي از  افزايش تعداد سالن  

   91روستا در سال  13368به  85روستا در سال  3045افزايش روستاهاي برخوردار از گاز از 

  روستاهاي داراي دفاتر  افزايشICT  91روستا در سال  9903به  85روستا در سال  963از 

  1391% در سال 87به  1384% در سال 74 نرخ باسوادي روستايي از افزايش 

 197000مند از تسهيالت مسـكن روسـتايي از    تعداد واحدهاي مسكوني روستايي بهره افزايش 

 .1391واحد در سال  1538176به  1385واحد در سال 
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 دولنت  الت طلبنی دهنده موفقیت رویکرد عد نشانتوزیع درآمد های  شاخصآیا  (9-5

 است؟بوده 

در بيان وضعيت توزيع درآمد بايد به چند شاخص كه بيان كننده فاصله سطح مخـارج خانوارهـاي بـا    

همچنـين شـاخص توزيـع مخـارج بـين       .اشاره نمـود  ،مي باشددرآمد باال و خانوارهاي با درآمد پايين 

مورد توجه قرار گيرد. جدول  خانوارهاي دهكهاي مختلف كه با عنوان ضريب جيني شناخته مي شوند

ذيل وضعيت شاخصهاي فوق را براي دوره پس از انقالب بر اساس آمارهاي بانك مركزي و مركز آمـار  

و بـه بعـد    1357از سـال   بانك مركزي ج.ا.ايران فقط بـراي منـاطق شـهري   اطالعات )نشان مي دهد 

 . (موجود مي باشد ،به بعد 1380 سال مناطق شهري و روستايي از برايايران مركز آمار العات طا

 

 

 بانآ مرکزی ایران -وضعیت شاخص توزیع درآمد در مناطق شهری

6393 6384 
رقم متوسط ازابتدای 

 6384انقالب تا سال 
 نام شاخص 6321 6368

 ضريب جيني شهري 0.436 0.4092 0.4085 0.4023 0.374

 

 ایران مرکز آمار -وضعیت شاخص های توزیع درآمد در مناطق شهری  

6396 6384 
 رقم متوسط

 84-6383 

 نام شاخص 6383

 ضريب جيني شهري 0.4199 0.4111 0.4058 0.3575

9498*
 13.94 14.6 15.49 

 نسبت مخارج دهك دهم

 به دهك اول شهري

6.25 8.21 8.48 8.93 
 نسبت مخارج دو دهك آخر

 به دو دهك اول شهري

 کاهش یافته است. 63به کمتر از * برای اولین بار در تاریخ کشور این نسبت 

  

 گستری ری و عدالتمدادولت و مردم
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 

 مرکز آمار ایران -وضعیت شاخص های توزیع درآمد در مناطق روستائی

6396 6384 
 رقم متوسط 

84-6383  
 نام شاخص 6383

 ضريب جيني روستائي 0.3864 0.3831 0.3889 0.3373

8486*
 12.74 12.51 12.68 

 دهم نسبت مخارج دهك

 به دهك اول روستائي

5.64 7.6 7.4 7.54 
 آخر نسبت مخارج دو دهك

 اول روستائي به دو دهك

 برابر کاهش یافته است. 63کشور این نسبت به کمتر از  تاریخ * برای اولین بار در

 

كه مالحظه مي شود وضعيت توزيع درآمد در دولت نهم و دهم و بويژه در سـالهاي آخـر    همچنان

توزيع سهام عدالت و توجه  ،اجراي طرح مسكن مهر ،ه هاكه همراه با اجراي قانون هدفمند سازي ياران

زنـان سرپرسـت خـانوار و     ارتقاء درآمد بازنشستگان وكمك بهبه مناطق محروم در سفرهاي استاني و 

  توسعه روستائي بوده است، بهبود قابل توجهي يافته است.

بـر  هر ايراني مد سرانه درآشايان ذكر است بر اساس اطالعات منتشره صندوق بين المللي پول نيز، 

 4.11 سـاالنه  رشـد طي سال هـاي اخيـر افـزايش يافتـه و      (PPP) اساس شاخص برابري قدرت خريد

تفاوت ميان اين ارقام با اعـداد منـدرج در جـدول     با وجود )شايان ذكر است دهددرصدي را نشان مي

ليكن نكته قابـل   - ندهبه دليل متفاوت بودن روش شناسي اين دو مرجع محاسبه كن - توسعه انساني

 روند رو به رشد درآمد سرانه بر اساس آمار رسمي اين دو نهاد بين المللي است(. ،توجه
 

 (PPP) قدرت خرید یبر اساس شاخص برابردرآمد سرانه در کشور 

 سال 2362 2366 2363 2339 2338 2331 2336 2332

 )دالر (  رانهدرآمد س 62623 12258 11882 11549 11200 11053 9835 9644

 Source: IMF    
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 سفرهای استانیبا تأکید بر آثار و  نتایج فاصله دولت با مردم بیشتر شده است؟ )آیا  (9-3

 (های مردم گسترده با توده و ارتباط

 از طريق واگذاري امور و همچنين تمركززدايي توجه به ،دهم و نهم دولت اقدامات مهمترين از يكي

 از پـس از روزهاي آغـازين   كه بود دولت هيات استاني سفرهاي انجام از طريق ممرد با نزديكتر ارتباط

 ريزي و شروع شد. برنامه نهم دولت استقرار
 

 الف( واگذاری امور به سطوح استانی:  

 جملـه  آن از كـه  مهمي صورت پذيرفته است اقدامات ايمنطقه توازن ايجاد و تمركززدايي راستاي در

 ايمنطقـه  تـوازن  و سرزمين آمايش كلي سياستهاي راستاي در ايتوسعه ملي اسناد تهيه به توان مي

 . كرد اشاره توسعه چهارم برنامه در

 سرزمين آمايش كلي سياستهاي عنوان به استاني براي تمام استانها توسعه ملي اسناددر دولت نهم 

 دفـاتر  انتقال به توانمي تمركززدايي راستاي در دولت اقدامات ديگر از. رسيد وزيران هيئت تصويب به

مسوولين  به امور برخي در اختيار تفويض آنها، فعاليت محل به مركز از دولتي هاي شركت غيرضروري

، تبـديل  البـرز  جديد يمات كشوري از قبيل ايجاد استاناصالحاتي در تقس انجام استانداران، استاني و 

 بـه  بـانكي  منـابع  از بخشي مديريت واگذاري برخي بخش ها به شهرستان، ايجاد فرمانداري هاي ويژه،

در اين راستا در قانون بودجـه سـال    .نمود اشاره ملي عمراني هاي پروژه برخي كردن استاني و استانها

 نيز اقدامات در خور توجهي مدنظر قرار گرفته است كه عمده ترين آنها عبارتند از: كل كشور 1392

 ي نفت خيز و محرومدرصدي از منابع نفتي به استانها اختصاص 

  روستاها و شهرها به گازرساني جهتمنابع ويژه از عوارض ساليانه مشتركين گاز  اختصاص  

 ظرفيتهاي استاني در استفاده از منابع صندوق توسعه ملي بكارگيري 

 عمران و توسعه جهت در ايافزايش سهم اعتبارات عمراني استاني از تملك داراييهاي سرمايه  

 استاني به ملي از اعتباري و فني هاي كمك طرحاز درصدي  تبديل 

 هـادي  طـرح  ويـژه،  هـاي فرمانـداري  ايجاد صنعتي، شهركهاي زيرساختاعتبار جهت  تخصيص 

  .هانامهموافقت تبادل جهتها  استاني و تفويض اختيار به استان ويژه هايطرح، روستايي
 

   ب( برقراری سفرهای استانی:

مشكالت از نزديك توسط  ظرفيت ها، تنگناها ومت مسئولين به اقصا نقاط كشور و سفرهاي استاني با هدف عزي

فعال كردن ظرفيت هـا و  مديران ارشد كشور و حل و فصل بسياري از مشكالت آنها در محل؛ اعضاي دولت و 

روستاهاي محروم و منـاطق دوردسـت شـده    شهرها و برقرار گرديد كه رضايت چشمگير ساكنين انسجام ملي 

 گستری مداری و عدالتدولت و مردم
 گستری مداری و عدالتدولت و مردم
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

در مجموع طي چهار دوره سفرهاي . پذيرفت انجام 1384-92 سالهاي طي دور چهار در استاني سفرهاي. است

پذيرفته اسـت كـه بـا در نظـر گـرفتن      سفر استاني با بيست هزار مصوبه انجام  107 تعداد استاني هيات دولت

درصد محقق شـده   90استان )مصوبات در برخي استانها بيش از  31متوسط تحقق اجراي مصوبات مذكور در 

درصد مصوبات محقق شـده اسـت و    80درصد اجرايي گرديده است( نزديك به  70است و در برخي كمتر از 

 يطـ اسـت   شـايان ذكـر  باشد. مابقي با اولويت اجراي طرحهاي نيمه تمام در حال انجام و يا پيگيري انجام مي

 پاسـخ  آنها درصد 70 حدود به كه شده افتيرد مردم از نامه ونيليم 32 تعداد جمهور سيرئ ياستان يسفرها

ضمن اينكه اين سفرها فرصتي ايجاد كرد تا رئيس جمهور به عنوان باالترين مقام اجرايي  .است شده داده مثبت

ها و انجمن هـاي مختلـف و نخبگـان فرهنگـي، علمـي،       جمعيتميان كشور همراه با اعضاي مرتبط دولت در 

 .نمايدحضور يابد و ضمن تبادل مستقيم آرا، از برگزيدگان آنان تقدير  اقتصادي و خانواده هاي ايثارگر
   

 .مأخذ: نهاد رياست جمهوري

 

 زيربنـايي،  هـاي  بخـش  در دولـت  هيـات  مصوبات پيگيري و اجرا تصويب، استاني سفرهاي انجام ماحصل

 ايـن  اجمـال  بطـور . اسـت  بـوده  ورزشـي  و آموزشي و فرهنگي ،محيطي زيست درماني، و بهداشتي اقتصادي،

و تصويب مطالعه و اجراي پروژه هاي اولويت دار استانها، رفع  ساييشنا نوهمچ موضوعاتي بر مشتمل مصوبات

رسيدگي به امور  ،ها وزهاي گسترش و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي و عمراني استانجموانع مقرراتي و صدور م

و علمي استان ها، توسعه بهداشـتي و محروميـت    يتوسعه امور آموزش ،و اجتماعي استان ها فرهنگي، ورزشي

 و صـنعت  و كشـاورزي  بخـش  طرحهـاي  اجـراي  بـراي  بانكي تسهيالت ارائه زدايي شهري و روستايي استانها،

 و بـانكي  تسـهيالت  جـرائم  بخشودگي الحسنه، قرض هاي وام اعطاي و غيردولتي بخش به زودبازده طرحهاي

 طرحهـاي  اجـراي  و مطالعـه  منظـور  بـه  اعتبار تأمين صنعت، و كشاورزي بخش در مالياتي معافيتهاي اعطاي

 بخـش  5 در سـفر  هاي پروژه زير جدول در و ... بوده است. آبياري هاي شبكه و خاك و آب عمليات آبخيزداري،

 دسـت  در هـاي  پـروژه  تعداد شده، جراا هاي پروژه تعداد ، مصوب هاي پروژه تعداد كه است شده بندي طبقه عمده

   :است شده داده نشان تفكيك به باشند مي پيگيري دست در كه هايي پروژه تعداد نيز و اجرا

 دورتعداد 

 هایسفر

 استانی

 تعداد

 هایسفر 

 استانی

 تعداد

 مصوبات

 تعداد

 ها پروژه

 میانگین

 سفرها زمانی

 میانگین

 سفر هر

 استان مراکز

 بازدید مورد

 جمهور رییس

 ی شهرستانها

 بازدید مورد

 جمهور رییس

 وردم شهرستانهای

 سایر و وزرا بازدید

 دولت اعضای

 74000 21000 سفر 107 سفر دور 4
 روز 23 هر

 سفر يك
 1400 374 107 روز 3/ 5
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 دولت استانی سفرهای در مصوب های پروژه اجرای عیتوض

 پیگیری دست در اجرا دست در شده اجرا مصوب پروژه عنوان موضوعات

 و فرهنگی

 اجتماعی

 19 10 26 55 هنري فرهنگي مجتمع

 0 19 4 23 معاصر هنرهاي موزه

 24 10 12 46 مركزي كتابخانه

 1702 1572 1509 4783 ورزشي فضاي و اماكن

 8 16 45 69 پخش استوديو

 12 32 60 104 تلويزيوني هاي پروژه

 4 15 45 64 اي ماهواره هاي پروژه

 3 35 25 63 ديجيتال هاي پروژه

 كشور كل سطح در گردشگري نمونه منطقه 864 تعيين گردشگري نمونه مناطق

 آموزشی

 40 43 36 119 دانشگاه

 84 163 34 281 دانشكده

 14 36 57 107 نور پيام

 49 79 42 170 خوابگاه

 1 24 6 31 آموزشي كمك فضاهاي

 0 1040 4931 5971 مدارس

 0 208 204 412 روزي شبانه مدارس

 0 268 302 570 هنرستان

 81 86 135 302 اي حرفه و فني مركزآموزش

 2957 1890 3052 7899 مدارس نمازخانه

 بهداشتی

 108 338 213 659 بيمارستان

 0 431 153 584 روستايي شهري درماني مركز

 870 160 1250 2280 اي جاده امداد پايگاه

 پزشكي، دانشكده

 دندانپزشكي
110 39 71 0 

 495 970 1280 2745 تبهداش خانه

 كشور هاي دانشگاه به آمبوالنس 3950 تحويل آمبوالنس
 مأخذ: نهاد رياست جمهوري       

 

  

 گستری مداری و عدالتدولت و مردم
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 دولت استانی سفرهای در مصوب های پروژه اجرای وضعیت

 پیگیری دست در اجرا دست در شده اجرا مصوب پروژه عنوان موضوعات

 و بنایی زیر

 فنی

 138 62 50 250 سد

 0 57 16 73 اهنيروگ

 30 75 88 193 شهري آبرساني

 0 1300 235 1535 روستايي آبرساني مجتمع

 60 65 28 153 شهري فاضالب

 65 41 140 246 شهري گازرساني

 9968 3300 5750 19018 روستايي گازرساني

 4000 1000 5600 10600 گاز انتقال خطوط

 15 20 2 37 راه آزاد

 18 45 0 63 بزرگراه

 28 39 11 78 آهن راه

 20 51 35 106 فرودگاهي هاي پروژه

 9 18 8 35 بندري هاي پروژه

 15000 25000 95000 135000 محرومين مسكن

 0 0 10962 10962 (كيلومتر) نوري فيبر

ICT 0 415 2800 3215 روستايي 

 0 65 1790 1855 اي ماهواره انتن

 و اقتصادی

 تولیدی

 11 3 2 16 هپااليشگا

 20 16 0 36 پتروشيمي

 توليدي بزرگ واحد
 (ميلياردتومان 50 باالي گذاري سرمايه با) 

87 47 10 30 

 8 54 51 113 معادن

 12 230 377 619 صنعتي هاي شهرك

 1 13 87 101 صنعتي نواحي

 2 33 5 40 دائمي نمايشگاه

 4 33 3 40 صادراتي پايانه

 5 53 25 83 سيلو

 0 32 30 62 اقتصادي ويژه و آزاد مناطق

 0 88 652 740 (هكتار هزار) نوين آبياري سيستم

 102 83 272 457 (هكتار هزار) 4 و 3 آبياري شبكه

 22 22 94 138 (هكتار هزار) باغات توسعه

 2 1 3 6 (هكتار ميليون) آبخيزداري
 مأخذ: نهاد رياست جمهوري       
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( قانون اساسی44اجرای سیاست های کلی اصل ) 

 اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 

 تغییر و تحوالت در نظام مالیاتی 

 تحول در نظام گمرکی 

 

 

 

 
  

 دولت و 

حات نهادی و ساختاریاصال  
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 غافل بوده است؟در اقتصاد  (و ساختاری نهادی)بنیادین آیا دولت از انجام اصالحات  (6-1

نظور اصالح فرايندها و شتاب بخشـيدن بـه كاركردهـاي توسـعه اقتصـادي      هاي نهم و دهم به م دولت

كشور، اصالحات مبنايي و ساختاري مهمي را در اقتصاد كليد زدند كه از جمله مـي تـوان بـه اجـراي     

هـا، اجـراي طـرح تحـول      ( قانون اساسي، اجراي قانون هدفمنـدي يارانـه  44سياست هاي كلي اصل )

 مركي اشاره كرد.مالياتي و اجراي طرح تحول گ

 

 :در راستای مردمی کردن اقتصاد ( قانون اساسی44الف( اجرای سیاستهای کلی اصل )

در  ،مثال ربطوترتيبات نهادي است. اينكه  ،ترين امور در اداره كشور يكي از مهمترين و به بياني بنيادي

ا جايگاه دولت و ساير نهادهنقش و  ،مين اهداف و انجام فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و زير بناييأت

اين امر بر اساس تفسير و برداشت ابتـدايي از   عمدتاً ،هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي چيست. سال

قانون اساسي به عنوان منشور و به بياني نظريه پايه و مصوب كشورداري انجام پذيرفت. اين  (44)اصل 

ت در عرصه هاي مختلف مالكيت، مديريت و دولبيش از حد تفسير منجر به گسترش حضور و مداخله 

هاي اقتصادي و اجتماعي از يك سو و منع و محدوديت حضور مسـتقيم مـردم در بيشـتر     گري تصدي

قانون اساسي بر اساس ظرفيت موجود  (44)عرصه ها شده بود. بدين منظور تفسير دقيق تري از اصل 

قانون اساسي در پـي اصـالح نقـش و     (44)پذيرفت. سياست هاي كلي اصل  مهم، صورت در اين اصل

وظايف نهادها )اعم از دولت، بخش خصوصي و تعاوني( از سوي رهبري معظم انقالب ابالغ شد. بر اين 

مـواردي   در تنهـا و )وظايف دولت به امور حاكميتي چون سياست گـذاري، هـدايت و نظـارت     ،اساس

قيم مردم بصورت تعـاوني و خصوصـي   و در مقابل راه براي حضور مست معطوف شد (خاص بنگاه داري

شد.  كشور بنانظريه پايه و نهادين اداره امور اقتصادي  ،هاي اصلي اقتصاد فراهم شد. به بياني در عرصه

ضمن اينكه مالحظاتي براي پرهيز از توزيع ناعادالنه ثروت ملي، منع انحصار و همينطور سلطه بيگانـه  

را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسالمي  هه قانوني مربوطحيبر اقتصاد منظور شد. دولت نيز به سرعت ال

 بـه  وي رهبـر  معظـم  مقامي سو ازي اساس قانون( 44) اصلي كلهاي  استيس بالغابدين ترتيب  نمود.

 بزرگي تحول سرآغاز، ياساس قانون (44) اصلي كلهاي  استيسي اجرا قانون ابالغ و بيتصو آن دنبال

 سـند ي مبنـا  بر كشوري اقتصاد حركتي الگو ،با تصويب اين قانون .درو يم شمار به كشور اقتصاد در

 ،يدولتـ  از اعـم  كشـور ي اقتصادهاي  بخشي تمام تيفعال قلمرو و ميترس نظام ساله ستيب انداز چشم

 مهمي محورها جمله ازگونه كه ذكر شد  همان. شد نييتعي ردولتيغي عموم بخش وي تعاون ،يخصوص

ي هـا  بخـش  سهم شيافزا ،و به تبع آن رويكرد دولت نهمي اساس انونق (44) اصلي كلي ها استيس

 تـر ي مردم ،اساس نيا بر. است دولتي اقتصادي هايتصد كاهش وي مل اقتصاد دري تعاون وي خصوص

 عمليـاتي  اقـدامات قرار گرفت و در ايـن راسـتا    دولت لوحه سر مردم به كارهاي واگذار و اقتصاد شدن
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 ديجدي نهادها و ساختار جاديامذكور مستلزم  قانونكه اجراي  ياز آنجاي . است شده انجامي اگسترده

ي تمـام  گرفتـه  صـورت هـاي   تـالش  بـا ، است مختلفي ها دستورالعمل و هانامه نيآئ بيوتص و هيتهو 

 44 اصـل ي كلـ هـاي   اسـت يسي اجـرا ي عالي شورا جمله ازنهاد ) 16بالغ بر  قانون در مصرحي نهادها

 اتيـ ه ،ستادهاي سرمايه گـذاري اسـتاني  ، ييزدا مقررات بر نظارت أتيه رقابت،ي شورا ،ياساس قانون

خـود را   شده اند و فعاليت قـانوني  يانداز راه و سيتاسو...(  رقابتي مل مركز وي داور اتيه ،يواگذار

انـد كـه   دهند. عالوه بر اين نهادهاي ديگري نيز جهت تسهيل در اجراي قانون تشـكيل شـده   انجام مي

و سـتادهاي   ياساسـ  قـانون  (44) اصـل ي كلـ هـاي   اسـت يسي اجـرا ي عالي شورايون تخصصي كميس

هاي اجرايي بارزترين آنها مي باشند. ضمن اينكه  قانون اساسي در دستگاه( 44)هماهنگي اجراي اصل 

 سـرمايه گـذاري  شـركت   30شهرسـتاني و   هـاي تعـاوني   اجراي طرح سهام عدالت، شركتدر راستاي 

هاي سـرمايه گـذاري سـهام عـدالت      الت كه همگي غيردولتي هستند و كانون شركتاستاني سهام عد

 44هاي كلـي اصـل    اجراي كامل قانون اجراي سياست همچنين به منظور اند. اندازي شده تشكيل و راه

 هيته يياجرا ضوابط وها  دستورالعمل ،ها نامه نييآ از اعميي اجرا مقرراتمورد  68 قانون اساسي بالغ بر

 .باشندي م اجرا حال در واند  دهيرسوزيران  محترم هيات از جملهي قانون مراجع بيتصو هبو 

قـانون اساسـي و   ( 44)هـاي كلـي اصـل     با اقدامات انجام شده از جمله تصويب قانون اجراي سياست

ي ايجاد نهادها و ساختار اجرايي آن، روند واگذاريها در دولت نهم و دهم تسريع گرديد به طـوري كـه طـ   

هاي دولتـي واگـذار    از سهام شركت تومانميليارد هزار  119بالغ بر  1392تا نيمه خرداد  1384سالهاي 

. از ايـن  باشـد  هـاي گذشـته مـي    هاي انجام شده در دولـت  برابر حجم واگذاري 41شده است كه بيش از 

 هزار 50و حدود  به افراد حقيقي و حقوقي خصوصي واگذار شده تومانميليارد هزار  35ميزان بالغ به 

رد ديون دولت به مشـاوران، پيمانكـاران،    بابت در قالب قانون فوق و قوانين بودجه سنواتي تومانميليارد 

در اجراي سياستهاي  نيز تومانميليارد  هزار 34بانكها و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار شده و معادل 

 بـا است  شايان ذكر. دالت انتقال قطعي شده استبابت سهام ع ،و قانون اجرايي آن 44كلي  ابالغي اصل 

 دوره طي شده انجام هاي واگذاري درصد 70 حدود هاي واگذاري سهام از طريق بورس، مزيت به توجه

 . است شده انجام بورس طريق از دهم و نهم دولت

 نيـ ا شـتر يب كـه  شـده  واگـذار ي دولتـ  ريـ غ بخـش  بهي دولت شركت 668 سهام تا كنونهمچنين 

 بـه ي دولتـ هاي  شركت سودآورترين از شركت 63 سهام و است شده واگذار رياخ سال 8ي طا ه شركت

 ژهيـ و بـه ليـون نفـر(   يم 5/40) مردم عموم به عدالت سهام عيتوزدر قالب ي سهامدار گسترش منظور

 .است شده واگذار هعجام درآمد كم اقشار

 

 ت نهادی و ساختاری اصالحادولت و 
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 (الیر اردیلیم به ارقام)                   62/3/6392لغایت  6368ی سالهای ط بخش آیتفک به سهامی واگذار

 دوره  عنوان

83-6368 

81-6384 

 )دولت نهم(

92-6388 
 )دولت دهم(

ی ها دولت جمع
 دهم و نهم

 351458 261005 90453 28341 يخصوصي حقوق وي قيحق افراد

 بابتی واگذار

 دولت ونید رد

 62880 62880 - - مشاوران مانكارانيپ

 154292 154292 -    ها بانك

 280667 221945 58722 178 يردولتيغي عمومي نهادها

 497839 439117 58722 178 ونيد رد جمع

 342108 142936 199171 - عدالت سهام

 1191406 843059 348347 28519 های واگذارکل  جمع

 (31/3/1392ي رسان روز بهي )سازي خصوص سازماني رسان اطالع گاهيپا: مأخذ

 

 :ها یارانه کردنهدفمندرای قانون ب( اج

 مختلف آن در بخش هاي براي اجراي در صورت وجود ساختار مناسب ، تنهابنيادي و نهادي اتاصالح

مي شوند. لذا دولت نهم و دهم به طراحي  ديكبه اهداف خود نز ،و ... ي، بانكي، گمركيحمايتي، ماليات

مبادرت كرد كه بي ترديد هدفمند سازي يارانه  "طرح تحول اقتصادي"و اجراي طرح مهمي به عنوان 

   اين اصالح ساختاري است. ها محور

ـ  بـاً يتقر ها ارانهي يدهدفمن طرح  ياسـتگذار يس عرصـه  در ريـ اخ سـال  30 در كشـور  تجربـه  نياول

 ليـ دل نيهم به و بوده (البته بر مبناي مطالعات و تجربيات فراوان)و الگويي نوين و ابتكاري  ياقتصاد

 كيـ  نعنواه ب پول يالملل نيب صندوق و يجهان بانك كارشناسان انيم در افل علمي و از جملهنزد مح

 جلسات مطالعات، اقدامات، حجم است ذكر انيشا. شود يم معرفي و ترويج ،شناخته يرانيا كامالً طرح

 مختلـف  سـطوح  در قـانون  نيـ ا ياجـرا  جهـت  يزيـ ر برنامـه  يبـرا  رفتـه يپذ صورت يها يشياند هم و

مجلـس  و  يجمهـور  محترم استير باالخص دولت ارشد تيريمد سطح در يريگ ميتصم و يشناسكار

 قـانون  .اسـت  هشـد  يمستندسـاز  نيـز  مطالعـات  نيـ ا يتمام كه بوده رينظ كم محترم شوراي اسالمي

 هـدف  4( بـود  شـده  عنـوان  مجلس به دولت يشنهاديپ حهيال در كه همانطور) ها نهااري يهدفمندساز

 :نمود يم دنبال كشور تصاداق در را عمده
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 يانرژ مصرف تيريمد نخست:

 ها ارانهي پرداخت عادالنه عيتوز دوم:

 و ديتول ،يانرژ يها حامل يگذار متيق ليدله ب: يانرژ عيتوز و ديتول در دولت انحصار حذف سوم:

 با. باشد ينم عرصه نيا در حضور به قادر يخصوص بخش و بوده دولت انحصار در كشور در يانرژ عيتوز

 فراهم يانرژ بخش در يخصوص بخش حضور فرصت ،يجهان يها متيق با متناسب يانرژ يگذار متيق

 .شد خواهد

 يهـا  حامـل  مالحظه قابل قاچاق :نظام فعلي يارانه ها يمنف يامدهايپ و آثار ريسا تيريمد چهارم:

 يگـر يد مـوارد  از يليفس يها سوخت اديز مصرف ليبدل ستيز طيمح بيتخر نيهمچن و آرد و يانرژ

 .نمود اشاره ها آن به توان يم كه است

  قـانون  ياجـرا  از پـس  ماه 15 دوره يط قانون ياجرا از حاصله جينتا به اشاره ضمن نوشتار نيا در

 ياجـرا  نحـوه  خصوص در شده مطرح انتقادات به تا شود يم تالش( 1390 سال و 1389 اول ماهه 3)

 مطالعـات  كـه  اسـت  آن قـانون  ياجـرا  عملكـرد  ماهـه  15 دوره انتخـاب  ليدل. شود داده پاسخ قانون

 15 حـداكثر  دوره كيـ  در يهدفمندساز قانون ياجرا از يناش يها تكانه كه دهد يم نشان يكارشناس

   .است نموده هيتخل را ياقتصاد كالن يرهايمتغ بر خود هياول آثار هيكل ماهه

 ع،يمـا  گـاز  كوره، نفت ل،يگازوئ ن،يبنز) يژانر يها حامل مصرف روند يبررس :یانرژ مصرف تیریمد

 نشـانگر ( 1390 سـال  انيـ پا) قـانون  ياجرا از پس ماهه 15 دوره يط گندم و آب و( برق ،يعيطب گاز

 صـورت  در 1390 سـال  در انتظار قابل رشد نرخ متوسط احتساب بدون) ييجو صرفه دالر ارديليم 9/7

 اسـت  بوده( 80 دهه مصرف رشد نرخ احتساب با) ييجو صرفه دالر ارديليم 5/17 و( قانون ياجرا عدم

 .مـي گـردد(   بـرآورد صرفه جويي براي دو سال اول اجراي قانون، حدود سي ميليـارد دالر  )ميزان اين 

 مـت يق شيافـزا  بيشـ  يكارشناسـ  و قيـ دق نيـي تع ،ييجـو  صـرفه  نيا تحقق ليدال نيتر مهم از يكي

 گونه چيه به يازين اول گام ياجرا زمان مدت تمام در كه يا گونه به. بود دوره آن در يانرژ يها حامل

 مصـرف  يالگـو  كشور خيتار طول در بار نياول يبرا آنكه ضمند. نش حاصل ها حامل  متيق در يرييتغ

 مصـارف  و كـاهش  يخـانگ  بخـش  مصـرف  كـه  ينحـو  به افتي رييتغ يديتول يها بخش نفعه ب يانرژ

 .شد مواجه شيزااف با برق و گاز از يكشاورز و صنعت يها بخش

 ماهانـه  سـرانه ) ينقـد  ارانـه ي پرداخت قانون، ياجرا زمان مدت در :قانون یاجرا از یناش یرفاه آثار

 يخانوارهـا  يبـرا  بـاالخص  را يتـوجه  قابـل  يرفـاه  آثـار  خـانوار،  ياعضـا  بـه ( الير 455000 معادل

 . است داشته همراه به ريپذ بيآس اقشار و يدرآمد نييپا يها دهك

 دولت و اصالحات نهادی و ساختاری

 اصالحات نهادی و ساختاری دولت و 

 

 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 

 

34 

 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 از ييروسـتا  و يشـهر  يخانوارهـا  كـل  ينـ يج بيضـر  رانيا آمار مركز اعالم اساس بر كه يا بگونه

ـ ا بهبـود . افـت ي كـاهش  1390 سال در 37/0 به 1389 سال در 4090/0  يخانوارهـا  در شـاخص  ني

 كـاهش  1390 سـال  در 3304/0 بـه  1389 سـال  در 3809/0 از كـه  يا گونه به بوده شتريب ييروستا

 سـال  در برابـر  45/12 از يشـهر  يخانوارها در جامعه ريفق% 10 به ثروتمند% 10 درآمد نسبت. افتي

 ذكر شايان. افتي كاهش برابر 38/9 به برابر 63/12 از ييروستا يخانوارها در و برابر 17/10 به 1389

 بـار  نياول يبرا رانيا ياسالم يجمهور در فقرا به اياغن درآمد در يرقم تك نسبت كي تحقق كه است

البته اجراي ايـن طـرح    .باشد يم يالملل نيب يارهايمع لحاظ از يمطلوب اريبس نسبت و رفتهيپذ صورت

يد اجتماعي فراواني بوده است كه به ميزان كافي بدان پرداخته نشـده و يـا انتشـار    دارنده آثار مفدر بر

اجراي قـانون  بر اساس گزارش فرمانده نيروي انتظامي در دومين سالگرد  عنوان نمونه،نيافته است. به 

به دنبال اجراي ايـن   -كه اغلب ريشه در مشكالت معيشتي دارد-جرايم خرد  ،هدفمند سازي يارانه ها

 . قانون با كاهش مواجه شده است
 

 را شتود  یمت  وارد هتا  ارانته ی یهدفمندساز قانون یاجرا نحوه به حاضر حال در که یانتقادات مجموع اما

 :نمود یبند طبقه سرفصل 4 در توان یم

 بته  منجتر  کته  شده استفاده ها ارانهی یهدفمندساز قانون از خارج یمنابع از قانون یاجرا در: اول انتقاد

 .است شده کشور در تورم تاًینها و ینگینقد شیافزا

 سـال  مـاه  يد يابتـدا  از خانوارهـا  به يپرداخت منابع مجموع كه است ذكر شايان خصوص نيا در

ـ ا از كـه  است بوده الير ارديليم 991287 برابر( ماه 29 يط) 1392 سال ماه بهشتيارد تا 1389  ني

 توسـط  شـده  ينـ يب شيپـ  يا بودجـه  يها فيرد و ها متيق اصالح محل از الير ارديليم 914175 مبلغ

 محـل  از يمابق و شده نيتأم( برق و نان آرد، ارانهي رينظ) يهدفمند بودجه در ياسالم يشورا مجلس

( اليـ ر ارديـ ليم 57،000 مانـده ) قـانون  ياجـرا  يابتـدا  در رانيا.ا.ج يزمرك بانك از شده اخذ تنخواه

 مانـده ) 1390 سـال  انيـ پا در خزانـه  از يافتيدر الحساب يعل و( يهدفمندساز قانون 13 ماده مطابق)

 .است دهيگرد نيتأم( الير ارديليم 20،000

ـ  قـانون  وعموض يها شركت از يهدفمندساز سازمان مطالبات كه است نكته قابل توجه آن  از شيب

 اليـ ر ارديليم 230801 مبلغ معادل نيهمچن. باشد يم خزانه و يمركز بانك به سازمان تعهدات مانده

 يها حامل يتيحما هيسهم صورت به عمدتاً( ديتول به كمك) قانون 8 ماده قالب در يهدفمند منابع از

 يهدفمندساز قانون ياجرا ،تاكنون مجموع در لذا .است افتهي اختصاص( يخرج يجمع بصورت) يانرژ

 نيـ ا كه است نموده اضافه كشور يپول هيپا به( ماه 29 يط) الير ارديليم 57000 معادل تنها ها ارانهي

 .باشد يم هيتسو قابل كامل بطور سازمان مطالبات محل از حاضر حال در زين مقدار
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 قضاوت نگونهيا ينگينقد زانيم و مردم به نقد پول پرداخت واژه دو از حيناصح برداشت با متأسفانه

 ليـ ذ جـدول  كـه  يحـال  در. است شده تورم لذا و ينگينقد شيافزا موجب نقد، پول پرداخت كه شده

 نموده هيتخل را كشور ينگينقد در خود آثار هيكل يهدفمندساز قانون كه 1390 سال در دهد يم نشان

 نـده يفزا بيضر گريد طرف از و بوده گذشته سال 7 از كمتر( درصد 4/11) يپول هيپا رشد زانيم است

 اقتصاد در يدرون پول تيتقو دهنده نشان) است بوده قبل سال 7 با سهيمقا در زانيم نيترباال ينگينقد

 7 بـا  سـه يمقا در 1390 سال ينگينقد رشد نرخ مجموع در لذا .(باشد يم است يمثبت امديپ كه كشور

درصد  19.4و رشد نقدينگي  است نموده تجربه را زانيم نيكمتر( 1387 سال از ريغ به) گذشته سال

از متوسط رشد نقـدينگي در   سپري شد( سال كامل پس از اجراي هدفمندييك كه  1390)در سال 

 كـه  يصـورت  در يحتـ  مجمـوع  در به مراتب پايين تـر بـوده اسـت.    نيز پس از انقالب سال هاي طول

  بوده يهدفمندساز قانون ياجرا از يناش 1389 سال با سهيمقا در 1390 سال مازاد تورم تمام ميريبپذ

ايـن در  . سـت ا بوده درصد واحد 7/9 برابر 1389 سال به نسبت 1390 سال در شده اضافه تورم است

درصـد و   70شرايطي است كه تورم برآوردي اجراي اين قانون از سوي برخي مراكز راهبردي پژوهش 

 .بود درصد نيز قبل از اجراي قانون اعالم شده 500حتي 
 

 ندسازی یارانه هامنقدینگی و تورم در سال های قبل و پس از اجرای قانون هدف روند تغییرات

 بانآ مرکزی جمهوری اسالمی ایران مأخذ:

 

 . است شده کشور در ارز نرخ شیافزا به منجر ها ارانهی یهدفمندساز قانون یاجرا: دوم انتقاد

 :كه است رشيپذ ابلق يصورت در اقتصاد علم اتيادب منظر از استدالل نيا

 ارز مـت يق شيافـزا  بـه  منجـر  و يا كاهش عرضه ارز ارز يتقاضا شيافزا قيطر از قانون ياجرا: الف

 در ارز يتقاضـا  ،يارز يهـا  ييجـو  صـرفه  ليبدل ها ارانهي يهدفمندساز قانون ياجرا كه يحال در. شود

 قـانون  ياجـرا  عدم صورت در كه داد يم نشان روين و نفت وزارت مطالعات. است داده كاهش را كشور

 را يمـازاد  يتقاضـا  توانست يم ها، نهاده نيا واردات و گاز برق، ل،يگازوئ ن،يبنز يتقاضا ديشد شيافزا

 شرح 6384 6382 6386 6381 6388 6389 6393

 نرخ رشد نقدينگي 34.3 39.4 27.7 15.9 23.9 25.2 19.4

 نرخ رشد پايه پولي 45.9 26.9 30.5 47.6 11.9 13.7 11.4

 ضريب فزاينده نقدينگي 4.17 4.58 4.48 3.52 3.9 4.296 4.607

 نرخ تورم 10.4 11.9 18.4 25.4 10.8 12.4 21.5

 دولت و اصالحات نهادی و ساختاری

 اصالحات نهادی و ساختاری دولت و 
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

ضمن اينكه اجراي اين قانون باعث افزايش عرضه خارجي يـا صـادرات بـرق و     .دينما جاديا ارز بازار در

 ي نيز شده است.ساير حامل هاي انرژي شد و لذا حتي سبب مازاد انرژ

 جـدول  كـه  يحـال  در. شـود   ملـي  پول ارزش كاهش به منجر ينگينقد شيافزا با قانون ياجرا: ب

 در و بـوده  كمتـر  قبل يها سال به نسبت 1390 سال ينگينقد رشد نرخ كه دهد يم نشان( 1) شماره

 .است تهنداش ييباال نوسان ارز نرخ داشت وجود كشور در يباالتر ينگينقد رشد كه ييها سال

 در يارز و يمال يها ميتحر تشديد با ارز نرخ نوسانات كه دهد يم نشان يكارشناس مطالعات يتمام

 در اخـتالل  نيهمچنـ  و و تحريم بانك مركزي و تحريم تجاري نفتـي در ادامـه   1390 سال دوم مهين

 بـا  يارتبـاط  موضـوع  نيا كه شد آغاز كشور در 1391 سال در آن ديتشد و ياقتصاد نيعامل انتظارات

 .نداشت ها ارانهي يهدفمند قانون ياجرا
 

 .است بوده قانون محور عدالت اهداف با ریمغا خانوارها به کسانی پرداخت: سوم انتقاد

 مطالعـات  ،جامعـه  مرفـه آسـيب پـذير و    يخانوارهـا  ييشناسا درخصوص ها ارانهي يهدفمندساز ستاد

از شمول  خانوارها درصد 10 حدود تنها كه داد يم شانن مطالعات نيا جينتا كه داد انجام را يا گسترده

 نيا كشور، يخانوارها يدرآمد اطالعات نظام بودن ناقص ليبدل اما باشند يم حذف قابلدريافت يارانه 

 يرديگـ  يخطـا  و( درآمد كم افراد حذف از يناش يخطا) اول نوع يخطا درصد 5 حداقل با ييشناسا

( پردرآمـد  يخانوارهـا  تمام حذف و ييشناسا امكان عدم از يشنا يخطا) دوم نوع يخطا عنوان تحت

 بـه  ياقتصـاد  منافع شده ييشناسا يخانوارها حذف اگرچه صورت نيا در است يهيبد. ميهست رو روبه

 از يبرخ در ضيتبع احساس و يتينارضا به منجر كه ياجتماع يها نهيهز و تبعات ليبدل اما دارد همراه

 ينـ يب شيپ. است نشده داده صيتشخ مصلحت به تاكنون آن ياجرا شد، واهدخ نظام برابر در خانوارها

 بـا  امـر  نيـ ا ياتيـ مال تحـول  طـرح  قالب در خانوارها درآمد ييشناسا نظام توسعه با ندهيآ در شود يم

( انـد  شده ييشناسا نفر ونيليم 5 حدود حاضر حال در اگرچه) شود ريپذ امكان ياجتماع تبعات حداقل

 بـا  خانوارهـا  يتمـام  بـه  كسـان ي پرداخت و خانوارها از يتعداد كنار گذاردن بدون يحت گريد طرف از

 يبـرا  پـول  يينها ارزش از باالتر اريبس جامعه نيمستضعف و فقرا يبرا پول يينها ارزش نكهيا به توجه

پرداخـت   روش بـه  نسـبت  روش نيـ ا اسـت  بـاالتر  اريبسـ  زيـ ن هـا  آن درآمـد  در آن سهم و بوده اياغن

 كشور در درآمد عيتوز يها شاخص بهبود. است كترينزد اريبس عدالت به ند يارانه )نظام قبلي(غيرهدفم

 نـرخ  يمركـز  بانك توسط منتشره آمار براساس كه يا بگونه. باشد يم تيواقع نيا ديمو 1390 سال در

 در درصـد  5/6 بـه  1389 سال در درصد 1 از( يرفاه شاخص كي بعنوان) جامعه در كل مصرف رشد

اما نكته مهمي كه در اجراي قانون هدفمنـد سـازي يارانـه هـا بـر آن       .است افتهي شيافزا 1390 لسا

بـود.   "اقتصـادي  رياضت"به جاي  "پذيرش اجتماعي"اهتمام و ابرام شد، رويكرد غالب برگزيده يعني 
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

و  افزايش آگاهي عمومي نسبت به مشـكالت نظـام فعلـي يارانـه    "لفه ؤاين رويكرد در بطن خود، دو م

را  "جبران عامه خانوارها در مقابـل افـزايش هزينـه هـاي زنـدگي     "و  "ندسازي يارانه هامزاياي هدفم

داشت. اطالع رساني به مردم و صداقت در جبران نقدي سبب شد كه اين طرح نه تنها با مقاومـت  دربر

 مواجه شود.  نيز اجتماعي مواجه نشود، بلكه با استقبال
 

 :است شده دیتول بخش بر یجد بیآس بروز به منجر ها ارانهی یهدفمند نونقا یاجرا: چهارم انتقاد

 عالئـم  دادن قـانون  ياجـرا  اهـداف  جملـه  از كـه  است  حيتوض به الزم موضوع نيا يبررس از قبل

 شيافـزا  و كشـور  يانـرژ  سرشـار  منـابع  يالهـ  بركت از استفاده در دكنندگانيتول به حيصح ياقتصاد

 تا گرفتند يم قرار يطيشرا در ديبا بر يانرژ دكنندگانيتول و عيصنا كه است يهيبد. بود يانرژ يور بهره

 ذكـر  قابـل  نكتـه  چنـد  راستا نيا در. دهند انجام را الزم اقدامات يانرژ مصرف يالگو رييتغ به نسبت

 :است

 يبـرا  بـرق  متيق كه يا بگونه شد استفاده يضيتبع روش از ديتول يبرا يانرژ يگذار متيق در اوالً

 بـا ) الير 770 مكعب متر هر گاز متيق متوسط و الير 450 ساعت وات لويك هر متوسط بطور خانوار

 400 صـنعت  و اليـ ر 90 يكشـاورز  برق متيق كهيدرحال شد نييتع( مصرف يتصاعد يها نرخ اعمال

 700 صنعت و الير 600 يكشاورز يبرا گاز متيق و( يتصاعد نرخ اعمال بدون و ثابت بصورت) الير

 .ديگرد  نييتع( يتصاعد نرخ اعمال بدون و ثابت بصورت) لاير

 يهـا  حامـل  عرضـه  صورته ب يا هيسهم يها تيحما از كوره نفت ل،يگازوئ ن،يبنز خصوص در اًيثان

 يبـرا  شده نييتع نرخ مثال عنوانه ب. شد استفاده ديتول يبرا مصوب نرخ از تر نييپا يها متيق با فوق

 1500 نرخ با تريل ونيليم 63 حدود روزانه ديتول از تيحما بمنظور كه دبو الير 3500 معادل ليگازوئ

 هيـ كل يمـورد  بصورت آنكه ضمن. شد داده صيتخص صنعت و يكشاورز ،يعموم نقل و حمل به الير

 يبـرا . گرفتنـد  قـرار  يا هيسهم تيحما مورد زين شدند مشكل دچار كه ياقتصاد يها تيفعال و عيصنا

 تريل ونيليم 15 معادل مانيس صنعت و الير ارديليم 1000 معادل( ميتحر ليبدل) يرانيكشت به مثال

 .افتي صيتخص سال مختلف مقاطع در مصوب متيق از تر نييپا يمتيق با كوره نفت هيسهم روز در

 كوتـاه ) يركـود  آثـار  خود بطن در ديتول شده تمام متيق شيافزا ليبدل يانرژ متيق شيافزا ثالثاً

 ديـ نما يخنث را آن تواند يم كل يتقاضا شيافزا ليبدل مردم به مناسب پرداخت ماا دارد بهمراه( مدت

. باشـد  يمـ  تيـ واقع نيا تحقق نشانگر كل يتقاضا از يبخش بعنوان كل مصرف يدرصد 5/6 شيافزا و

 كامـل  ياجرا از پس ديتول در ها ارانهي يهدفمندساز بركات و آثار كه دهد يم نشان زين هياول مطالعات

 مواجه مشكل با ديتول از ييها بخش مدت كوتاه در اگرچه لذا. است انتظار قابل كامالً مدت بلند در آن

 درصـد  5/13 از يكاريب نرخ كه است آن از يحاك 1390 سال در كشور ياقتصاد يرسم آمار اما ندوش

 دولت و اصالحات نهادی و ساختاری

 اصالحات نهادی و ساختاری دولت و 
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 سال ماه آذر در 18353 از بورس شاخص افته،ي كاهش 1390 سال در درصد 3/12 به 1389 سال در

 مـذكور  دوره يطـ  در) افتـه ي شيافزا 1390 سال انيپا در 25906 رقم به يدرصد 41 رشد با 1389

 عانـات يم احتسـاب  بدون يرنفتيغ صادرات ،(است داشته رشد درصد 52 زين بورس در صنعت شاخص

 .است افتهي شيافزا 1390 سال در دالر ارديليم 8/33 به 1389 سال در دالر ارديليم 5/26 از يگاز

، حجم و سـهم مصـرف   1391و  1390است به رغم افزايش قيمت انرژي در سال هاي  يان ذكرشا

نه تنها كاهش نيافته  ،انرژي در بخش هاي توليدي از جمله صنعت و كشاورزي بر خالف بخش خانگي

بلكه افزايش هم داشته است. ضمن اينكه بنگاه هاي اقتصادي با افزايش بهاي فروش محصوالت خـود،  

ز حـائ  تصـريح ايـن نكتـه    بهاي تمام شده خود را جبران و به واقع به خانوارها منتقل كرده اند.افزايش 

، به طور رسمي از سوي مدير عامل صندوق ها اهميت است كه اجراي مرحله اول هدفمند سازي يارانه

سـتفاده  بين المللي پول مورد تحسين قرار گرفته كه مي تواند به عنوان الگو در ساير كشـورها مـورد ا  

 ارزيابي شده است. IMFهاي فراوان براي نهادي چون  اينكه دربردارنده درس ضمن ،قرار گيرد
 

   :تغییر و تحوالت در ساختار نظام مالیاتی کشورج( 

نظام مالياتي با سه كاركرد اصلي )شامل كاركرد درآمدي، كاركرد اجتماعي يا توزيـع درآمـدي و ابـزار    

هاي مختلف اقتصادي و همچنين آحاد جامعه دارد و بـر   گاتنگي با بخشمديريت اقتصادي(، ارتباط تن

رود اهـدافي  همين اساس اگر اين نظام در يك كشوري در وضعيت مطلوب قرار داشته باشد، انتظار مي

اي، رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتمـاعي   ثبات اقتصادي، نظم و انضباط مالي و بودجهمانند 

ها از قشرهاي كم درآمد بـه راحتـي بيشـتري    يان نابرابري درآمدي و رفع محروميتو كاهش فاصله م

 قابل تحقق باشد. 

هايي كه در ابتداي شروع به كار دولت نهم به عمل آمـد، حـاكي از    هاي و آسيب شناسي بررسياما 

در ايـن  د. اين بود كه عملكرد نظام مالياتي در ارتباط با كاركردهاي مذكور در حد مطلـوب قـرار نـدار   

 ها به توليد ناخالص داخلـي )همـواره كمتـر از   يين مالياتپاتوانيم به مواردي نظير نسبت  خصوص مي

يين پـا درصـد(، سـهم    31ها در منابع عمومي دولت )همـواره كمتـر از   يين مالياتپادرصد(، سهم  8 

ي وصول ماليات )بيش هاي باالدرصد(، هزينه 50هاي جاري دولت )كمتر از ها در تأمين هزينه ماليات

 درصد است( اشاره داشته باشيم.  1ها كه در كشورهاي ديگر غالباً كمتر از  درصد وصولي 2از 

به عنوان يكي از محورهاي طرح تحوالت اقتصادي با هدف دستيابي  بر اين اساس، اصالح اين نظام

بـر  شامل استقرار نظام ماليات  به استقرار يك نظام مالياتي عدالت محور، منصفانه و كارا در محورهايي

هاي مالياتي، ايجاد پايگـاه  افـزوده، اجراي كامل طرح جامع مالياتي، الكترونيكي كردن اظهارنامه ارزش

 در دستور كار دولت قـرار گرفـت.   اطالعات اقتصادي موديان مالياتي و اصالح قوانين و مقررات مالياتي
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

زم در اقتصاد كشـور جهـت مـديريت صـحيح دولـت      به طور كلي معتقديم كه مهمترين زير ساخت ال

زيرساخت اطالعات اقتصادي است كه پايه آن اطالعات اقتصادي فعـاالن اقتصـادي در نظـام ماليـاتي     

ماليات، يارانه، نظام بانكداري )جهت اعطـاي   كشور در حوزهروز بسياري از مشكالت باشد. ام كشور مي

 . ن اقتصادي است كه در اين نظام قابل حصول استتسهيالت( عدم وجود اطالعات مناسب از فعاال

هايي براي اجراي نظام ماليات بر ارزش افـزوده   اگرچه تالشاستقرار مالیات بر ارزش افزوده:  -

در دولتهاي قبلي انجام شد، اما در نهايت اين دولت نهم بود كه توانسـته بـا پيگيـري مجددانـه بـراي      

به تصويب مجلس رسـانده و در   1387ل باالخره آن را در خرداد سا 20تصويب اليحه مربوطه، بعد از 

نظام مالياتي كشور اجرايي نمايد بدين ترتيب قانون ماليات بر ارزش افـزوده بـه عنـوان بسـتر قـانوني      

درصـد ماليـات و    5/1درصـد )  3و با كمترين نرخ يعنـي   1387استقرار نظام مذكور از نيمه دوم سال 

 6سال به طور آزمايشي به اجرا درآمد و به مرور نرخ آن در حال حاضر به  5درصد عوارض( براي  5/1

درصد رسيده است. شايان ذكر است بخشي از ماليات برارزش افزوده تحت عنـوان عـوارض شـهرداري    

است كه سازمان مالياتي وصول و به حسابهاي تعيين شده واريز مي كند. با اجـراي ايـن قـانون عمـالً     

ر به سمت يك نظام مالياتي مدرن و منصفانه حركت كرد. طـي ايـن مـدت تمـامي     نظام مالياتي كشو

فراخوان در نظر گرفته شده، به اجرا درآمـد و هـم    7فراخوان از  5بسترهاي اجرايي الزم فراهم شد و 

مـودي   352104ها در مجمـوع   اكنون در حال تسري و گسترش به زنجيره نهايي است. طي اين سال

هاي  ت برارزش افزوده، ثبت نام كردند و با وجود اينكه نرخ آن در مقايسه با ساير پايهحائز شرايط ماليا

به طوری کته مالیتات بتر ارزش    مالياتي كمتر بوده، اما هميشه باالترين تحقق و عملكرد را داشته است. 

تومتان  لیتارد  می هتزار  43جمعتاً   6392افزوده )و عوارض( از ابتدای اجرای این قانون تا سه ماهه اول ستال  

هتا و   عوارض پرداختتی بته شتهرداری    تومانمیلیارد  هزار 2/66مالیات و  تومانمیلیارد  هزار 6/23شامل )

درصد از کل درآمدهای مالیاتی را تشتکیل   64های کشور( وصول شده است و در حال حاضر تقریبا  دهیاری

وبی برای نظام مالیاتی به ارمغان خواهد دهد و مطمئنا با دائمی شدن و اجرای کامل آن در کشور آینده خ می

نفع که اغلب در حوزه فعالیتت هتای اقتصتادی    ، فشار گروه های ذیالبته در مقابله با اجرای این قانون آورد.

لیکن همراهی رسانه ها و پذیرش و پشتیبانی مردم و سرانجام  ،شفاف متراکم شده است بسیار زیاد بود غیر

 مرتبط مانع از توقف اجرای قانون شد.اهتمام دولت و حمایت مراجع 

يكـي ديگـر از اقـدامات دولـت نهـم در راسـتاي اصـالحات         سازی طرح جامع مالیاتی: پیاده -

كـه   ماليـاتي اطالعات  مكانيزه نظام يكباشد. در اين ارتباط ايجاد ساختاري در حوزه نظام مالياتي مي

د كرد و يك نظام مالياتي مدرن و منصفانه به براساس آن بتوان تمامي اطالعات موديان مالياتي را رص

. بـه همـين دليـل    اسـت نمود، دغدغه حدود دو دهه در اقتصاد ايران   دور از تبعيض را در كشور پياده

 اصالحات نهادی و ساختاری دولت و 
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

شود بـه   تكميل و اجراي طرح جامع كه قلب و هسته مركزي نظام مالياتي مدرن امروزي محسوب مي

پـروژه،   32در دستور كار دولت قرار گرفت. اين طرح با عنوان بزرگترين پروژه فناوري اطالعات كشور 

پس از تهيه و توليد پروژه نرم افزار يكپارچه مالياتي كه هسته اصلي اين طرح بشمار مي رود، در حال 

حاضر در شهر تهران به صورت آزمايشي اجرايي شده است و بـه سـرعت در كليـه واحـدهاي ماليـاتي      

هـاي سـنتي    . با اجراي اين پروژه، نظام ماليـاتي مبتنـي بـر روش   سراسر كشور پياده سازي خواهد شد

شود و يك نظام مجهز به اطالعات  شناسايي موديان و اطالعات مالياتي مربوط به آنها كنار گذاشته مي

كند و توانايي كاهش فرار مالياتي، فساد  مالياتي گسترده كه همه افراد جامعه را از يك دريچه نگاه مي

 هاي تشخيص و وصول ماليات و ... را دارد، شروع به كار خواهد كرد.  د روشاداري،  بهبو

سـال   2از  های مالیاتی: ایجاد زیرساخت فناوری اطالعات و الکترونیکی کردن اظهارنامه -

قبل با هماهنگي شركت مخابرات ايـران و وزارت ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات، زيرسـاخت فنـاوري       

هاي مالياتي بصورت يكپارچه و با پهناي بانـد مناسـب و بـا     ي كردن اظهارنامهاطالعات براي الكترونيك

میلیتون   2/4در قالب بستر ایجاد شتده در ستال گذشتته بتیش از     بستر فيبر نوري ايجاد شده است كه 

 ها( بصورت الکترونیکی اخذ گردید. درصد از کل اظهارنامه 93اظهارنامه )معادل 

قانون برنامـه پـنجم توسـعه     120به موجب ماده  دیان مالیاتی:پایگاه اطالعات اقتصادی مو -

توسط سازمان امور مالياتي در حال حاضر ايجاد گرديده است. كه با اسـتفاده از ايـن اطالعـات امكـان     

زيرسـاخت هـاي   در همـين راسـتا،    هاي اقتصادي كشور فراهم خواهد شد. ريزي و سياستگذاري برنامه

 هاي اطالعاتي مناسبي فراهم شده است.مناسب، سخت افزار و پايگاه 

از ديگـر اقـدامات دولـت نهـم در راسـتاي      تدوین الیحه اصالح قانون مالیاتهای مستتقیم:   -

در . باشدهاي مستقيم مي اصالحات ساختاري در حوزه نظام مالياتي، تدوين اليحه اصالح قانون ماليات

گانـه نظـام   مالياتي به عنوان يكي از اركان سـه پذيري قوانين و مقررات اين ارتباط روزآمدي و انعطاف

مالياتي از اهميت كليدي برخوردار مي باشد به نحوي كه ايجاد تحول در نظام مالياتي بدون تحول در 

هـاي مسـتقيم   پذير نخواهد بود. براين اساس و با عنايت به اينكه قـانون ماليـات  ها امكانقانون ماليات

ضيات زمان خود تهيه شده است، اصالح قانون در اولويت كاري قرار با توجه به مقت 1380مصوب سال 

ها در تـأمين مـالي دولـت و كـاهش اتكـاي      اينرو اليحه مذكور با هدف ارتقاء جايگاه ماليات گرفت. از

گذاري، رفع تبعـيض ماليـاتي    بودجه دولت به عوايد حاصل از صادرات نفت، حمايت از توليد و سرمايه

و خصوصي، تسهيل امور در ماليات از جمله ماليات بر ارث، افزايش بعد عـدالت   هاي عمومي بين بخش

هاي مالياتي، فراهم آوردن بستر مناسب براي افـزايش شـفافيت و    در نظام مالياتي، ساماندهي معافيت

دسترسي و تجميع اطالعات مبادالت اقتصادي كشور، و به تبع آن جلوگيري از فرار مالياتي و افـزايش  

تدوين گرديد و جهت طي مراحل تصـويب بـا درخواسـت دو     1391هاي اجراي قانون در سال  ضمانت
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

هـا كـار    از نكات مهـم اليحـه ارسـالي كـه پـس از سـال       فوريت به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد.

اسي در دولت با همكاري اساتيد دانشگاهي فراهم شد توسعه پايه مالياتي كشور اسـت. بعبـارت   كارشن

بازبيني هاي اقتصادي  فعاليت معافيت مالياتييابد ولي  تي افزايش نمياهاي مالي ن اليحه نرخديگر در اي

از نكات ديگر اضافه نمودن ماليات بر  مي شوند و نرخ صفر مالياتي جايگزين معافيت مالياتي مي شود.

بت به پرداخت از يك ميزان مشخص درآمد به باال بايد نسجمع درآمد كليه افراد است كه تمامي افراد 

ماليات اقدام نمايند. يعني همه افراد حقيقي كشور بايد اظهارنامه مالياتي تكميل و به دولت بدهند و از 

 يك سقف درآمدي به باال بايد بخشي از درآمد خود را ماليات بدهند. 

ي بـا  هاي كالن نظـام ماليـات  در خصوص عملكرد درآمدهاي مالياتي نيز شايان ذكراست، اگرچه شاخص

هتا بته منتابع     نسبت مالیتات  به عنوان نمونه،انـد.  ميزان مطلوب، فاصله دارند، ليكن جملگي رو به بهبود بوده

و  6/31بته   6384درصتد در ستال    36و  8/26ها به اعتبارات هزینه ای به ترتیب از  عمومی دولت و نسبت مالیات

آمدهای مالیتاتی بته تولیتد ناختالص داخلتی از      اند. همچنین نسبت درافزایش یافته 6396درصد در سال  4/44

 افزایش یافته است. 6396درصد در سال  1به حدود  6368-12درصد در سالهای  8/4متوسط 

، بخشي از درآمد حاصل از فروش نفت خام )معـادل  1384- 1388هاي  شايان ذكر است طي سال

به موجـب   1389يد كه در سال گرد درصد( بعنوان ماليات در سرجمع درآمدهاي مالياتي لحاظ مي 5

شـايان ذكـر اسـت در محاسـبه     )قانون بودجه ايـن بنـد از سـرجمع درآمـدهاي ماليـاتي حـذف شـد        

 .(ماليات عملكرد نفت لحاظ نگرديده است 1388-1384هاي مالياتي طي سالهاي  شاخص

كـه نسـبت   حـاكي از آن اسـت    درآمدهاي مالياتي نيـز  روند نسبت ماليات بر ارزش افزوده به كل    

 1391درصـد در سـال    7/13بـه   1387درصد در سـال   2/1اي كه از مذكور افزايش يافته است به گونه

هاي آتي با گسترش دامنه شمول مشمولين اين نوع ماليات و همچنين رسيده است و اميد است در سال

 افزايش يابد. با اجراي دائمي قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين رفع نقايص آن، اين نسبت

 

 

 

 

 

 

 دولت و اصالحات نهادی و ساختاری

 ختاری اصالحات نهادی و سادولت و 
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 )ارقام به میلیارد ریال و درصد(                    های مالیاتی عملکرد کل درآمدهای مالیاتی و شاخص                         

 سال

عنوان شاخص

6384 6396 
 متوسط دوره

96-6384 

395167237034 102705 كل درآمدهاي مالياتي

249/98/21رشد درآمدهاي مالياتي

 5/5  1/6نسبت ماليات ها به توليد ناخالص داخلي

8/21 1/3713/28نسبت ماليات ها به منابع عمومي دولت

31 4/449/38نسبت ماليات ها به اعتبارات هزينه اي

 نسبت ماليات بر ارزش افزوده

 به كل درآمدهاي مالياتي
-7/135/7

 مقدماتي مي باشد. 1391داري كل كشور ارقام مربوط به سال نظارت مالي و خزانه هاي وضع مالي دولت، معاونتخذ: گزارشمأ
 

   :طرح تحول گمرکید( اجرای 

هاي اقتصادي  تدوين و اجراي طرح تحول در نظام گمركي در قالب طرح تحول اقتصادي يكي از برنامه

رجي بوده اسـت. طـرح   هاي نهم و دهم در راستاي انجام اصالحات ساختاري در حوزه تجارت خا دولت

ها اجرا  پروژه طراحي شده است كه تاكنون بخش قابل توجهي از اين پروژه 10تحول گمركي در قالب 

 مهمترين اين برنامه ها عبارتند از:شده است. 

اصـالح و تصـويب قـانون امـور گمركـي )در ايـن       : گمرکتی  ترابرنامه اصالح قوانین و مقر -1

نامه اجرايـي آن نيـز    سال به انجام رسيد و آيين 40از قريب به خصوص اصالح قانون امور گمركي بعد 

 (.مصوب و ابالغ شد

 برنامه تحقق گمرك الکترونیآ شامل:  -2

هاي الزم،  تدوين طرح جامع گمرك نوين )دفتر تدوين طرح در گمرك تشكيل و بعد از بررسي -

 هاي كليدي طرح استخراج شده است(.  ها و فعاليت فهرست پروژه

كه عمـده   گمرك كشور 149از مجموع  اصلي گمرك 49بنياد )در  ي سيستم ارزش وبانداز راه -

 (عمليات گمركي در آن ها انجام مي پذيرد.

 درصد اين پروژه انجام شده است( 80طراحي سامانه جديد كنترل و رديابي ترانزيت )حدود  -

 شده است(درصد از پروژه انجام  60طراحي سامانه جديد صدور و ارسال مجوزها )حدود  -

 طراحي سامانه هوشمند ورود و خروج كاال )سيستم آسيكوداي جهاني(  -
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 وری و اثربخشی سازمانی شامل: برنامه افزایش اقتدار، بهره -3

ايجاد مدل فيزيكي پنجره واحد تجاري جهت انجام امور اداري، تجاري و گمركي در يك مكـان   -

گمـرك اصـلي كشـور پيشـرفت قابـل       26گمرك مهم كشور جهت اجراي اين پروژه تعيين و در  34)

 درصد بوده است( 65اي داشته است ميزان پيشرفت پروژه حدود  مالحظه

  x-rayهاي كنترلي )در حال حاضر در سـه گمـرك دسـتگاه كنترلـي     ركات به دستگاهگم تجهيز -

گمرك نصب و در يك گمرك ديگر در حال  6كاميوني در   x-rayنصب و راه اندازي شده و دستگاههاي

 سيستم دوربين مداربسته در گمركات كشور نصب و راه اندازي شده است.(  22باشد. به عالوه  نصب مي

 تدوين طرح آمايش گمركي )تدوين طرح به انجام رسيده است( -

گمرك تخصصـي   44تخصصي براي واردات و گمرك  45تعداد ايجاد ايجاد گمركات تخصصي ) -

 كاال گمرك تخصصي تعيين شده است(.  18ال و صادرات كا 20براي واردات همچنين  براي صادرات و 

 مرز  ايجاد دروازه مشترك تجاري با كشورهاي هم -

 پيشگيري و مبارزه با قاچاق كاال  -

 و ترانزيت  تجارت خارجياندازي سامانه هوشمند جديد در حوزه  كاهش تعداد گمركات و راه -

ايـن امـر    گمرك: کارکنان تقویت طرح های تملآ دارایی های سرمایه ای و پرداخت به -4

در سايه اهتمام دولت به اهميت گمرك و در پي تصويب احكام مربوط به درآمد اختصاصـي در قـانون   

جديد امور گمركي صورت پذيرفت كه هم سبب بهبود سيماي گمركات كشور و هم افـزايش رضـايت   

 خاطر و انگيزش كاركنان شده است.
  

 اصالحات نهادی و ساختاری دولت و 
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 سرمایهبازار  

 نظام بانکی 

 سرمایه گذاری خارجی 

 بازار بیمه 

 
 
 
 
 

 

 

 

 دولت و

  مالیسرمایه و  بازارهای 
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 آیا بازار سرمایه از توسعه کمی و کیفی برخوردار نبوده است؟( 4-6

 سـرمايه  بـازار  طريـق  از دولتي شركتهاي سازي خصوصي به كشور، توجه هسرماي بازار به مناسب توجه

 انـدازي  راه طريـق  از بـورس  جغرافيـاي  گسـترش  اساسـي،  ونقـان  44 اصل كلي هاي سياست برمبناي

محلـي، ايجـاد و گسـترش     كـارگزاران  پـذيرش  و كـارگزاري  شـبكه  ايجاد ،استاني اي، منطقه تاالرهاي

و توزيـع   ها و سازوكارهاي مربوط به عدالت اجتماعي از جمله سهام عدالت سياست ،بازارهاي تخصصي

يكـي از  نين فرهنگ سازي در زمينه نگهداري سهام بـه عنـوان   آن از طريق بازار سرمايه كشور و همچ

 دانسـت.  طي سال هاي اخير ، ... را بايد باعث گسترش بازار سرمايهداراييهاي جايگزين براي طال و ارز

اجـراي  و دهم  نهم هاي دولتدر بازار سرمايه در هاي اقتصادي دولت  از مهمترين رويكردها و سياست

ارتقاء جايگـاه بـازار سـرمايه در    و عملياتي در بازار،  ييه و تفكيك امور حاكميتقانون جديد بازار سرما

راه  و همچنين توسعه و معرفي ابزارهاي نوين تأمين مالي هاي تخصصي، گسترش بورس ،اقتصاد كشور

  كه نتايج زير را در پي داشته است: اندازي شبكه ملي داد و ستد الكترونيك اوراق بهادار بوده است
 

 :تنوع در ابزارهای مالی در بازار سرمایهایجاد  ف(ال

اي  بازار سرمايه اقدامات گسترده درمنظور متنوع سازي ابزارهاي مالي و افزايش ظرفيت تامين مالي  به

 عبارتند از:انجام گرفته است كه 

  و ضوابط الزم به منظور ایجاد بازار عادالنه، شفاف و کارآمد:  مقرراتتدوین و تصویب 

 از جملـه دسـتورالعمل انضـباطي ناشـران بورسي/غيربورسـي و       الزم مقـررات ای ضوابط و اجر

فرابورسي و ضوابط انضباطي مؤسسات حسابرسي معتمد و نظارت بر حسابرسان معتمد، دسـتورالعمل  

  …افشاي اطالعات بورس اوراق بهادار تهران و 

  :بـه عنـوان    دهاي آتي كاال و سـهام قراردااوراق بهادار و از جمله ایجاد ابزارهای مالی جدید(

 .صكوكو  ، اوراق اجاره، اوراق سفارش ساختابزارهاي پوشش ريسك(

  هاي فعـال از   مانند شركتنهادهای قدیمی و ایجاد نهادهای مالی جدید:  بهبودگسترش و

شركت پـردازش   3شركت تأمين سرمايه،  7گذاري،  صندوق سرمايه 92شركت كارگزاري،  109قبيل 

مجــوز  43صــندوق نيكوكــاري. همچنــين تعــداد  2صــندوق زمــين و ســاختمان،  1ت مــالي، اطالعــا

مجـوز سـبدگرداني بـراي سـاير نهادهـاي مـالي )بـه جـز          8سبدگرداني براي شركتهاي كـارگزاري و  

گـذاري موفـق بـه     شركت مشاور سرمايه 9هاي كارگزاري( صادر گرديده است. به عالوه تاكنون  شركت

 د. مجوز فعاليت شده ان

  برگـزاري  از جملـه   های عمتومی در بتازار سترمایه:    سهامداری و آگاهی فرهنـگ توسعه

 هاي اطالع رساني و الكترونيكي.  هاي تخصصي، گسترش سامانه نمايشگاه ي،هاي آموزش دوره

 بازارهای سرمایه و مالی  دولت و 
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

       همکاری با سازمان خصوصی سازی در واگتذاری ستهام شترکتهای دولتتی، کنتترل

 معامالت و بررسی آثار اقتصادی واگذاری سهام شرکتهای دولتی 

 شاخص   كميتهاز جمله كميته فقهي، كميته تدوين مقررات،  :ی تخصصیها ایجاد کمیته 

 :پـس از انتخـاب اعضـاي هيـات     در اين رابطه بازار فرا بورس  راه اندازی بازار خارج از بورس

 شروع به فعاليت كرده است. 1387مديره در سال 

 :به ثبت رسـيد و   2/5/1386شركت بورس كاالي ايران در تاريخ  گسترش فعالیت بورس کاال

ي كااليي قبلي )بورس فلزات و بورس محصـوالت كشـاورزي( بـه آن شـركت منتقـل      ها وظايف بورس

فعاليت رسمي خـود را در بـورس كـاال     28/11/1386يز در تاريخ گرديد. تاالر محصوالت پتروشيمي ن

 آغاز نمود. رشد اين بازار در چند سال اخير بسيار چشمگير بوده است.

 ی توسعه بازار الکترونیکی سرمایه ها ایجاد زیرساخت 

 :شروع به كار كرد. 1391اين بورس در اسفند  راه اندازی بورس انرژی 

 ي اطالعات و تصويب معامالت اشخاص وابسته ناشـران  امات افشاهاي الز دستورالعمل" تصویب

در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گـذاران، پيشـگيري از وقـوع تخلفـات و نيـز       "بورس و فرابورسي

ساماندهي و توسعه بازار شفاف و منصفانه به نوبه خود نقش موثري در جلب اعتماد مردم داشته است 

میلیتون   2/1 به 6384میلیون نفر از سال  3/4از )شامل حقیقی و حقوقی(  تعداد سهامداران به طوري كـه 

 .بالغ شده است 6396در سال  سهامدار

 

   ب( رشد جهش وار بازار بورس:

هاي سنگين اقتصادي  ها در جهان و عليرغم تحريم هاي مالي فراگير و سقوط بورس عليرغم بروز بحران

 اسـت.  برخـودار بـوده   بسـيار بـااليي  دولت نهم و دهـم از رشـد    عليه ايران، بازار بورس اوراق بهادار در

 :شده است ارائهول زير ادر جد)بر اساس اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار(  يهاي بورس شاخصعملكرد 
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 6396تا  6384ویر کلی عملکرد بورس اوراق بهادار از سال تص

 سازمان بورس و اوراق بهادارمأخذ:        

 افزايش بيشتري پيدا كرده باشد. 1391مي باشد و انتظار مي رود اين رقم در سال  1389سال  * مربوط به

 

هـزار واحـد و ارزش بـازار     54بـه   1392مـاه سـال   خص قيمت بازار در نيمـه تير است شاشايان ذكر 

 1384ميليارد ريال فراتر رفته است كه در مقايسه با ارقام سـال   3204840)شامل بورس و فرابورس( از 

يكي از رويدادهاي ارزشمند ديگري كه بعد از تصويب قانون جديـد   برابر شده است. 9.8و  5.7به ترتيب 

ورس كـاال، فـرا بـورس و    ها بر اساس تخصص همانند ب بازار سرمايه اتفاق افتاده است منفك كردن بورس

 سايت بر اساس اطالعاتتي در جداول زير به ارزش معامالت بازار نقد و سلف و بازار آبورس انرژي است. 

 بورس كاال اشاره شده است.
 

 )ميليارد ريال(    6396تا سال  6384ارزش معامالت بورس کاال )بازار نقد و سلف( از سال 

 

 )ميليارد ريال(                                      6396تا 6381)بازار آتی( از سال  ارزش معامالت بورس کاال

 ارزش معامالت سال

  

 

هزار برابر 6بيش از 6381به  6396نسبت 

 مأخذ: سايت بورس كاال     

  

6384به  6396نسبت 63846396 سال

برابر 4 38041 9460 شاخص قیمت بازار

برابر 2684915477176/5 شاخص سود نقدی و قیمت )شاخص بورس(

برابر 75/6 ارزش بازار شامل بورس و فرا بورس )میلیارد ریال(

برابر 40668190/6 )میلیارد ریال(شامل بورس و فرا بورس  ارزش معامالت 

برابر 1450551/5 حجم معامالت )میلیون سهم(

 برابر 3/42/767/1 تعداد کل سهامداران )میلیون سهامدار(

برابر 43245906/1 های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس تعداد شرکت

برابر 1829*61/1 نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی )درصد(

 مجموع کشاورزی پتروشیمی فلزات بورس کاال )نقدی وسلف(





638494/7-48/359/12به  6396نسبت 

 بازارهای سرمایه و مالی   دولت و
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

  نیافته است؟توسعه ظام بانکی ن کارکردهایآیا  (4-9

 شاخص ها و متغيرهاي مختلف بازار پول و نظام بانكي، مؤيد مديريت مناسب اعمال شده توسط دولت

 است. برخي از اين موارد عبارتند از:  نهم و دهم طي سال هاي اخير

 

   الف( افزایش تعداد و سرمایه بانک ها:

 هاي آغاز به كار بانكرساني افزايش يافته است.  خدمتها و شعب آنها به منظور بهبود  تعداد بانك

تعتداد کتل   غيردولتي، در واقع نقطه شروع آزادسازي مالي و ايجاد رقابت در سيستم بانكي بوده است. 

متورد افتزایش پیتدا     38به  6396مورد بود که در سال  61معادل  6384بانکها و موسسات اعتباری در سال 

هزار شعبه بـوده كـه در     17.5حدود  1384شبكه بانكي كشور در سال  كل شعب فعال در کرده است.

 هزار شعبه رسيده است. 20.3به  1391سال 

 هاي غيردولتي، روز به روز حضور آنهـا در عرصـه بانكـداري كشـور گسـترش      با آغاز فعاليت بانك

ها رونـدي  دارايي ها، تسهيالت وهاي غيردولتي از سپردهيافته است. طي دوره مورد بررسي سهم بانك

درصـد در سـال    17.1و  19.9،  23.8به  1386درصد در سال  13.5و  16.1، 19فزاينده داشته و از 

درصـد در   19ها افـزايش )از  هاي غيردولتي از سپردهسهم بانك 1386-91طي سالهاي رسيد.  1387

درصد در سال  1/16ز ( و در مقابل سهم آنها از تسهيالت )ا1391درصد در سال  5/65به  1386سال 

درصـد در   9/54به  1386درصد در سال  5/13ها ) از ( و دارايي1391درصد در سال  1/54به  1386

بـه   1388در سـال  شايان ذكر است علت اين رشد قابل توجه آن است كـه  . است رسيده( 1391سال 

رات، ملت، تجارت و هاي صادشدن بانك خصوصيبندي بانكها و مؤسسات اعتباري و دليل تغيير طبقه

 مواجه گرديد. شديددر رديف بانكهاي غيردولتي، سهم بانكهاي غيردولتي با افزايش  و قرار گرفتن رفاه

غيردولتي به خصوص در دولت هاي  دهنده گسترش و تقويت فعاليت بانكروند متغيرهاي مذكور نشان

 دهم بوده است. 

 هزار میلیتارد ریتال بتوده     8/28معادل  6383ال سرمایه در نظام بانکی کشور که در پایان س حساب

هتزار   8/231بالغ بتر   6396همواره دارای روند افزایشی بوده و در پایان سال  6384-96های  است، طی سال

مطابق مقررات قانوني نسبت به افزايش سرمايه خود نيز ها  اخيراً برخي بانك میلیارد ریال گردیده است.

هـا   هاي دولتي از محل تجديد ارزيابي دارايـي  اند. براي افزايش سرمايه بانك از منابع مجاز اقدام نموده

 ها ماننـد بانـك ملـي و    مجوز قانوني الزم نيز در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني شده كه برخي بانك

 اند.  خواست مجوز نمودهها نيز در ساير بانكاند و  مسكن از اين محل افزايش سرمايه داده بانك

  هزار میلیتارد ریتال در ستال     36هزار میلیارد ریال به  62سال گذشته از  4بانآ مرکزی طی سرمایه

 و با تصميم جديد مجمع عمومي بانـك مركـزي مبنـي بـر افـزايش سـرمايه بانـك       افزایش یافته  6396
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

هـزار   40ايـن رقـم بـه بـيش از      ،هزار ميليارد ريال از محل سود 6ها و  محل ارزيابي دارايي مركزي از

 يابد.   افزايش مي يليارد ريالم

 

 ( مدیریت مخاطره پذیری و کاهش  شکنندگی نظام بانکی:  ب

از وقوع بحران جهاني، نظام بانكي در جهان شديداً دچار مشكل شد و بسـياري از   سدر شرايطي كه پ

 مــديريت بــا بانــك هــاي اروپــا و آمريكــا اعــالم ورشكســتگي نمودنــد، نظــام بــانكي كشــور توانســت 

 : هاي مرتبط با اين موضوع عبارتند از از اين مسير گذر كند. برخي از مهمترين شاخصپذيري  رهمخاط

   يكي از نقاط آسيب پذيري و مخاطرات نظام بانكي، بدهي دولت به نظام بانكي است. در راسـتاي

را  هاي اخير، دولت مكلف شده بدهي خـود  ها و به موجب قوانين بودجه سنواتي سال تقويت بنيه بانك

هـا تهـاتر نمايـد.     ها از محل وجوه اداره شده و حساب ذخيره ارزي و واگذاري سهام بـه بانـك   به بانك

درصتد   4/26معادل  6384ها به کل مطالبات سیستم بانکی در سال  درحالی که نسبت بدهی دولت به بانآ

 درصد کاهش یافته است. 62به  6396بوده، این نسبت در آذر ماه 

 9/3معـادل   1384بخش دولتي به بانك مركزي به پايه پـولي كـه در سـال     نسبت خالص بدهي 

درصد افزايش يافته است  6/4با اندكي افزايش به  ،(با توضيحات ارايه شده) 1391درصد بوده در سال 

به  1384درصد در سال  1نسبت خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي به كل تسهيالت از  ليكن

 كاهش يافته است. 1391درصد در سال  01/0

 نسـبت  هـاي بانـك،    و نمـاگر كيفيـت دارايـي   ها  ميزان ريسك بانك بررسيهاي  از جمله شاخص

 11معـادل   1384. اين نسبت كه به ظـاهر در پايـان سـال    است تسهيالتكل به  يرجاريتسهيالت غ

كـه در  درصد بوده است، پس از شفاف سازي مشخص شد عدد واقعي به مراتب باالتر است به طـوري  

سرفصل كردن اين مطالبات در حساب هاي بانـك هـا كـه     )و به دنبال شفاف سازي 1387پايان سال 

درصـد اسـتخراج شـد. بـا      7/17رقـم  اغلب به دليل تمديد پي در پي حساب ها تصريح نمـي شـدند(   

 درصد كاهش يافت. 7/14اين نسبت به  1391اقدامات صورت گرفته در سالهاي اخير، در پايان سال 

 هـا، ميـزان ريسـك    ضمن ارائه عملكـرد بانـك  در نظام بانكي كشور  ها نسبت تسهيالت به سپرده

در  كـه  هـا بانـك غيردولتـي  هاي  به سپردهجاري نسبت تسهيالت  دهد. يها را نيز نشان منقدينگي آن

بررسي روند رسيده است.  درصد 4/86 به 1391 اسفنددر  ،بوده است 3/93 معادل 1383پايان اسفند 

رعايـت  دهـد )  ثبات نسبي را نشان مي مورد بررسي در سظح كل نظام بانكياين نسبت در طول دوره 

 (. درصد مناسب ارزيابي مي شود 85تا  80اين نسبت در حدود 

 بازارهای سرمایه و مالی  دولت و 
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 هـا بـه    هاي نظام بانكي كشور بيانگر ميزان اتكاي بانـك  هاي غيردولتي به كل بدهي نسبت سپرده

درصـد و در   31معادل  1384باشد. نسبت مذكور در سال  از خود ميها در تأمين منابع مورد ني سپرده

رونـد   1384-1391هـاي   درصد گرديده است و نسـبت مـذكور در سـال    42بالغ بر  1391پايان سال 

هـا در   دهنده اين مطلب است كـه بانـك   افزايشي داشته است. طبعاً هرچه اين نسبت باالتر باشد، نشان

  اند. ها داشته ه جاي سرمايه نقدي اتكاي زيادي به سپردهتأمين منابع مورد نياز خود ب

   كـه  بطوريرشد حساب سرمايه در نظام بانكي كشور نيز مؤيد كاهش مخاطرات نظام بانكي اسـت

 برابر شده است.  7/8 بيش از  1391پايان سال تا  1383 طي سال هايميزان آن 
 

 :  به بانک مرکزی دولت های تسویه )بازپرداخت( بدهی( ج

 هاي دولت به بانك مركزي افزايش يافت، اما دولت دهم  عليرغم اين كه در دولت هاي قبلي بدهي

بر اساس مصـوبه خـرداد مـاه    هاي دولت را در مقايسه با ابتداي دولت نهم كاهش دهد.  توانست بدهي

سـود ناشـي از    ،قانون پـولي و بـانكي كشـور    26مجمع بانك مركزي، مطابق بند ب ماده  1392سال 

هـا و بانكهـاي دولتـي بـه ايـن بانـك مـورد         نرخ ارز براي تسويه بدهي دولت، شركت تسعير )افزايش(

هزار ميليارد ريال نيز براي پوشش تعهدات احتمالي آتـي دولتـي    40استفاده قرار گرفته است و حتي 

نـك  نه تنها تمامي بـدهي بخـش دولتـي بـه با     ،بدين ترتيب دولت در اجراي قانون منظور شده است.

مركزي را پرداخت كرده است، بلكه بخش اعظم بدهي بانكهاي دولتي به اين بانك را نيز پرداخت كرده 

نامـه  ، سـبب اسـتحكام و تقويـت تراز   هاي مالي بانـك مركـزي   است. اين امر عالوه بر استحكام صورت

نقشـي در  شركت ها و بانك هاي دولتي مي شود كه بي ترديد در ارزيابي و رتبه بندي اين موسسـات  

كـرد  به اقتصـاد پيشـگيري   دولت از تزريق ريال توسط بانك مركزي  ،خور خواهد داشت. عالوه بر اين

پس از اسـتهالك   مازاد سود تغيير نرخ برابري ارز (26بانكي )بند ب ماده  چرا كه مطابق قانون پولي و

افـزايش پايـه پـولي و     سـبب  مي توانست كه اين امر بدهي دولت بايد به خزانه واريز شود فرعاصل و 

 نقدينگي شود كه داراي تبعات تورمي است.
 

 ( شفاف سازی نظام بانکید

بانكي دولت را برآن داشت تا ضمن اتخاذ تصميمات موثر، با اعمـال   مطالبات معوق نظامحجم فزاينده 

 مايد. هاي كارآمد، در راستاي انتظام بخشيدن به وضعيت مطالبات معوق نظام بانكي اهتمام ن سياست

 تسـهيل اعطـاء تسـهيالت بـانكي و كـاهش      " منجر به تصويب قانون 1386ها در سال  اين تالش

 .گرديـد  "هـا  هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك هاي طرح و تسريع در اجراء طرح هزينه

 ري نهادهـاي كارگي به و ايجاد با كه نمايد اتخاذ ترتيبي شدمكلف  قانون مذكور دولت 5براساس ماده 

 و مـالي  مشـاور  هاي گروه مشتريان، و اعتبارسنجي بندي رتبه ، اطالعات جامع بانك قبيل مالي از جديد
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 تسـريع  و تسهيل زمينه اعتبار، تضمين معوق، مؤسسات مطالبات ساماندهي گذاري غيردولتي، سرمايه

رك بانك جمهـوري اسـالمي   هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشت .نمايد فراهم را تسهيالت بانكي اعطاي

نامـه وصـول مطالبـات     آئـين  مـذكور، قـانون   5موراقتصادي و دارايي و به استناد مـاده  ا ايران و وزارت

بـدين   .نمـود الوصول موسسات اعتباري )ريالي و ارزي( را تصـويب   سررسيد گذشته، معوق و مشكوك

انكي مطرح و مورد توجه قـرار  ترتيب شناسايي و سر فصل كردن مطالبات غيرجاري )معوق( در نظام ب

 گرفت.

  قـانون برنامـه پـنجم مبنـي بـر پرداخـت تسـهيالت منـوط بـه اعتبارسـنجي            91بر اساس ماده

انـدازي شـده اسـت و مجـوز ايجـاد شـركت        متقاضيان، سامانه اعتبارسنجي از سوي بانك مركـزي راه 

 اعتبارسنجي ايران نيز صادر شده است. 

 وصول مطالبات سررسيد گذشته ، معـوق و  "نكها ، آئين نامه درخصوص شفاف سازي حسابهاي با

 صادر و به نظام بانكي ابالغ گرديد.  "مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري

 هاي  بانك مركزي تمهيدات متعددي درخصوص ساماندهي موسسات اعتباري غيربانكي و صندوق

شـركت تعـاوني اعتبـار     120از ساماندهي بـيش  "توان به  الحسنه انجام داده كه از جمله آن مي قرض

بوده است. تقليل  "موسسه مالي و اعتباري در حال تاسيس 5بدون مجوز و تجميع آنها در دو بانك و 

بانك و موسسه در شرف تاسيس كه به دليل تخلفات آن انجام گرديد، از ديگر  7گانه به  14موسسات 

 اقدامات بانك مركزي بوده است.

  اصالح رويه هاي اجرايي ، حسابداري و مـالي در   "انون برنامه پنجم ، ق 97براساس بند الف ماده

پيش بيني شده است كه در اين راسـتا رويـه    "سامانه بانكي مطابق اهداف و احكام بانكداري بدون ربا 

 هاي معمول مورد بازنگري و اصالح قرار گرفته است. 

  آغـاز شـد، نسـبت     1386سـال  غيرجاري گرچه در اثر شـفاف سـازي كـه از     تسهيالتدر زمينه

درصد رسيد، ولي اين نسبت با  2/18معادل  1388مطالبات غيرجاري به كل تسهيالت در پايان سال 

تحت  1391رسيد. نسبت مزبور در سال  1390درصد در پايان سال  1/15واحد درصد كاهش به  1/3

زارها روند صـعودي را در پـيش   ها و نيز تالطم برخي از با جمله تشديد تحريم تاثير عوامل مختلفي من

بالغ گرديد. با توجه به تبعات منفي اين پديـده بـر تـوان     1391درصد در پايان آبان  1/18گرفت و به 

و متنوعي را در پيش گرفت و در سـايه عـزم     رساني نظام بانكي، بانك مركزي اقدامات گسترده خدمت

درصد در پايـان   7/14به خود گرفت و به  بانكها نسبت مزبور سير كاهشي جدي بانك مركزي و تالش 

معني اسـت كـه    دهد و اين بدين ، كاهش نشان مي1390تقليل يافت كه نسبت به اسفند  1391سال 

 بازارهای سرمایه و مالی  دولت و 
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عليرغم فشارهاي خارجي و داخلي، نه تنها رشد مطالبات غيرجاري كنترل شـد، بلكـه نسـبت مـذكور     

 كاهش نيز يافت.

 

 :  یتوسعه بانکداری الکترونیک (هن

داري الكترونيكي به عنوان يكي از مهمترين اركان اقتصـاد الكترونيكـي بـا بهـره گيـري از توسـعه       بانك

هاي معمول بانكـداري   هاي پيشرفته ارتباطي، موجب تحول در شيوه فناوري اطالعات و برقراري شبكه

ا هـ  گرديده است كه نقش مهمي را در تسهيل و گسترش مبادالت نوين اقتصادي و نيز كـاهش هزينـه  

هاي اخير وضعيت بانكداري الكترونيك از بعد ابزار و تجهيـزات و نيـز عملكـرد     ايفا مي نمايد. طي سال

 مالي در سطح ملي از رشد چشمگيري برخوردار بوده است. 

 هاي بانكداري الكترونيكي اين امكان را به كشور داد تـا   نكته حائز اهميت اين است كه زيرساخت

ها  هاي نقدي هدفمندي يارانه هميه بندي سوخت و همين طور پرداختبتوان طرحهاي بزرگي چون س

 را با هزينه اجزايي بسيار ناچيز به مورد اجرا گذاشت.

  ميليون كارت بوده  14معادل  1384انواع كارت بانكي صادره توسط شبكه بانكي كشور كه تا پايان سال

برابـر   17هـا نزديـك بـه     دهد تعداد كارت ن ميميليون كارت گرديد كه نشا 226بالغ بر  1391در پايان سال 

بـا   1391هزار دستگاه بوده كه در سال  5/4معادل  1384هاي خودپرداز در سال  گرديده است. تعداد دستگاه

هزار دستگاه افزايش يافته اسـت. همچنـين    2/30به  1384درصد نسبت به پايان سال  8/576رشدي معادل 

هزار دستگاه بـوده كـه تـا پايـان اسـفند       3/11معادل  1384ز در پايان سال هاي پايانه شعب ني تعداد دستگاه

 هزار دستگاه رسيده است.   1/53درصدي به بيش از  371.4با رشد  1391سال 

 ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیآ

 شرح
6384          6382                  6386                 6381 متوسط  

رشد 

 ساالنه

6388                  6389             6393                6396 متوسط  

رشد 

 عملکرد دولت دهم  عملکرد دولت نهم ساالنه

 ها كارت بانك

 37.4 226 174 128 87 64.6 60 39 23 14 )ميليون(

 20.9 30173 26626 20623 17133 43.7 12959 9917 7468 4458 خودپردازها

هاي  پايانه

 فروش
68532 192765 427082 763938 127.2 1147602 1513318 2184237 2689253 33.1 

هاي شعب پايانه  11268 15692 21707 27048 34.1 31853 43046 52782 53117 1905 

 مأخذ: بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
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  است: ي الكترونيك نظام بانكي ارائه شدههاروند ايجاد و گسترش سامانه ادامهدر  

   (هاي بين بانكيايجاد محيط ارتباطي يكپارچه براي سرويس): )مبین(1شبکه ملی بین بانکی -

هاي اتاق پاياپـاي الكترونيـك   در قالب سامانه 2ملي پرداختهايسامانه :ملی پرداخت )آریا(هایسامانه -

 گرديد.طراحي  5، تسويه اوراق بهادار الكترونيكي )تابا(4، تسويه ناخالص آني )ساتنا(3)پايا(

   (بانكي هاي بينش و تسويه تراكنشپرداز: ()سامانه تسویه ناخالص آنی 6ساتنا -

   (انواع اوراق بهادار الكترونيكي زيرساخت انتشار و تسويه): ()تسویه اوراق بهادار 7تابا -

 :  شتاب )شبکه تبادل اطالعات بین بانکی( -

   (مبادالت پولي بين بانكيزيرساخت اصلي ) :)اتاق پایاپای الکترونیکی( 8پایا -

   (ساماندهي نظام پرداخت كارتي كشور) :شاپرك )شبکه الکترونیآ پرداخت کارتی( -

ها، يكپارچگي در صدور دسـته به منظور استاندارد كردن چك) :)سامانه مدیریت اسناد بانکی( 9سماب -

   (رونيكيالكتفيزيكي چك و اسناد بانكي و انتقال آن به بستر تمام گردشها و حذف چك

از طريـق   اجـراي بـانكي   عمليـات راهبـردي و مـديريت   )  :بانتآ مرکتزی(   63م )بانکداری متمرکزینس -

   (هاي مشترك و متمركز در قالب يك سيستمدسترسي به پايگاه داده

   (سازي راهكارهاي مختلف پرداخت همراهكپارچه)ي : 11(پرداخت همراه یسپاس ) هاب مل -

 (اينترنتي بانكي يريت كارآترِ ارتباطاتمد): 12ینترنتیا یهامرکز داده -

   (هااي امنيتي بانكمركز امداد رايانه(: )هاي بانكيكنترل امنيت شبكه فوريت مرکز)  کاشف -

 :  بانآ ها( یکیسناب )سامانه نظارت الکترون -

 :سازی هوش تجاری و انباره اطالعاتطرح هوشمندی کسب و کار بانکی و پیاده -

هـاي  شناسـايي پـول   و ايـن سيسـتم بـه پـااليش    :(13ییپولشتو  ضد  –ها رصد تراکنشسرت )سامانه -

اقتصادي بـه دسـت    مولمع فراينداي، غيرانساني و خارج از پردازد كه از طرق نامشروع، غيرحرفهمشكوكي مي

   .تواند حاصل از قاچاق كاال، قاچاق انسان، مواد مخدر، قاچاق اسلحه و ... باشدآمده و مي

                                                           

1. National interbank network (NIBN) 
2. National Payment System 
3. Automated Clearing House  
4. Real-Time Gross Settlement System 
5. Scrip less Securities Settlement System 
6. Real time gross settlement(RTGS)  

7. scrip less securities settlement systems (SSSS) 

8. Automatic clearing house (ACH)  

9. CIS 

11. Core Banking 

11. Mobile Payment Hub(MPH) 

12. Internet data center(IDC) 

13. Anti money laundering(AML) 

 بازارهای سرمایه و مالی  دولت و 
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   ي(شبكه بانك ينگ اجزايتوريثبت اطالعات مان) :(نگیتوریرچه مانکپایما )سامانه یس -

   (قرض الحسنه يهات متمركز صندوقيريمد) :(ر قرض الحسنهیشفق )شبکه فراگ -

   ي(ان بانكيمشتر يتال برايجيد يامضا يصدور گواه) :(تالیجید یت امضایرینماد )نظام مد -

 .  (ه جامع اطالعات هويتي مشتريانايجاد پايگا): (یبانک یکیالکترون یت سنجینهاب )هو -

 :  )سامانه نظارت الکترونیکی کارت های بانکی( سناك -

   (كپارچهيرساخت يجاد زيو ا يكردن مراودات بانك يكيالكترون) (:های پیام رسانیسامانه) سپام -

 :  شابآ )طرح فراهم کردن شبکه اختصاصی بانکی کشور با مشارکت مخابرات( -

   (و مشتريان نظام بانكيمراودات تمام الكترونيكي ): (د بانآ مرکزیسما )سامانه مدیریت اسنا -

 (مركز متمركز و واحد براي پاسخگويي به مشكالت مشتريان: )()مرکز امداد مشتریان مام -

: اطالعات مبادالت ارزي از مرحله ثبت سـفارش تـا تـرخيص كـاال بـا همكـاري       )پرتال( ارزی درگاه -

   و پايش مي شود. ردگيريو گمرك در اين سامانه ثبت،  سازمان توسعه تجارت، نظام بانكي
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به کشتور  سرمایه خارجی علیرغم تحریم و فشار سنگین بیرونی، ورود آیا  (4-3

 کاهش یافته است؟

نهم و دهم در بخش سرمايه گذاري خارجي مشتمل بر شناسايي و اصالح قوانين و  هاي رويكرد دولت

المللـي بـراي جـذب بيشـتر      هـاي بـين    با نياز روز و رقابت ها متناسبمقررات و تعيين و اعمال مشوق

پيش بيني اعتبار مي توان به  هاي قانوني و تشويق ها حمايت از جملهگذاري خارجي بوده است.  سرمايه

هاي خارجي به اشـخاص حقـوقي غيردولتـي فعـال در زمينـه جـذب        جايزه جذب سرمايه اعطايبراي 

تشـكيل هيـات جـذب     گـذاري غيردولتـي از خـارج،    مين مـالي سـرمايه  هاي خارجي، اعتبار براي تأ سرمايه

از منـابع   بخشـي و پيش بينـي اختصـاص    سرمايه گذاري خارجي به عنوان پنجره واحد گذاري سرمايه

  اشاره كرد. گذاران خارجي در ايران صندوق توسعه ملي براي اعطاي تسهيالت به سرمايه

  همانگونه كه طي دوران دولت نهم و دهم؛ ليكن  ملليي بين التحريم ها سابقهعليرغم تشديد بي

مجمـوع   1384از ابتـداي پيـروزي انقـالب تـا ابتـداي سـال       در حالي كه گردد  در جدول مالحظه مي

تـا پايـان خـرداد     1384از ابتـداي سـال   دالر بـوده،   ميليارد 9/12سرمايه خارجي جذب شده بالغ بر 

رجي جذب شده است. به عبارت ديگـر سـرمايه خـارجي    ميليارد دالر سرمايه خا 1/25بيش از  1392

است.  حدود دو برابر بوده( 1357-84ساله قبل از آن ) 28دوره به سال نسبت  8 حدود جذب شده در

و  1/4گذاري مستقيم خارجي بـه ترتيـب    ميزان سرمايه ،ها در دو سال گذشته و به رغم تشديد تحريم

 دهد. را نشان مي در سال يدرصد 18ميليارد دالر بوده است كه رشد  850/4

 عملکرد تجهیز منابع مالی خارجی

 شرح
 6384تا ابتدای  6321از 

 تا 6384از ابتدای 

 6392سه ماهه اول سال 

نسبت دولت نهم و دهم به کل 

 (بعد از انقالب) قبلی های دولت

 تعداد طرح
 مبلغ

 )ميليارد دالر(
 تعداد طرح

 مبلغ

 )ميليارد دالر(
 لغمب تعداد طرح

 برابر 8/3 برابر 1/3 688/41 631 714/10 200 سرمايه خارجي مصوب

 برابر 2حدود  - 113/25 - 916/12 - سرمايه خارجي جذب شده
 سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايرانمأخذ:  

 

  ه از گذاري مستقيم خارجي، اسـتفاد  شامل سرمايه 1391مالي از خارج در سال  منابعكل تجهيز

ميليـارد دالر بـوده اسـت. در طـول دوره      250/9ها بالغ بر  منابع موسسات مالي بين المللي و فاينانس

ميليارد دالر بوده است، اين رقم در دولت دهـم بـه    4/4عملكرد فاينانس خارجي به ميزان  ،دولت نهم

  دهد. درصد رشد را نشان مي 116 رد دالر افزايش يافته است كه حدودميليا 5/9
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 های بازرگانی بهبود نیافته است؟ آیا کارآمدی و پوشش بیمه (4-4

هـاي   هاي مهم اقتصاد بر بسياري از مناسـبات و فعاليـت   هاي بازرگاني به عنوان يكي از زيرساخت بيمه

اقتصادي و اجتماعي كشور، اثرگذار است. به همين روي طرح تحول بيمه توسط كارگروهي تخصصـي  

ور به عنوان چارچوب و سند تحول صنعت بيمه ابالغ شد. در ايـن راسـتا   تدوين و از سوي رئيس جمه

هاي توسعه بازار و تالش بـراي افـزايش ضـريب     دولت نهم و دهم در صنعت بيمه با به كارگيري روش

نفوذ بيمه در كشور از طرق مختلف و به ويژه ايجاد بسترهاي مناسب براي توسعه فرهنگ بيمـه و بـه   

بيمه از يك سو و تامين و تضمين آرامش بازار كسب و كار و نيز نظارت مسـتمر   تبع آن افزايش سرانه

هـا( سـعي در ارتقـاء     ها و كـارگزاري  هاي بيمه، نمايندگي بر ابعاد فني و مالي و سطوح مختلف )شركت

اي كشور نمود و بدين وسيله از طريق نهاد نظارتي تخصصي )بيمه مركزي( به ايفاي  هاي بيمه شاخص

 يت، نظارت و حمايت از صنعت بيمه پرداخته است.نقش هدا

 هـاي   زمان با آغاز اجراي برنامه پنجم توسـعه ، گسـترش بيمـه    در راستاي طرح تحول بيمه و هم

تـوان بـه رويكـرد     ترين رويكردها در زمينه بيمه بازرگـاني مـي   بازرگاني مورد تاكيد قرار گرفت. از مهم

دوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي جايگزين، مشـتمل  هاي خارجي در صنعت بيمه، ت جذب سرمايه

بر مقررات نظارت مالي، منع انحصـار و تسـهيل رقابـت ، اسـتقرار نظـام نظـارت بـر تـوانگري مـالي و          

هـا و تشـكيل    نامـه  بندي مؤسسات بيمه اشـاره نمـود. عـالوه بـر رويكردهـاي فـوق اصـالح آيـين         رتبه

اي و ايجاد بسـتر مناسـب    هاي بيمه انين براي تسهيل فعاليتهاي مختلف براي بازنگري در قو كارگروه

 باشد. براي توسعه صنعت بيمه از مهمترين اقدامات دولت مي

 هـا و افـزايش    قانون اساسي، رهنمود گسترش رقابت در صنايع و بنگاه 44هاي كلي اصل  سياست

بيمه دركشور در سـال  هاي  باشد. در اين راستا تعداد شركت نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور مي

شركت بوده كه از اين تعداد تنها شركت بيمه ايران دولتي بوده و بقيه به صورت خصوصي  27،  1391

اي فعـال در   شـركت بيمـه   17 تعداد ،1384باشند. اين در حالي است كه در سال  در حال فعاليت مي

چنـين تعـداد    ه است. هـم صنعت بيمه وجود داشته است كه مالكيت چهار شركت اصلي آن دولتي بود

نمايندگي بيمه رسيد كـه   33400نمايندگي به حدود  7100از حدود  1384نمايندگان بيمه در سال 

هـاي   افزايش اشتغال را در بر داشته است. به عبارت ديگر، صنعت بيمه كشور هم از نظر تعداد شـركت 

ي گسترش رقابت در دولـت  هاي دولتي به بخش خصوصي در راستا بيمه و هم از نظر واگذاري شركت

 گام برداشته است. نهم و دهم

  صندوق تامين خسارت بدني با اصالح قانون بيمه اجباري شخص ثالث بازسازي شد . عملكرد اين

دهد كه مبلغي در حدود سه هزار ميليارد ريال خسارت به مشمولين  نشان مي 1391صندوق در سال 

اي هسـتند   اي بدون پوشـش بيمـه   ومين حوادث جادهقانون بيمه شخص ثالث كه همان مصد 10ماده 
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مبلـغ هفـت هـزار    همچنين اين صندوق در طول دوره نهـم و دهـم بـا پرداخـت     پرداخت كرده است. 

نفر  12000تعداد فقره ديه كامل و آزادي  6000ميليارد ريال، شرايط تعيين تكليف و پرداخت حدود 

 است. هرا فراهم نمودزندانيان معسر حوادث رانندگي  از

 هاي اعمال شده از سوي آمريكا و اتحاديه اروپا در حوزه صنعت بيمه به خصوص در مـورد   تحريم

هـايي مواجـه نمـود     هاي اتكايي مربوط به حمل و نقل دريايي و هوايي ، اقتصاد كشور را با چالش بيمه

سبب شد  P&Iهاي  ليكن تدابير و عملكرد صنعت بيمه كشور به خصوص در مورد اجرايي شدن كلوپ

و بـدون   شـده هاي اعمال شده مقابله و تهديـد وارده بـه فرصـت تبـديل      تا با كمترين آسيب با تحريم

صـادي درون مـرزي و   هـاي اقت  اي الزم براي فعاليـت  هاي بيمه تحميل هرگونه هزينه به دولت، پوشش

 آيد.طور كلي حمل و نقل دريايي فراهم برون مرزي و ب

از  1357-84بيمه توليدي به توليد ناخالص داخلي( كه طي دوره ضريب نفوذ بيمه )نسبت حق 

درصد رسيده است. اين ضريب  2/1درصد به  5/0درصد برخوردار بوده و از  7/2رشد متوسط ساالنه 

درصد درسال  2/1درصد برخوردار شده است و از  8از رشد متوسط ساالنه معادل  1384-91در دوره 

از  1384-91افزايش يافته است. حق بيمه توليدي نيز طي دوره  1391درصد در سال  2به  1384

درصد برخوردار بوده است.  28درصد و حق بيمه سرانه از نرخ رشدي معادل  29رشد متوسط ساالنه 

سمي حق بيمه و در سال ادرصد رشد  45با  2011شايان ذكر است كه صنعت بيمه ايران در سال 

خالصه نيا رتبة اول را بدست آورده است. سيگما( در د درصد رشد )براساس مجله 52با  2012

 عملكرد بيمه به شرح زير در جدول زير آورده شده است:

 
 6384-96های  خالصه عملکرد صنعت بیمه طی سال

 6396 6384 شرح
 کل رشد طی دوره

 )درصد( 96-6384 

متوسط ساالنه نرخ رشد 

 )درصد( 6384 -96

 8 67 2 2/1 )درصد(ضریب نفوذ بیمه 

 بیمه تولیدی حق

 )میلیارد ریال(
530,21 097,131 509 29 

 28 448 700,1 310 )هزار ریال(  بیمه سرانه حق

 7 59 27 17 تعداد شرکتتهای بیمه

 25 370 400,33 100,7 نمایندگی بیمه

 بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايرانمأخذ:        
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 ترانزیتو  رجیتجارت خا 

 تعهدات خارجی 

 ذخایر خارجی 

 

 

 

 

 

 دولت و 

 بخش خارجی
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 ؟و قابل مقایسه با دوره های قبل استآیا عملکرد تجارت خارجی بهبود نداشته  (2-6

دهنـده   اي نشـان  دهنده تعامالت اقتصادي كشور با دنياي خارج و به گونـه  تجارت خارجي كشور نشان

میلیارد دالر  233ارت خارجی کشور برابر مجموع تج 6316-84های  طی سال درجه باز بودن اقتصاد اسـت. 

رشـد   برابر شده استت.  2/3ر افزایش یافته یعنی میلیارد دال 632های نهم و دهم   بوده که این رقم در دولت

توسـعه گمركـات و   هاي بزرگ لجستيكي، كشـتيراني، بنـدر و     تجارت خارجي كشور به معناي ظرفيت

 توانسته اين رشد بزرگ را محقق نمايد. و است كه در كشور به وجود آمده نظاير آن

 هاي ويژه و اقدامات و اصالحات ساختاري انجام شده در حوزه تجـارت   ها و برنامه طراحي سياست

خارجي شامل افزايش ظرفيت توليدات صـنعتي، معـدني و كشـاورزي، رونـق بخشـيدن بـه صـادرات        

، كشـاورزي ، توسعه صادرات محصـوالت  ها و جوايز صادراتي غيرنفتي، هدفمندسازي و ساماندهي يارانه

هـاي تـامين مـالي و     المللي، گسترش پوشش افزايش توان رقابتي محصوالت صادراتي در بازارهاي بين

هاي مالياتي براي صادرات كاالهاي غيرنفتي و خدمات، ساماندهي  هاي صادراتي، برقراري معافيت بيمه

تجاري، تـدوين برنامـه راهبـردي ملـي صـادرات و       ها و مبادالت مرزي، حمايت از مناطق آزاد بازارچه

براي اولين بار، تدوين و تصويب قانون ساماندهي مبادالت  هااستانتمامي برنامه راهبردي صادرات براي 

مرزي، تدوين و تصويب قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي، تحديد صادرات مواد خام، تـدوين  

سازي طرح تحول در نظام گمركي در قالب طرح  تدوين و اجرايي و تصويب قانون جديد امور گمركي و

تحول اقتصادي، تدوين سند راهبردي گمرك، ايجاد گمركات اختصاصي و پيشگيري و مبارزه با قاچاق 

مرز موجبات افزايش صادرات غيرنفتي را  كاال و ايجاد دروازه مشترك تجاري با گمركات كشورهاي هم

 د.فراهم كر 1384-91در دوره 

 38)دولتت هفتتم و هشتتم( معتادل      6316-6383های  مجموع ارزش صادرات غیرنفتی کشور طی سال 

میلیتارد   3/616)دولت نهم و دهم( معادل  6384-6396های  میلیارد دالر و مجموع ارزش صادرات غیرنفتی طی سال

ه است. به عبارت دیگر مجموع ارزش بود با احتساب میعانات گازی میلیارد دالر 262دالر بدون میعانات گازی و معادل 

 برابر شده است.  2/4برابر و بدون احتساب آن  2/2با احتساب میعانات  نهم و دهمصادرات غیرنفتی در دولت 

 میلیتارد دالر طتی    26بته   16-84هتای   میلیارد الر طی سال 1/2از  نیز صادرات خدمات فنی و مهندسی

 ابر شده است.بر 1/1افزایش یافته یعنی  84-96های  سال

     بررسي مقايسه مجموع صادرات غيرنفتي صورت گرفته از لحاظ وزنـي در دو دوره مـذكور نيـز

)دولت هفـتم و هشـتم( معـادل     1376-83دهد كه مجموع صادرات انجام شده طي دوره  نشان مي

 382)دولت نهم و دهم( معادل  1384-1391و مجموع صادرات انجام شده در دوره ميليون تن  118

يليون تن بوده است. به عبارت ديگر مجموع صادرات انجام شده در دولت نهم و دهم از لحاظ وزنـي  م
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برابر شده است. به عالوه، تركيب صادرات غيرنفتي بيشتر به  2/2نسبت به دولت هفتم و هشتم معادل 

 نفع كاالهاي كارخانه اي تغيير يافته است.

 در  1390در سـال   ،از گمرك جمهـوري اسـالمي ايـران(   )دريافتي  ترانزيت كشور مطابق آخرين آمار

ميليارد دالر از كشور ترانزيت شده است كـه ايـن ميـزان     2/33كاال به ارزش  ميليون تن 7/10مجموع 

درصـد   2/16درصـد و از لحـاظ ارزش دالري    7/11ترانزيت نسبت به سال قبل از لحاظ وزني معـادل  

درصد بوده  15حدود  1391ميزان رشد ترانزيت در سال افزايش داشته است. براساس آمار غيررسمي 

 1380است. شايان ذكر است كه براساس آمار موجود ميزان ترانزيت صورت گرفته از كشـور در سـال   

ميليارد دالر بوده است. لذا ترانزيت از كشور هم از لحاظ وزنـي و   4/7ميليون تن به ارزش  4/2معادل 

 باشد.  مي 1380برابر ترانزيت انجام شده در سال  4بيش از  1390هم از لحاظ ارزش دالري در سال 

  در 25بـه رقـم    1368سـال  در درصد  11نسبت صادرات غيرنفتي كشور به واردات نيز از رقم %

% افزايش يافته است كه نشانگر نزديك 77به  1391افزايش يافت اما اين شاخص در سال  1384سال 

، 1392كما اينكه در سه ماهـه اول سـال    باشد. ع نفتي كشور ميشدن به تحقق هدف استقالل از مناب

ميليـون دالر شـده    9395ميليـون دالر و ارزش واردات كشـور    9751ارزش صادرات غير نفتي كشور 

 است. %104ي صادرات غير نفتي به واردات و افزايش نسبت مزبور به زوناست كه بيانگر ف
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 آیا کشور بدهکارتر شده است؟  (5-9

 هاي خارجي كشور  ساس اطالعات اداره آمار و تعهدات ارزي بانك مركزي، معادل دالري بدهيبر ا

ميليارد دالر بوده كه نسـبت بـه انتهـاي سـال      16.8حدود  1391)با احتساب معوقات( در پايان سال 

 دهد.  درصد كاهش نشان مي 30يعني زمان آغاز به كار دولت نهم بيش از  1384

 

 شرح
 د تغييراتدرص پايان سال

 6396 6393 6389 6388 6381 6386 6382 6384 )ابتدا و انتهاي دوره(

 -3342 66869 61343 22864 26226 26232 28641 23264 24264 تعهدات بالفعل خارجی

 -6246 62823 38362 46496 44426 42616 26682 42339 46823 تعهدات بالقوه خارجی

 -4646 8334 8862 66236 62139 64933 68126 64464 63218 بلند مدت

 -6143 8862 8412 66663 8181 6299 9896 9633 63686 کوتاه مدت

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانمأخذ:        

 

 كشور اسـت   هر سال در هاي كشور كه حاصل تفاضل منابع ارزي ورودي از خروجي تراز پرداخت

 5/14معـادل   1384 بوده است. اين شـاخص در سـا ل  الر مثبت دميليارد  3/2معادل  1368در سال 

تجارت خـارجي   در مسيربا وجود تمام تنگناهاي ايجاد شده  1391ميليارد دالر مثبت بوده و در سال 

 دالر مثبت رسيده است. ميليار 4/21كشور به 

 اي  به گونه  هاي خارجي كشور به نحو چشمگيري افزايش يافته؛ توانايي كشور در بازپرداخت بدهي

 24هاي خارجي كشور به صـادرات كـاال و خـدمات از حـدود      كه نسبت بازپرداخت اصل و بهره بدهي

است. اين در شرايطي است كه  كاهش يافته 1391درصد در سال  13به كمتر از  1384درصد در سال 

ز هاي خـارجي بـيش ا    به دليل تحريم 1391كشور در سال   ارزش صادرات كااليي )شامل نفت و گاز(

 است. درصد كاهش يافته 32

 

 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 دوره زمانی

های  نسبت بازپرداخت اصل و بهره بدهی

 خارجی به صادرات کاال
2646 2342 6941 6146 6643 6642 6448 6441 

های  نسبت بازپرداخت اصل و بهره بدهی

 خارجی به صادرات کاال وخدمات
2442 2646 6844 6643 6449 6242 6349 6248 

  مأخذ: بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 ؟های بعدی گذاشته استآیا دولت ذخایری برای دولت (2-3

  كـرد عايـدات نفتـي،     در نتيجه افزايش در آمد هاي صادراتي و تغيير رويكرد قانوني نحوه هزينـه

نهـم و دهـم بـه ميـزان قابـل       هاي فعاليت دولت هاي خارجي بانك مركزي در طول سال حجم دارايي

در پايـان ارديبهشـت    هـاي ارزي بانـك مركـزي    است. ارزش معادل دالري دارايي توجهي افزايش يافته

 1384به بيش از يكصد ميليارد دالر رسيده كه نسبت به زمان شروع به كار دولت نهم در سال  1392

 دهد. درصد افزايش نشان مي 80حدود 

 هاي ارزي دولت نزد بانك مركزي )كه بخش اعظم آن را حسـاب   پردهدر ابتداي فعاليت دولت، س

داد( حدود ده ميليارد دالر بوده، در حالي كه رقم مانده نقدي حساب صندوق  ارزي تشكيل مي  ذخيره

 200به بيش از سي ميليارد دالر رسيده كه نشـان از افـزايش    1392توسعه ملي در پايان ارديبهشت 

 درصدي دارد. 

 هاي اخير است كه بر اساس  سعه ملي از جمله افتخارات دولت و نظام ج.ا.ايران در سالصندوق تو

رسماً تشـكيل   1390هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري و قانون برنامه پنجم توسعه در سال  سياست

درصد و  23 معادل 1391كه در سال )گرديد. ايجاد صندوق مذكور و واريز بخشي از درآمدهاي نفتي 

در شرايط اوج تحريم و محـدوديت منـابع ارزي    ،آنه حساب ب (درصد است 26 معادل 1392ال در س

هـاي جـاري    كاهش و در نهايت قطع وابستگي هزينـه »كشور نشان دهنده عزم دولت در تحقق آرمان 

« هـاي مولـد و زاينـده اقتصـادي     كشور به درآمدهاي نفت و گاز و تبديل درآمدهاي مذكور به سرمايه

بيني اركان سه گانه هيأت امناء، هيأت عامل، هيأت نظارت در ساختار صـندوق، حضـور    . پيشباشد مي

)هيأت امناء(، ممنوعيـت اسـتفاده    گير صندوق نمايندگان قواي سه گانه در ركن سياستگذار و تصميم

اي و اختصاص منابع صـندوق صـرفاً جهـت تـأمين مـالي       دولت از منابع صندوق جهت مصارف بودجه

هاي ماهوي آن با حساب ذخيـره ارزي   ها و امتيازات صندوق و تفاوت از جمله ويژگي، ردولتيبخش غي

 3/52مجموع منابع واريزي به حساب صندوق توسـعه ملـي بـالغ بـر     در حال حاضر، رود.  به شمار مي

ا صـندوق ثـروت ملـي دنيـا دار     68را در ميـان   20، رتبه ها كه از نظر ميزان دارايي استميليارد دالر 

 باشد. مي

)اعـم از كوتـاه مـدت و    ارزي  يبدين ترتيب نه تنها كشور بدهكار نشـده اسـت و بلكـه بـدهي هـا     

آينده  ذخاير ارزي براي پوشش تعهدات حال و ،در مقابل و حتي بلندمدت( به شدت كاهش يافته است

كشـور   يهـا  چند برابر شده است بويژه اينكه تـراز پرداخـت  نيز و بدهي هاي كوتاه مدت و بلند مدت 

 شده است.   يمثبت و داراي مازاد بيشتر
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 پایه پولی، نقدینگی و تورم 

 ولتی دهزینه ها و درآمدها 

 مهر ماندگارطرح  

 

 

  

 دولت و

مالی پولی و های سیاست مدیریت   
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 آیا دولت نتوانسته است متغیرهای بازار پول را تحت کنترل خود نگه دارد؟( 6-6

رخ رشد نقدينگي در اقتصاد ايران حكايت از يك مشكل ساختاري يعنـي وابسـتگي اقتصـاد    باال بودن ن

ايران به درآمدهاي حاصل از نفت و شيوه تامين مالي دارد كه باعث شده است هنگام افـزايش قيمـت   

هاي خارجي بانك مركـزي و هنگـام    جهاني نفت، پايه پولي و نقدينگي از طريق افزايش خالص دارايي

هاي جهاني نفت از طريق افزايش خالص بدهي بخش دولتي بـه بانـك مركـزي افـزايش      يمتكاهش ق

شـود. كمـا    يابد. بدين ترتيب، چه افزايش و چه كاهش درآمدهاي نفتي منجر به افزايش نقدينگي مـي 

هاي اقتصادي و اختالل در بازپرداخت تسهيالت بانكي سبب افـزايش   اينكه وابستگي تأمين مالي بنگاه

ها از بانك مركزي و افزايش نقدينگي مي شود. در سالهاي اخير تحريم نظام بانكي  برداشت بانك اضافه

و بانك مركزي و از طرفي مشكالت بنگاه هاي اقتصادي دولتي و غير دولتي بـراي نيـاز ريـالي بيشـتر     

 براي انجام عمليات تجاري سبب فشار جديدي براي افزايش نقدينگي شده است.

 2/26و  6/21بته ترتیتب    6384-6396و  6368-6383های  توسط رشد نقدینگی در دورهبا این وجود م

های نهم و دهم کمتر از دولتهتای قبلتی    دهد متوسط نرخ رشد نقدینگی در دولت درصد است که نشان می

دولت با اعمال سياست هاي انضباطي موفق شد نرخ رشد نقدينگي را  1390گرچه در سال  بوده است.

% رسـيد. در ايـن رابطـه از     30.8رشد نقدينگي به ميزان  1391كاهش دهد ليكن در سال % 19.4به 

افزايش نياز معامالتي و يا نقدينگي خواهي جامعه در پي بروز بحـران ارزي نمـي تـوان چشـم پوشـي      

نمود. كما اينكه به دليل دشواري هاي تامين كاالهـاي اساسـي و محـدوديت هـاي بخـش خصوصـي،       

اليت شركت هاي دولتي مرتبط گسترش يافت و براي ذخيره سازي كاالهـاي اساسـي،   الجرم دامنه فع

خط اعتباري به آنها شد كه سـبب افـزايش پايـه     هزار ميليارد ريال 40 بانك مركزي ناگزير به اعطاي

 شد. 1391پولي و نقدينگي در سال 

 روند تغییرات متغیرهای پولی

نقدينگينده ضريب فزاي رشد پايه پولي رشد نقدينگي سال  

1357 20.5 63.8 2.1 

1368 19.5 8.3 1.8 

 - 21.7 27.1   1368-83 رشد متوسط

1384 34.3 45.9 4.2 

1390 19.4 11.4 4.6 

1391 30.8 27.2 4.75 

1384-91 رشد متوسط  26.2 24.2 - 
 مأخذ:  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 ای جبرانشده است؟ آیا اقدامات جبرانی برآیا نرخ تورم در دولت نهم و دهم تشدید  (6-2

 های اخیر صورت نگرفته است؟ کاهش اثرات رفاهی ناشی از تورم سال

آيـد. در تحليـل رشـد     تورم به عنوان يكي از مشكالت مزمن و ساختاري در اقتصاد ايران به شمار مـي 

و كمتـر از رقـم    درصـد  2/26هاي نهم و دهم  نقدينگي عنوان شد كه متوسط رشد نقدينگي در دولت

درصد در شانزده سال قبل از آن بوده است. كما اينكه متوسـط نـرخ سـاالنه تـورم طـي       1/27مربوط 

يعني  1391تا  1384هاي  درصد بوده است. اين نماگر در سال 5/20معادل  1383تا  1368هاي  سال

اين بوده است. البته درصد و كمتر از شانزده سال قبل  7/17هاي نهم و دهم به طور متوسط  در دولت

ها بايد شرايط را حتما در نظر داشت به طور مثال دولت دهم  يابي تورم و مقايسه عملكرد دوره در ريشه

ها كرد و در مسير اصالح قيمـت و   مبادرت به اجراي فاز اول قانون هدفمندسازي يارانه 1389در سال 

هـا زد. ايـن امـر     ه افزايش قيمت اين نهـاده پيشگيري از اتالف و قاچاق منابع آب، انرژي و آرد دست ب

درصـد   19بـه   1390شود كما اينكه تورم در سـال   ها يا تورم مي سبب باال رفتن سطح عمومي قيمت

هـاي   بيني و پرداخت يارانـه  بالغ شد اما توجه به چند نكته حايز اهميت است. اول اينكه دولت با پيش

شـوراي امنيـت    1389كرد. از طرفي در خرداد مـاه سـال   نقدي اين افزايش هزينه خانوارها را جبران 

هاي فراگير و هوشمند صادر كرد.  گيري وضع تحريم را عليه ايران با جهت 1929سازمان ملل قطعنامه 

بر  1391و همينطور سال  1390هاي ارزي متعدد شد كه اوج آن به زمستان سال  اين امر سبب تكانه

هاي ارزي با فاصله كوتاهي بـه دليـل سـاختار     از آن دارد كه تكانه گدد. تجربه اقتصاد ايران حكايت مي

درصـد در   35شود. تجربه افـزايش تـورم بـه     اقتصاد ايران منجر به افزايش قيمت كاالها و خدمات مي

 1391هـاي سـال    مويد اين مطلب است، كما اينكه بررسي 1374درصد در سال  4/49و  1373سال 

درصـد در ايـن سـال ناشـي از      5/30د كه دليل اصلي افزايش تـورم بـه   هاي اقتصادي نشان دا دستگاه

هاي نهم و دهم در بـاب تـورم    هاي ارزي بوده است. بدين ترتيب اگر چه عملكرد كل دوره دولت تكانه

تر از شانزده سال قبل از آن بوده است ولي نبايد از نظر دور داشت كه عامل اصلي تـورم در ايـن    پايين

ارزي كشـور(،   -ها كه سبب كاهش ديد )بيش از نصف درآمدهاي نفتـي  تشديد تحريمها ناشي از  سال

هاي تـامين كـاال شـده     محدوديت در تبديل، انتقال و استفاده از ذخاير و درآمد ارزي و افزايش هزينه

اي  اند، با اين وجود دولت بـا برنامـه   باشد همگي اين عوامل از اراده و كنترل دولت خارج بوده است، مي

اي را  دولت مجمـوع اقـدامات ويـژه    1391منسجم براي تعديل مسير شتابان تورم تالش كرد. در سال 

 :براي ساماندهي بازار ارز، مديريت مالي و پولي و تنظيم بازار كاال به شرح زير انجام داد

جمهور به مورد اجرا گذارده شـد. محورهـاي    بسته مديريت بازار ارز تصويب و پس از تاييد رئيس -

كز راندازي م راه ود.ببازي ارز  اصلي اين بسته پوشش تقاضاي واقعي و احتياطي و كنترل تقاضاي سفته

 مدیریت سیاست های پولی و مالی    دولت و 

 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 

 

66 
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مبادالت ارزي، مديريت بازار مـوازي ارز، ثبـت و ضـبط الكترونيكـي گـردش ارزي صـادرات و واردات،       

هاي اين بسته كنترل خروج )قاچاق كاال( از كشور و تطبيق الگوي تجاري با الگوي ارزي از جمله محور

 سياستي بود كه منجر به محدود كردن دامنه نوسان نرخ ارز شد.

هـاي عمرانـي از    هاي جاري و تخصيص كارآمد و مـوثر طـرح   جويي در هزينه انضباط مالي، صرفه -

 جمله در قالب طرح مهر ماندگار اجرا شد.

مـديريت رشـد    از يكسو مراقبت شد كه رشد پايـه پـولي بـا    ،رشد نقدينگي پايش و مديريت شد -

هاي خارجي بانك مركزي كنترل شود و از طرفي با اقداماتي چون فروش اوراق مشاركت  خالص دارايي

هـا از بانـك    هـا و مـديريت اضـافه برداشـت بانـك      بانك مركزي، پرداخت و تهاتر بدهي دولت به بانـك 

 حجم نقدينگي كنترل شد. ،مركزي

گي جذب اين بـازار شـد كـه سـبب شـد بـا فزونـي        نقدين ،با توسعه بازار سرمايه و حمايت از آن -

 سمت اين بازار روانه شود.نسبت به بازارهاي رقيب منابع به  بازدهي اين بازار

 سازي، تامين و توزيع كاالهاي اساسي و دارو با نرخ ارز مرجع انجام پذيرفت. ذخيره -

 هاي نظارتي بازار كاال و خدمات تقويت شد. طرح -

انـد   ي و مواد اوليه و دارو به خارج كشور كه بـا ارز مرجـع وارد شـده   جريان خروج كاالهاي اساس -

 كنترل شد.

 جريان خروج )قاچاق( طال و سرمايه به خارج كنترل شد. -

اقدامات فوق بازار ارز، طال و كاالها و خدمات به ثباتي نسبي رسيدند، ليكن آنچه را نبايـد   هدر ساي

هـا )تحـريم بانـك     مين كاالهـا پـس از دوره اخيـر تحـريم    از نظر دور داشت شرايط خاص بازار ارز و تا

است، ضمن اينكه دولت همواره به جبران قدرت خريد خانوارها اهتمـام   مركزي و تحريم تجاري نفت(

دليـل   بـه  بابـت هدفمندسـازي،   هاي نقدي رغم تداوم پرداخت يارانه ليدولت عداشته است. كما اينكه 

 1391 هزار ريال جبراني سرانه در پايان سال 850به پرداخت مبادرت  مواجهه با شرايط خاص تورمي

پذير و تحت پوشـش كميتـه    هاي آسيب كنندگان يارانه نقدي كرد، اين رقم براي گروه به همه دريافت

ز اهميت است كه هيچگـاه  ريال بود. ذكر اين نكته حائ يك ميليوني )ره( و بهزيستي امداد امام خمين

 50درصـد و   35بـه حـدود   در كشـور  كه نرخ تـورم   1374و  1373هاي  هاي قبل چون سال در دوره

 .درصد رسيد، جبران قدرت خريد خانوارها انجام نپذيرفت
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

  شده است؟ن پایدارترترکیب درآمدهای دولت  ،علیرغم تحریمآیا ( 3-6

نفتـي و   هاي آغازين انقالب اسالمي كـاهش اتكـاء بـه درآمـدهاي     هاي مسئولين از سال يكي از دغدغه

دهد كه چنـدان در ايـن    اما آمار و اطالعات نشان مي .باشد هاي مولد در كشور مي تبديل آن به سرمايه

حوزه موفق عمل نشده است. بطوريكه، سهم درآمدهاي غير نفتي )كه عمدتاً درآمدهاي پايدار مالياتي 

بطور متوسـط   1376-83 هاي شود( از منابع عمومي بودجه دولت طي سالو غير مالياتي را شامل مي

 گردد. درصد بوده است كه نسبت به استاندارهاي جهاني رقم پاييني محسوب مي 40

اي  هـاي بودجـه   گيـري  رفع اين مشكل با شروع به كار دولت نهم در سرلوحه رويكردها و جهـت  لذا

ز مهمتـرين  اين اساس اقداماتي جهت شناسايي درآمدهاي پايدار انجام شد كـه ا  دولت قرار گرفت و بر

هـاي   توان به اصالح نظام مالياتي كشور در چارچوب محورهاي تحول مالياتي و گسـترش پايـه   آنها مي

مالياتي )اجراي ماليات بر ارزش افزوده( اشاره نمود. بـا عنايـت بـه اصـالحات صـورت گرفتـه در ايـن        

مقايسه با دوره افزايش يافت  كه در  1384-91درصد طي دوره  48خصوص، عملكرد نسبت مذكور به 

هـاي اخيـر بـا عنايـت بـه       واحد درصد افزايش برخوردار گرديده است. با اين وجود در سـال  8قبل، از 

هـاي توليـد و رشـد اقتصـادي و همچنـين بـا توجـه بـه          فشارهاي ناشي از شـرايط تحـريم بـر حـوزه    

ت نفت، اهميـت  هاي ايجاد شده در خصوص تحقق درآمدهاي ناشي از صادرا ها و نااطميناني محدوديت

هاي بودجه به سمت افزايش  گذاري دستيابي به درآمدهاي پايدار دو چندان شد و براين اساس سياست

طوری که سهم درآمد های غیرنفتی از منابع بودجه عمومی دولت در ه ب ،اين نوع از درآمدها هدايت شدند

 های دولت دارد.آمد که حکایت از بهبود ترکیب در درصد افزایش یافت 63به  6396سال 

 

 )ميليارد ريال و درصد(                         بودجه دولت  عمومی از منابع و غیرنفتی سهم درآمدهای مالیاتی

 1391 1384 1357 شرح

 395167 102705 5/469 درآمدهاي مالياتي

 سهم درآمدهاي مالياتي از

 بودجه دولت عمومي منابع
29 8/21 1/37 

 فتي ازسهم درآمدهاي غيرن

 منابع عمومي بودجه دولت
50 33 63 

 گزارش وضع مالي دولت، وزارت امور اقتصادي و داراييمأخذ:    

 

 

 مدیریت سیاست های پولی و مالی    دولت و 
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 شده است؟ بزرگتریا دولت مصرفی تر و آ(3-4

تر شدن دولت با توجه به شاخص رشد هزينه هاي جاري دولت و سهم آن در بودجـه عمـومي   مصرفي

درصد رشد  20به طور متوسط  1384-91ي دولت طي سالهاي شود. هزينه هاي جاردولت ارزيابي مي

درصـدي برخـوردار    26از متوسط رشد  1376-83نموده است در حاليكه شاخص مذكور طي سالهاي 

سهم اعتبـارات جـاري از مصـارف     1384است با شروع بكار دولت نهم در سال  شايان ذكربوده است. 

درصد رسيد. لـيكن بـدليل محـدوديتهاي     64به  1390درصد بوده است كه در سال  71دولت حدود 

و ضـرورت اتخـاذ    1391اي ناشي از فشارهاي بين المللي و آغاز تحـريم نفتـي ايـران در سـال     بودجه

رويكرد جديد در تخصيص مصارف عمومي دولت و اولويت تخصيص حقوق و دستمزد كاركنان دولت، 

 . سهم اعتبارات جاري به مصارف عمومي دولت افزايش يافت

توان از شاخص اندازه دولت و يا نسبت بودجه دولت به توليد تر شدن دولت نيز ميدر ارتباط با فربه

درصـد   25معـادل   1384ناخالص داخلي استفاده نمود. اين نسبت در شروع بكار دولت نهم در سـال  

ـ       اي توليـد  ربوده است كه با توجه به آخرين اطالعات قابل استناد ارائـه شـده توسـط بانـك مركـزي ب

 درصد كاهش يافته است.  21، به 1389ناخالص داخلي سال 

دهم حـاكي از آن   هاي انجام شده طي دوره دولتهاي نهم وصرفنظر از موارد مذكور حجم واگذاري

است كه دولت به دنبال كوچك كردن بدنه خود و تمركز بر وظايف و ماموريتهاي حاكميتي بوده است، 

ميليـارد ريـال از    1191406در مجمـوع معـادل   1392و سه ماهه  1384-91كه طي سالهاي بطوري 

سهام شركتهاي دولتي در قالب واگذاري به بخش خصوصي، سهام عدالت و بازپرداخت مطالبات دولت 

 باشد. مي 1367-83برابر رقم واگذار شده طي سالهاي  41واگذار شده است كه بيش از 

ت شاخص كاهش تعداد كاركنـان دولـت اسـت. بـر     نكته ديگر در خصوص كوچك شدن اندازه دول

بـيش از   1370اساس اطالعات مركز آمار تعداد كاركنان دولت بدون احتساب نيروهاي مسلح در سال 

رسـيد. طـي    1380نفـر در سـال    2328635درصدي بـه   2/10نفر بوده است كه با رشد  2112811

لـت و اجـراي منويـات برنامـه چهـارم و      سالهاي دولت نهم و دهم با توجه به سياست كاهش اندازه دو

درصد نسبت به سال 8/11پنجم توسعه، تعداد كاركنان دولت روند نزولي گرفت بطوريكه با رشد منفي 

تحـوالت   بررسـي تحليـل ايـن نكتـه در     كاهش يافته اسـت.  1390نفر در سال  2052998به  1380

 اهميت است. ئزنرخ بيكاري حا بازاركار و
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 را کاهش داده است؟عمرانی  اعتباراتیا دولت آ(3-5

دهه شصـت بـه    نيمتولد ريكث تيجمع يبه همراه انتقال مطالبات شغل انهيسال تيجمع شيافزا دهيپد

گذاري كشور را نه يك انتخاب، بلكه به يك هاي اقتصادي و سرمايه ، افزايش ظرفيتدولت نهم و دهم

ي اصلي دولت نهم و دهم حول محور از رويكردهاضرورت تبديل نمود. لذا با توجه به اين ضرورت يكي 

ارتقاء ظرفيتهاي اقتصادي با هدايت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام بـه سـمت طرحهـاي    

. اعتبـارات عمرانـي بودجـه از    1384كه با شروع بكار دولت نهم در سال  نحويه عمراني قرار گرفت. ب

درصـد از مصـارف عمـومي دولـت را بـه خـود        25درصدي برخوردار گرديد و سهمي معادل  84رشد 

درصد بوده است  22اين رشد معادل  1376-83اختصاص داده است. اين در حالي است كه طي دوره 

 حجم اعتبارات عمرانیشايان ذكر است  درصد بوده است. 23و سهم اعتبارات مذكور از مصارف معادل 

میلیارد ریال بوده است کته ایتن    694993نه معادل طی سالهای فعالیت دولت نهم و دهم بطور متوسط ساال

   باشد.می 6316-83برابر متوسط ساالنه اعتبارات عمرانی طی دوره  2میزان بیش از 

متناسب با افزايش اعتبارات و ميزان تخصيص اعتبارات طرحهاي عمراني در دولتهاي نهم و دهـم،  

اي عمرانـي مـدنظر قـرار    ط با اجراي طرحهـ رويكردها و سياستهاي متمايزي نسبت به گذشته در ارتبا

توان به گسترش تامين مالي فعاليتهاي عمراني از طريق بازار سرمايه و كه از آن جمله ميگرفته است 

اشاره نمود. همچنين بـراي اولـين بـار، بحـث مربـوط بـه       و تأمين منابع مالي خارجي اوراق مشاركت 

داخت مطالبات پيمانكاران طرحهاي عمراني و يا اسـتفاده  استفاده از اسناد خزانه اسالمي در راستاي پر

از توان مالي و فني بخش خصوصـي در اتمـام طرحهـاي عمرانـي نيمـه تمـام در قالـب مشـاركتهاي         

خصوصي مطرح گرديده و سازوكار حقوقي و قانوني آن تهيه شد كـه اميـد اسـت بـا تـدوين       –عمومي

 هاي اقتصادي را بيش از گذشته فعال نمود.هاي الزم در اين خصوص بتوان ظرفيتدستورالعمل
 

 )ميليارد ريال و درصد(     سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی دولت طی دوره های مختلف

 6321 شرح
 متوسط دوره

83-6316 
6384 

 متوسط دوره

96-6384 

 824833 468623 666286 2344 مصارف عمومي بودجه

 694993 661638 36389 621  اعتبارات عمراني

 61 84 22 - رشد اعتبارات عمراني

 نسبت اعتبارات عمراني به 

 مصارف بودجه دولت
32 23 22 24 

 گزارش وضع مالي دولت، وزارت امور اقتصادي و داراييمأخذ: 

 مدیریت سیاست های پولی و مالی    دولت و 
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 است؟ یافته افزایش نفت به بودجه وابستگی آیا(3-3

 شـده  تامين اي هزينه اعتبارات سهم كاهش و ماليات جمله از ثبات با درآمدهاي به دولت بودجه اتكا

معضل سهم بـاالي  . است بوده كشور اقتصادي سياستگذاران اهداف از همواره نفتي درآمدهاي محل از

اي ديرينـه در  ها و تنگناهاي ساختاري اقتصاد ايـران از سـابقه  نفت در اقتصاد به عنوان يكي از ويژگي

باشد، عليرغم اين ي اخير نميها سالي مربوط به موضوع صرفاًبوده و  برخوردارمالي كشور  نيتأمنظام 

موضوع بايد خاطر نشان كرد در دولتهاي نهم و دهم ميزان اتكاء بودجه به درآمـدهاي بـا منشـأ نفـت     

 60از )شامل درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي، فـروش ارز و برداشـت از حسـاب ذخيـره ارزي(      

كاهش يافته و در عين حـال بخـش قابـل     1391درصد در سال  40ه ب 1376-83سالهاي طي درصد 

 قل شده است.تبخش غيردولتي من تأمين ماليتوجهي از درآمدهاي نفت به صندوق توسعه ملي جهت 

 

 )ميليارد ريال و درصد(        سهم منابع با منشا نفت  از منابع بودجه عمومی دولت طی دوره های مختلف

  شرح
 متوسط دوره

83-6316 
6384 6396 

          متوسط دوره

96-6384 

 830657 1064420 470990 161281  منابع عمومي بودجه

 434407 425526 316277 96783  نفت ءمنابع با منشا

نفت از  ءسهم منابع با منشا

 منابع بودجه دولت

 

 
63 61 43 22 

 داراييگزارش وضع مالي دولت، وزارت امور اقتصادي و مأخذ:           

 )درصد(                       مختلف مقاطع در دولت ای بودجه هایشاخص تحوالت                                      

 شرح

 دوره های مختلف عملکرد

 دولت دهم دولت نهم مقاطع زمانی

6321 6368 6316 6384 6382 6386 6381 6388 6389 6393 6396 

 نسبت ماليات به 

 ولتمخارج د
2642 2146 2646 2243 2642 2141 2148 3346 3342 3348 4242 

منابع با منشاء نسبت 

 به مخارج دولت نفت
4641 3246 2241 6141 6346 2143 6244 4942 2346 2342 4348 

 فتينغيرنسبت درآمد 

 به هزينه جاري 
4942 3242 3841 4243 4346 2146 2246 6244 2843 6143 6348 

 241 641 646 144 643 241 246 242 643 448 943 به توليدنسبت ماليات 

   جمهور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت /يمركز بانك /گزارش وضع مالي دولت، وزارت امور اقتصادي و داراييمأخذ: : ماخذ    
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 ؟طرح موفقی بوده است آیا طرح مهر ماندگار(3-4

هاي نيمه تمام و مفتوح معضل بزرگي براي دولت بعدي به وجـود   هوجود پروژ ،پس از پايان هر دولتي

نمايد. با توجه به رسالت و  آورد و اتمام آنها وقت و انرژي بسيار زيادي را در ابتداي دوره مصرف مي مي

هـا و   و دهم مبني بر فعاليت و كار گسترده و بي منت براي ايران اسالمي، طـرح هاي نهم  اهتمام دولت

رهنمودهـا و  در سـايه   هاي اجرايي تعريـف و آغـاز گرديـد.    زيربنايي بسياري توسط دستگاههاي  پروژه

 1390ارشادات مقام معظم رهبري )مدظله العالي(، دولت دهم در اقدامي شـجاعانه و در اواخـر سـال    

 را پس از "هاي مهر ماندگار طرح"هاي نيمه تمام كشور با عنوان  اي جهت تكميل پروژه برنامه گسترده

كارشناسي حدود  هاي هاي اجرايي ابالغ كرد و پس از بررسي به دستگاه ت دولت براي اجراأتصويب هي

طرح مهر ماندگار رويكـردي فعـال    هاي مهر ماندگار قرار گرفتند. پروژه مهم و ملي در قالب طرح 900

دي ارزي ايـران را  ها درآمـ  هاي همه جانبه دشمنان انقالب اسالمي است، با آنكه تحريم در برابر تحريم

هـاي مهـر مانـدگار     ها را بسيار سخت كرده است اما در پـروژه  هدف گرفته و تامين تجهيزات و فناوري

لگوي جديدي هاي زيادي هستيم و اين نشان از شكست تحريم دشمن بر اساس ايجاد ا شاهد پيشرفت

اصل بـر   ،لگوي جديد مديريتيدر اين ا باشد. هاي زيرساختي در قالب مهر ماندگار مي از مديريت پروژه

با سرعت و دقت در پايان عمر  هاي نيمه تمام ها و منابع مالي است، تا پروژه تمركز و هماهنگي دستگاه

تداوم فعاليت پرتوان دولـت در سـال پايـاني،     هاي مهر ماندگار اجراي طرح دولت دهم به پايان برسند.

حمايت از كار و سرمايه ايرانـي و سـال حماسـه    اقدام در جهت تحقق اهداف شعار سال توسعه ملي و 

هـا بـه بـار     اجـراي ايـن طـرح    باشـد.  ها مي سياسي و اقتصادي، اقتصاد مقاومتي و بي اثر كردن تحريم

هـايي از قبيـل    رنـد و شـامل حـوزه   هزار ميليارد تومان را در پي دا 170گذاري حدود  نشستن سرمايه

اني، نيروگـاه، سـد، شـبكه آبيـاري و زهكشـي، آبرسـاني،       پتروشيمي، پااليشگاه، ميادين نفتي، گاز رس

قطار شهري، بندر، بيمارسـتان،   هاي فاضالب، آزاد راه، بزرگراه، راه آهن، راه اصلي، راه روستايي، شبكه

هاي آموزشي و اداري، علم و فنـاوري و   ، ايثارگران، ساختمانهاي ورزشي، فرهنگي، توانبخشي مجتمع

 تند از:رثمرات اجراي طرح مهر ماندگار عبابرخي از دستاوردها و  باشند. زدايي مي محروميت

  طرح آن به اتمام رسيده است تـا قبـل از اجـراي ايـن طـرح       21پروژه كه  31پتروشيمي: شامل

درصد افـزايش   18ميليون تن در سال بود كه اكنون اين ظرفيت با  51ظرفيت محصوالت پتروشيمي 

 ت.ميليون تن در سال رسيده اس 60به 

  طرح آن به اتمام رسيده است. تا قبل از اجراي اين طرح ظرفيـت توليـد    7پروژه كه  9پااليشگاه: شامل

 65درصـد افـزايش بـه     48ميليون ليتر در روز بوده كه با اجراي طرح مهر ماندگار اين ظرفيـت بـا    44بنزين 

 ته است.ميليون ليتر در روز رسيده است كه خود كفايي در بنزين را به همراه داش

 مدیریت سیاست های پولی و مالی    دولت و 
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  هاي نمك زدايي، جمع آوري و  پروژه اعم از توسعه ميادين، پروژه 17توسعه ميادين نفتي: شامل

پروژه به اتمام رسيده و يا در  9كه  استتزريق گاز به ميادين نفتي و بازسازي تجهيزات استخراج نفت 

شكه در روز افـزايش داده  هزار ب 450ها ظرفيت استخراج نفت خام را تا  مراحل پاياني است. اين پروژه

 است.

  باشد كه كل طرح به اتمام رسيده است. روستا مي 1000شهر و  50گازرساني: شامل گازرساني به 

  :طرح نيروگاهي به اتمام رسيده است. تا قبل از اجراي اين طرح ظرفيت توليـد بـرق    13نيروگاه

 هزار مگاوات رسيده است. 69درصد افزايش به  10هزار مگاوات بوده كه اكنون با  63حدود 

  :طرح در اين حوزه به اتمام رسيده است. تا قبل از اجراي اين طرح تعداد سدها در كشور  38سد

ميليارد متر مكعـب   42سد و حجم مخزن نيز از  163سد بوده كه با اجراي طرح مهر ماندگار به  125

 ميليارد متر مكعب رسيده است. 53درصد افزايش به  26با 

 پروژه  114هاي آبياري و زهكشي،  هاي احداث شبكه از مجموع طرح هاي آبياري: و شبكه آبرساني

هزار هكتار آن به اتمام رسيده است. در اين بخـش سـطح تحـت پوشـش از يـك       204تعريف شده و 

هزار هكتار رسيده است. الزم بـه   824درصد افزايش به يك ميليون و  13هزار هكتار با  620ميليون و

هكتـار در سـال بـوده اسـت. در      51متوسط اجراي ساالنه اين شبكه ها در سالهاي گذشته ذكر است 

 پروژه به اتمام رسيده است. 15پروژه تعريف شده  47حوزه آبرساني نيز 

  طرح آن به اتمام رسيده اسـت. جمعيـت تحـت پوشـش      12پروژه كه  29شبكه فاضالب: شامل

 ميليون نفر رسيده است. 24.6فزايش به درصد ا 2ميليون نفر با  22فاضالب شهري از 

  كيلومتر آن به بهره برداري رسيده اسـت. تـا    235پروژه مي باشد كه تاكنون  12آزاد راه: شامل

كيلومتر آزاد راه در كشور وجود داشته كه با اجراي مهر ماندگار  2114قبل از اجراي طرح مهر ماندگار 

 است. كيلومتر رسيده 2349در صد افزايش به  15با 

  كيلومتر آن به بهره برداري رسيده اسـت. تـا قبـل از     442پروژه مي باشد كه  38بزرگراه: شامل

 13223كيلومتر بزرگراه در كشور وجود داشته كه با اجراي طرح به  12781اجراي طرح مهر ماندگار 

 كيلو متر رسيده است.

  برداري رسيده است. تا قبـل از   كيلومتر آن به بهره 294پروژه مي باشد كه  27راه اصلي: شامل

 21748كيلومتر بزرگراه در كشور وجود داشته كه با اجراي طرح به  21454اجراي طرح مهر ماندگار 

 كيلو متر رسيده است.

  كليومتر افزايش پيدا كرده است. 101450درصد به  5كيلومتر با رشد  96464آسفالت راه هاي روستايي: از 
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  كيلومتر آن به بهره برداري رسيده است. تا قبل  519ه مي باشد كه پروژ 21خطوط ريلي: شامل

كيلومتر خط ريلي در كشور وجود داشته كه بـا اجـراي طـرح بـه      12952از اجراي طرح مهر ماندگار 

 كيلومتر رسيده است. 13471

  پروژه به اتمام رسيده است )و با ورود واگنهـاي قطـار   3پروژه مي باشد كه  6قطار شهري: شامل 

شهري بهره برداري مي رسد( با بهره برداري از اين سه طرح كالنشـهر هـاي اصـفهان، شـيراز، تبريـز      

كيلو متر به شبكه ريلي درون شهري اضافه مي شود. همچنين طـرح   20داراي قطار شهري گرديده و 

 هاي قطار شهري كرج، اهواز، منوريل قم پيشرفت قابل مالحظه اي را تجربه كرده است.

 پروژه پل )تونل اباصالح المهدي، تونلقالجه و ...( يا، اصالح جـاده هـا و    23اط حادثه خيز: رفع نق

 درصد رسيده است. 100درصد تا  90پروژه بين  13يا تقاطع غير هم سطح به اتمام رسيده است و 

  طرح بزرگ صنعتي و معـدني در قالـب طـرح مانـدگار      80توسعه صنعت ومعدن: بهره برداري از

هزار ميليارد تومان مي باشد. بخشـي   7ده است كه حجم سرمايه گذاري اين طرح ها بيش از انجام ش

 از اين طرح ها شامل فوالد خام، شيميايي، صنايع كاني معدني، صنايع غذايي، نساجي و ... مي باشد.

  پروژه آن به اتمام رسـيده اسـت. ظرفيـت     2پروژه مي باشد كه  3ظرفيت كانتينري بنادر: شامل

بوده است كه با اجراي طرح هاي مهـر   TEUميليون  4.1نتينري بنادر تا قبل از اجراي مهر ماندگار كا

 مي رسد. TEU ميليون  7.1در صد افزايش به  73ماندگار با 

  طـرح سـاختمان انهـا بـه اتمـام       143پروژه ساخت و تجهيز بيمارستان كـه   203سالمت: شامل

هزار تخت در كشـور وجـود    106اجراي طرح هاي مهر ماندگار رسيده و يا تجهيز مي شود. تا قبل از 

 تخت افزايش يافته است. 112637درصد به  6داشته است كه با اجراي طرح هاي مهر ماندگار با رشد 

  :پروژه در قالب طرح مهر ماندگار تعريف و به اتمام رسيده است. ايـن پـروزه هـا     3600محروميت زدايي

خانه هاي بهداشت، پل، تأمين آب كشاورزي، بازسازي گلزار شهدا، آسايشـگاه،   در قالب مجموعه هاي ورزشي،

مركز اورژانس، خوابگاه، مسجد و حسينيه، غسالخانه، مدرسـه، جـاده، بـرق رسـاني، كتابخانـه، پايگـاه بسـيج،        

 مجتمعهاي فرهنگي، كلينك بيماريهاي خاص و مصلي در مناطق محروم كشور مي باشد.

 طرح به اتمام رسيده است. از پروژه هاي مهم اين حوزه  32پروژه كه  39ل ورزش و جوانان: شام

نفـري در شـهرهاي    15000نفري نقش جهان اصفهان و يازده ورزشگاه  75000مي توان به ورزشگاه 

 ايالم، اروميه، بوشهر، بيرجند، بجنورد، زنجان، سمنان، شاهرود، قزوين، كرمانشاه و ياسوج اشاره نمود.

  اسـتان   26پـروژه در   26فرهنگي،ورزشي و توانبخشي  ايثارگران و جانبازان: شامل مجتمع هاي

 طرح به اتمام رسيده است. 22است كه 
  

 ی    مدیریت سیاست های پولی و مالدولت و 
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 رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن 

 تأمین مالی تولید از طریق صندوق توسعه ملی 

 تلف اقتصادیظرفیت سازی در بخش های مخ 

 

 

 

 

 

 

 

 دولت و 

و تأمین مالی ولیدافزایش ت  
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 شده است؟  بدتر و تشکیل سرمایه )سرمایه گذاری( رشد اقتصادیوضعیت آیا (4-1
 

   الف( روند تحوالت رشد اقتصادی کشور:

مهمترين متغير كالن اقتصادي كه اثرات فضاي كلي اقتصادي داخلي و جهاني و برآيند فعل و انفعالت 

ي را نمايان مي سازد، متغير رشد اقتصـادي اسـت. طـي    فعاليت ها و كاركردهاي سياست هاي اقتصاد

اي از تحـوالت   اقتصاد كشور شاهد تحوالت قابل توجهي بود كه بخـش عمـده   1390تا  1384سالهاي 

هـاي مختلـف    هاي ظالمانـه در اليـه   مذكور نيز ناشي از عوامل برونزا نظير بحران مالي جهاني و تحريم

از اقدامات تحول ساختاري نيز در اين سـالها در اقتصـاد كشـور    عليه اقتصاد كشور بود. هر چند برخي 

مـدت موجـب كـاهش رشـد      رفـت اينگونـه اقـدامات در كوتـاه     نيز انتظار مي  صورت گرفت كه از پيش

اقتصادي گردند و آثار مثبت آنها در ميان مدت و بلندمدت ظهور يابند. البته همزمـاني اجـراي قـانون    

هاي اقتصادي و مالي موجب شد تا آثار مثبت اجراي قـانون بـا    يد تحريمها با تشد هدفمندسازي يارانه

 وقفه بيشتري به واسطه كندي روند تجديد ساختار بخش توليد بروز يابد.

 
 )درصد(                                6384-6393طی دوره رشد اقتصادی متوسط عملکرد         

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانمأخذ:  
 

هاي  ( وارد ركود عميقي شد. اگرچه اولين نشانه2008) 1387بايد توجه داشت اقتصاد جهاني از سال  

ه بود، ليكن با سرايت سريع اين بحران به ديگر اقتصادها، غالـب  اين بحران در اقتصاد امريكا ظاهر شد

بـا   را ارتبـاط هاي اقتصادي دچار ركورد عميقي شدند. اين مساله، براي اقتصادهايي كه بيشترين  حوزه

تر بـود. عـالوه بـرآن، وقـوع      اقتصاد امريكا داشتند؛ نظير اقتصادهاي نوظهور آسيايي، به مراتب سنگين

در حوزه پولي يورو، نوسانات شديدي را در ظرفيت رشـد اقتصـاد جهـاني ايجـاد كـرد.      ها  بحران بدهي

عدم ارتباط با بازارهاي مالي كشورهاي  هايي ديد، ليكن  اگرچه اقتصاد ايران از دو بحران مذكور آسيب

يـن  را از ا كمتـري كنترل شده اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني كمك كرد ايران تبعات  ارتباطاتمزبور و 

آمد نفت در سال هاي اوليـه بحـران   ، كاهش قيمت و درليكن در هر حال، فضاي نامساعد دريافت كند

 سبب تنگناهايي براي اقتصاد شد.

 90-1384 1357-83 دوره زماني

 4.4 2.1 )با نفت( متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

 4.9 3 )بدون نفت( متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

افزایش تولید و تأمین مالی     دولت و 
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، بـر رشـد   تشـديد شـد   1389بيشـتر و از سـال    1386البته اثر تحريم هاي اقتصادي كه از سـال  

تشديد شد چرا كه تحريم  1391 و سال 1390تر شد. اين فشار در نيمه دوم سال  گيراقتصادي چشم

اثرگذار سبب كاهش اجباري خريد بخش نفت به عنوان يك بخش  ،بانك مركزي و تحريم تجاري نفت

البته با گذشت زمان و تغيير ساختار اقتصادي ايـران و معطـوف شـدن بـه سـاير       در اقتصاد ايران شد.

طبـاق بيشـتري يابـد و در مسـير رشـد      توان انتظار داشت اقتصاد ايران با شرايط تحـريم ان  بخشها، مي

بـا وجـود تمـامي عوامـل نامسـاعد و       به هر حال قرار گيرد. 1391و  1390باالتري در مقايسه با سال 

به روند مثبـت خـود ادامـه دهـد. بـه       1390تا  1384محدود كننده، اقتصاد كشور توانست طي دوره 

)تـا انتهـاي    ي مربوط به دولت نهم و دهـم ها اي كه ميانگين ساالنه رشد اقتصادي كشور در دوره گونه

درصد تحقق يافت و در مجموع در كل دوره رشد  3.9و  4.8به ترتيب به ميزان  با نفت( -1390سال 

درصد را تجربه نمود. اما آنچه كه به عنـوان اهـداف    4.9 رقمو بدون نفت درصد  4.4اقتصادي با نفت 

باشد عمدتاً منبعث از اهـداف سـند     كشور مطرح ميرشد اقتصادي كشور براي سياستگذاران اقتصادي 

باشند، كه دستيابي به ايـن اهـداف مطمئنـاً در صـورتي كـه عوامـل        هاي توسعه مي انداز و برنامه چشم

 شوند، تحقق يافتني خواهند بود.  و ساختار اقتصاد تجديد برونزاي منفي كنترل 

 

 ب( تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی:  

اطالعات منتشر شده متوسط رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص همچنان ارقام مثبتي  اساس آخرينبر

دهند هر چند روند رشد مزبور طي دوره دوم دولت نسبت به دوره اول كاهش يافته اسـت.   را نشان مي

درصد  7.2ساالنه بالغ بر  1387تا  1384بر اين اساس رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص طي سالهاي 

عمده آن ناشي از افزايش قابل توجه رشد تشكيل سرمايه ثابـت ناخـالص در بخـش سـاختمان     بود كه 

 درصد رسيد.  2.3كاهش يافت و به  1390بود. روند مزبور در دوره دوم منتهي به سال 
 

 )درصد(                       تشکیل سرمایه ثابت ناخالصرشد متوسط عملکرد 

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانمأخذ: 

  

 93-6384 6381-6384 شرح

 5.1 7.2 رمايه ثابت ناخالصتشكيل س

 7.6 12.0 تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان

 3.4 4.0 آالت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين
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 یارد ریال()میل                                       مختلف مقاطع دری گذار هیسرما و دیتول هایشاخص تحوالت

 شرح

 سه سال اول دولت دهم دولت نهم مقاطع زمانی

6321 6368 6316 6384 6382 6386 6381 6388 6389 6393 

 ریال(هزار ) تولید سرانه داخلی

 (6316)به قیمت ثابت 

6323 3636 4118 6322 6638 6862 6823 6936 1246 1383 

تولید ناخالص داخلی به 

 قیمت پایه

 (6316 )به قیمت ثابت 

269696 696233 296169 438933 461933 496399 492266 239892 239269 226946 

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 

 (6316داخلی)به قیمت ثابت 
92248 23468 83162 664924 669831 686323 233122 698934 262666 223231 

 نسبت تشکیل سرمایه به

 )درصد( تولید )جاری(
39 2342 2841 2246 2446 2443 2843 2641 2646 - 

 مأخذ: بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران          

 

 )درصد(               مختلف دوره دری گذار هیسرما و دیتول رشد هایشاخص تحوالت

 شاخص 

 )متوسط ساالنه(

 دوره

6321-61 

 دوره

12-6368 

 دوره

83-6316 

 دوره

93-6384 

 3.0 3.0 3.9 5.8- رشد توليد سرانه داخلي

 4.4 4.7 5.8 2.4- رشد اقتصادي

 5.1 9.3 5.9 7.6- رشد سرمايه گذاري

 نسبت تشكيل سرمايه به 

 توليد ناخالص داخلي)جاري(
27.8 25 28.5 25.9 

  نمركزي جمهوري اسالمي ايرا مأخذ: بانك             
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 آیا شاخص های بهره وری کاهش یافته است؟(4-9

وري، به عنوان اصلي ترين و قابـل اتكـاترين منبـع رشـد مسـتمر و       هرهبررسي تحوالت شاخص هاي ب

بهبـود نسـبي در شـاخص هـاي بهـره وري اقتصـاد ايـران مـي باشـد. در دوره            پايدار اقتصادي، نشان

درصدي برخـوردار شـده    8/1وري نيروي كار از متوسط رشد ساالنه مسئوليت دولت نهم و دهم، بهره

ي پيروزي انقالب اسالمي تا ابتـداي دوره مسـئوليت   از ابتداشد ساالنه آن كه بسيار بيشتر از متوسط ر

 درصد( مي باشد.  7/0دولت نهم و دهم )منهاي 

وري نيـروي   بهره وري كل عوامل توليد، به عنوان برآيند بهـره  ،بواسطه بهبود بهره وري نيروي كار

نسـبت بـه دوره  پـس از پيـروزي      وري سرمايه، نيز در دوران مسئوليت دولت نهـم و دهـم  كار و بهره

انقالب اسالمي تا ابتداي دوره مسئوليت دولت نهم و دهم بهبود يافته است. در مجموع، با وجود بهبود 

وري در كشور مطلوب نبوده و نتواسته اسـت در  شاخص هاي بهره وري طي سال هاي اخير، روند بهره

و از جمله اهداف طرح هدفمند سازي يارانه ها بهبود رشد اقتصادي و توسعه پايدار نقشي داشته باشد 

 نيز اصالح بنيان هاي بهره وري است.

 

 های بهره وری در مقاطع و  دوره های مختلف تحوالت شاخص

 8611 8611 8631 شرح

 دوره زمانی

 درصد/8675-8611

 متوسط دولت نهم و دهم

 درصد/(8611-8611)

 -813 -818 11.1 11.3 11.8 بهره وری سرمایه

 هره وری کارب

 (هزار ریال بر نفر)
87113 ...11 .16.1 115- 811 

 -111 -111 1181 1188 1111 بهره وری کل عوامل

 ، مركز آمار ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهوربانك مركزی  محاسبات با استفاده از داده های مأخذ:           
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

های نهم و دهم در بخش صنعت و معدن و  در دولتهای تولیدی کشور  ظرفیت( 4-6

 ؟همچنین میزان تولید محصوالت عمده کشور چه تغییراتی داشته است

دهـد كـه    توليد ناخالص ملي كشور را به خود اختصاص مي سهم قابل توجهي از بخش صنعت و معدن

ثر اسـتفاده از  هاي جديد در ايـن بخـش و سـپس حـداك     بديهي است دغدغه دولت ابتدا ايجاد ظرفيت

 هاي موجود بوده است.  ظرفيت

  هـاي   هزار ميليارد ريال و تعداد پروانه 210گذاري صنعتي  ، حجم سرمايه1383تا  1357از سال

، 1391تـا   1384كـه از سـال   است  در حالياين هزار فقره بوده است.  55برداري صنعتي صادره  بهره

ليارد ريال و تعداد پروانه هاي بهره برداري صـنعتي  هزار مي 1150گذاري صنعتي بالغ بر  حجم سرمايه

 هزار فقره بوده است. 55حدود 

 

 وضعیت سرمایه گذاری و اشتغال در بخش صنعت

 6396تا  6384 6383تا  6321 6321تا سال  واحد شاخص

گذاري صنعتي  حجم سرمايه

 )نرخ جاري(

 برابر( 4/5) 1150 210 10 هزار ميليارد ريال

 55حدود  55 2 هزار فقره برداري صنعتي پروانه بهره

 1بيش از  3/1 13/0 ميليون نفر اشتغال صنعتي

 وزارت صنعت، معدن و تجارتمأخذ: 

  ميليـون تـن بـوده در     18.2ظرفيت توليد مجتمع هاي پتروشيمي تا قبل از دولت نهم درحدود

 تن افزايش يافته است.ميليون  57.1دهم  به ميليون تن و در دولت  44نهم به  حاليكه در دولت

  ميليون  1/. و 5به ترتيب  1357و محصوالت فوالدي در كشور تا سال  فوالدميزان ظرفيت توليد

ميليون تن افزايش يافته است. در حاليكه در  13و  10به ترتيب به  1383تن بوده كه اين رقم درسال 

ميليون تـن   31و 20ترتيب به  الدي در كشور بهميزان ظرفيت توليد فوالد و محصوالت فو 1391سال

 برابر نسبت به دولت هفتم و هشتم( افزايش يافته است.  2.3و  2)حدود 

  ميليون تـن بـوده كـه ايـن رقـم درسـال        6در حدود  1357ميزان ظرفيت توليد سيمان تا سال

 ميزان ظرفيت توليد سيمان در 1391تن افزايش يافته است. در حاليكه در سال ميليون 13به  1383

 برابر دولت هفتم و هشتم( افزايش يافته است. 3.4ميليون تن )حدود   80كشور به 
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

  هزار دستگاه بوده كه اين رقم  150در حدود  1357ميزان ظرفيت توليد خودرو در كشور تا سال

ميزان ظرفيت توليد  1391دستگاه افزايش يافته است. در حاليكه در سال هزار 960به  1383درسال 

برابر نسبت به دولت هفـتم و هشـتم( افـزايش يافتـه      2ميليون دستگاه )حدود  2شور به خودرو در ك

 است.

 

 در بخش صنعت سازی تولیدی ظرفیت

 (6383)در مقایسه با  6396 6383 6321 واحد های تولیدی رفیتظ

 برابر( 2)بيش از  2000 960 150 هزار دستگاه ظرفيت توليد خودرو

 ظرفيت توليد فوالد

 تنميليون 

 برابر( 2) 20بيش از  10 )توليد( 5/0

 برابر( 3/2)بيش از  31بيش از  13 )توليد( 1 ظرفيت توليد محصوالت فوالدي

 برابر( 4/3) 80بيش از  33 )توليد( 6 ظرفيت توليد سيمان

 ظرفيت توليد شمش آلومينيوم
 هزار تن

 برابر( 2) 457 230 )توليد( 25

 برابر( 3/1) 255 190 -- ظرفيت توليد مس كاتدي

 برابر( 1/2) 380 176 )توليد( 12 ميليون متر مربع ظرفيت توليد كاشي و سراميك

 برابر( 7/1) 16 9 7/0 ميليون تن اي )سيلو( ظرفيت تاسيسات ذخيره

 وزارت صنعت، معدن و تجارتمأخذ: 

 صنعت روند افزایش تولید در بخش 

 تولید

 )ارقام تجمعی(
 واحد

تا سال 

6321 

تا  6321

6383 

تا  6384

6396 
 تولید در دولت نهم ودهم 

 سال پس از انقالب 21به کل 

 94 90 3 ميليون تن فوالد
 برابر 04/1

 

 برابر 6/1 250 150 17 ميليون تن پتروشيمي

 برابر 2/1 403 440 55 ميليون تن سيمان

 برابر 6/1 10 6 9/0 ميليون دستگاه خودرو سواري  و وانت

 - 27 28 -- ميليون دستگاه *لوازم خانگي

 مورد محاسبه قرار گرفته است. 1383تا  1368باشد لذا توليد از سال  موجود نمي 1383تا  1357هاي  توليد سال*  وزارت صنعت، معدن و تجارتمأخذ: 
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

  واحد بـود كـه ايـن رقـم بـا رشـد        3600، معادل 1383تعداد معادن فعال كشور تا انتهاي سال

رسيده است. همچنين اسـتخراج   1390واحد تا انتهاي سال  5000درصد به رقم  8/4 هساالنميانگين 

، 1383ميليون تن در سال  156درصد از رقم  77/11واقعي معادن كشور نيز به تبع آن با رشد ساالنه 

 افزايش يافته است.  1390ميليون تن در سال  340به رقم 

  و  10و پروانه بهره برداري بخش معدن به ترتيـب  در دولت هفتم و هشتم، تعداد پروانه اكتشاف

هزار فقره افزايش يافته اسـت. همچنـين    6و  13بوده است كه در دولت نهم و دهم به  فقرههزار  6/4

ميليارد تومان  3600ميليارد تومان در دولت هفتم و هشتم به  500سرمايه گذاري در بخش معدن از 

 در دولت نهم و دهم رسيده است.

 

 معدنافزایش تولید در بخش روند 

 6393انتهای  6383انتهای  6321 واحد های تولیدی ظرفیت

 5000 3600 195 تعداد معادن فعال

 340 156 7 ميليون تن استخراج واقعي معادن كشور

 وزارت صنعت، معدن و تجارتمأخذ: 

 

 یمعدنذخایر  و بهره برداری از روند کشف

 نهم و دهم دولت دولت هفتم و هشتم واحد شاخص

 13 10 هزار فقره پروانه اكتشاف

 6 6/4 هزار فقره برداري پروانه بهره

 3600 500 ميليارد تومان *گذاري سرمايه

 باشد. به بعد مي 80گذاري حوزه معدن از سال  اطالعات سرمايه*  وزارت صنعت، معدن و تجارتمأخذ: 
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 صورت نگرفته است؟تولید برق  ، گاز، پتروشیمی ونفت صنعتآیا ظرفیت سازی در (4-4

  ميليون بشكه معادل نفـت   9071مجموع اكتشافات نفت و گاز قابل استحصال قبل از دولت نهم

( قانون برنامه پـنجم  126ميليون بشكه افت كرد. بر اساس ماده )16269خام بود كه در دولت دهم به 

در كليه مناطق  اكتشافيد در عمليات آوري هاي جدي به وزارت نفت اجازه داده شده تا با بكارگيري فن

لويه و بوير احمد  توسط قراردادهاي بيـع متقابـل   يكشور به استثناي استانهاي خوزستان، بوشهر، كهگ

ميليارد بشكه در قبل از دولـت   5/137اقدام نمايد. ذخاير قابل استحصال هيدروكربوري مايع كشور از 

زايش يافته است. بطور كلي افزايش اين ذخاير ناشي از ميليارد بشكه در دولت دهم اف 29/157نهم به 

 افزايش فعاليتهاي اكتشافي و البته متاثر از كاهش توليد نفت خام تحت تـاثير تحـريم هـا مـي باشـد.     

 جداول زير بر اساس اطالعات وزارت نفت ارائه شده است.

 نفت صنعتروند تحوالت در 

 واحد متعارف های کمی عناوین شاخص

 عملکرد

 قبل از 

 دولت نهم
 دولت دهم دولت نهم

 قابل استحصال مجموع اكتشافات نفت و گاز
ميليون بشكه معادل 

 خام نفت
9071 17903 16269 

 157.29 137.01 137.5 ميليارد بشكه ذخيره قابل استحصال هيدروكربور مايع

 395.3 288.7 176.1 هزار بشكه در روز متوسط توليد ميعانات گازي

 257.4 242.1 223.4 ميليون ليتر در روز هاي نفتي ليد فرآوردهمجموع تو

 

  تريليون متر مكعب بود كه در دولـت   74/26ذخاير قابل استحصال گاز طبيعي قبل از دولت نهم

تريليون متر مكعب افزايش يافت. اين مهم  ناشي از فعاليتهـاي   79/33و در دولت دهم به  29نهم به 

 پتروشیمی روند تحوالت در صنعت

 واحد متعارف های کمی عناوین شاخص

 عملکرد

 دولت دهم دولت نهم قبل از دولت نهم

 1.82 44 2.81 میلیون تن های پتروشیمي ظرفیت تولید مجتمع

 .418 03 2182 ن تنمیلیو میزان تولید محصوالت پتروشیمي

 .2.8 2180 181 میلیون تن میزان صادرات محصوالت پتروشیمي
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 توليـد اف و دستيابي به ركوردهاي جديد ذخاير قابل استحصال گاز طبيعي است. متوسـط  حوزه اكتش

ميليون متر مكعب در روز بوده كه در دولت نهم  بطور متوسـط بـا    7/407گاز غني قبل از دولت نهم 

 700درصـدي بـه    6و در دولت دهم بطور متوسط با رشد ساالنه  9/551درصدي به  9/7رشد ساالنه 

 تر مكعب در روز افزايش يافت. ميليون م

  مجموعه جايگاههايCNG  جايگاه در دولت نهـم و سـپس    755جايگاه در دولت قبلي به  64از

يكـي   راي قانون هدفمند كردن يارانه هاجايگاه در دولت دهم افزايش يافته است. با توجه به اج 1976

وسايل نقليـه بـوده اسـت. بـدين      داف اصلي دولت تنوع بخشي به سبد سوخت مصرفي مورد نيازهاز ا

در  CNGاي جهـت افـزايش تعـداد جايگاههـاي      دهد، تالش گسترده لحاظ همانگونه كه آمار نشان مي

 طول دوره خدمت دولت نهم و دهم صورت پذيرفت.

 از جمله اهداف مهم دولت در طول برنامه هاي توسعه اقتصادي

و افزايش استفاده از گاز طبيعي به عنوان يك سـوخت   

بوده و در قوانين بودجه سنواتي نيز همواره اعتباري جهت گاز رسـاني بـه روسـتاهاي فاقـد گـاز       پاك

روسـتا    2016طبيعي مد نظر قرار گرفته است. در همين راستا تعداد روستاهاي گـاز رسـاني شـده از    

 روستا در دولت دهم افزايش يافته است. 13882روستا در دولت دهم و  7359به  قبل از دولت نهم
 

 بخش گازروند تحوالت در 

 واحد متعارف های کمی عناوین شاخص

 عملکرد

قبل از دولت 

 نهم
 دولت دهم دولت نهم

 33.79 29 26.74 تريليون مترمكعب دخيره قابل استحصال گاز طبيعي

 700 551.9 407.4 يون مترمكعب در روزميل متوسط توليد گاز غني

 1976 755 64 تعداد جايگاه احداث شده CNGهاي  مجموع جايگاه

 13882 7359 2016 تعداد روستا مجموع روستاهاي گازرساني شده

 .وزارت نفتمأخذ: 
 

      حـدود   1357عملكرد بخش برق حاكي از آن است كه ظرفيت نصـب شـده نيروگاههـا در سـال

نيـز قـدرت نـامي نيروگاههـا )ظرفيـت نصـب شـده         1384-91ده اسـت. طـي دوره   مگاوات بو 7024

مگـاوات در   37300درصدي از  8و بطور متوسط ساالنه با رشد  نمودهنيروگاهها( روند مطلوبي را طي 

 افزايش يافته است. 1391مگاوات در سال  68932به  1383سال 
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  درصـدي را تجربـه نمـوده و از     5/7بطور متوسط ساالنه رشـد   1384-91واردات برق طي دوره

 افزايش يافت. 1391هزار مگاوات ساعت در سال  3864به  1383هزار مگاوات ساعت در سال  2170

  درصدي را تجربه نموده و  4/25بطور متوسط ساالنه رشد  1384-91صادرات برق نيز طي دوره

افـزايش   1391ت در سـال  ات سـاع هزار مگاو 11227به  1383هزار مگاوات ساعت در سال  1837از 

 يافت و مازاد تجاري )خالص صادرات برق( افزايش چشم گيري داشته است.

 

 تولید، واردات و صادرات برقروند تغییرات 

   وزارت نيرومأخذ:     

 

 

 

 

 

 

  

 عملکرد واحد متعارف های کمی عناوین شاخص

6321 6384 6396 

 68932 41032 7024 مگاوات ها ظرفيت  نصب شده  نيروگاه

 3864 2084 0 ات ساعتهزار مگاو واردات برق

 11227 2760 0 هزار مگاوات ساعت صادرات برق
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 آیا دولت در راستای افزایش سطح تولیدات بخش کشاورزی حرکت نکرده است؟  (4-5

  ميليون تن بوده است كه نسـبت بـه    118معادل  1391مجموع توليدات بخش كشاورزي در سال

 باشد. درصد برخوردار مي 2/37ميليون تن( از رشدي برابر با  9/86) 1383سال 
 

 روند تحوالت تولیدات کشاورزی )هزار تن(
 1391 1383 1356 شرح

 118083 86960 26449 كل توليدات

 82815 64036 19500 زراعي

 18400 13109 3557 باغي

 15368 9341 3338 دام و طيور

 840 500 50 شيالت

 هاد كشاورزي.مأخذ: وزارت ج
 

  ميليارد  2/6به  1383ميليارد دالر در سال  4/1ميزان صادرات محصوالت كشاورزي و مواد غذايي از

برابـر   4/4باشد و بـه عبـارت ديگـر     درصد مي 342دالر افزايش يافته است كه حاكي از رشدي معادل 

هاي نهم  ميوه در طول دولت افزايش يافته است. همچنين تراز بازرگاني )صادرات منهاي واردات( انواع

 يافته است. افزايش 1391دالر در سال ميليارد  17/2به  1385ميليارد دالر در سال  35/1و دهم از 

  درصد بوده اسـت در حـالي    4/5سال اخير حدود  8ميانگين رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي در

 درصد بوده است. 2/4سط ساالنه بطور متو توسعه، رشد اين بخش هاي اول، دوم و سوم برنامهطي كه 

  گذاري و تأمين نقـدينگي   هزار ميليارد تومان تسهيالت بانكي جهت توسعه سرمايه 9معادل  1391در سال

 3% و 7هزار ميليارد تومان آن با نرخ سود  6موجود به بخش كشاورزي اختصاص يافت كه  توليديواحدهاي 

است. اختصاص اين حجم از اعتبارات به بخش كشاورزي تاكنون % بوده 13با نرخ سود  آنهزار ميليارد تومان 

 سابقه نداشته است.

 قوه اسب بخـار   18/1به  1383قوه اسب بخار در هكتار در سال  67/0مكانيزاسيون از  ضريب ارتقاء

 درصد افزايش يافته است. 76سال اخير  8به عبارت ديگر ضريب مكانيزاسيون در و يا  1391در سال 

 سـموم و كودهـاي    خص سالمت محصوالت توليـدي بـا اقـداماتي ماننـد: كـاهش مصـرف      شا ارتقاء

 ترده از مبارزه بيولوژيك و مديريت تلفيقي آفات.، حمايت گسشيميايي

 بلندمدت توسعه بخـش كشـاورزي از منظـر آمـايش سـرزمين و همچنـين تـدوين و         راهبردهاي تصويب

 چوب برنامه پنجم توسعه.رزي در چارتوسعه بخش كشاو اجراييهاي  تصويب بسته

 صندوق غير دولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي در سراسر كشور جهت حمايـت از   68 تشكيل

 سال اخير. 8گذاري در بخش كشاورزي در  نقدينگي مورد نياز كشاورزان و توسعه سرمايه تامين
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 بنايي آب و خاكتوسعه فعاليت هاي زير 
 

 شرح
ز عملكرد از اول انقالب تا قبل ا

 (1384دولت نهم )تيرماه 

 *سال اخير 8مجموع عملكرد 

 هاي نهم و دهم( )دولت
 جمع

درصد رشد عملكرد 

 ساالنه

 اجراي سيستمهاي آبياري تحت فشار -1

 هكتار 492614

 8/32)عملكرد ساالنه 

 هزار هكتار( 

 هكتار 806848

 100)عملكرد ساالنه بيش از 

 هزار هكتار(

1.299.462 

 هكتار
 صددر 200بيش از 

هاي فرعي آبياري  احداث شبكه -2

 و زهكشي

 هكتار 261948

هزار  4/17)عملكرد ساالنه 

 هكتار(

 هكتار 360282

هزار  7/44)عملكرد ساالنه 

 هكتار(

622.230 

 هكتار
 درصد 157

 احياء و مرمت قنوات
 كيلومتر 10280

 كيلومتر( 685)عملكرد ساالنه 

 كيلومتر 15445

 كيلومتر( 1930)عملكرد ساالنه 

25.725 

 كيلومتر 
 درصد 181

 اجراي عمليات آبخيزداري

 هزار هكتار 8477

  565)عملكرد ساالنه 

 هزار هكتار(

 هزار هكتار 9190

  1148)عمللكرد ساالنه 

 هزار هكتار(

17.667  

 هزار هكتار
 درصد 100بيش از 

 دهد. را نشان مي 1391عملكرد تا پايان سال  4باشد و رديف  مي 1392عملكرد تا پايان خرداد ماه  3و  2، 1هاي  *ارقام رديف

 
 

  (.برداري رسيده به بهره)ظرفيت صنايع فرآوري محصوالت كشاورزي توسعه 
برداري رسيده در  ظرفيت به بهره

 صنايع فرآوري 

 محصوالت كشاورزي

 1384تا سال 
 عملكرد دولت 

 نهم و دهم
 جمع

درصد رشد عملكرد 

 ساالنه

 درصد 261 ميليون تن 6/31 ون تنميلي 8/24 ميليون تن 8/6

 

  هاي آبياري به صورت بالعوض به كشاورزان و همچنين پرداخت بيش  هاي اصالح روش درصد هزينه 85پرداخت

 از طريق صندوق بيمه كشاورزان. 1391ميليارد تومان خسارت به كشاورزان در سال  1000از 

  ـاك در    هاي  پوشش گياهي كشور، تهيه نقشه اكوسيستم اطلستهيه  40گياهي و تهيه نقشـه عناصـر غـذايي خ

 هاي كشور. درصد دشت

 1391مركز در سال  1164به  1384مركز در سال  271مراكز ترويج و خدمات كشاورزي از  افزايش. 

 واحد مرغداري و دامـداري كشـور بازسـازي     7450ها، تعداد  چارچوب طرح هدفمندسازي يارانه در

 چند دهه گذشته سابقه نداشته است. اند كه اين اقدام در ه  ته گرديدهاي پيشرف شده و مجهز به فناوري

 هاي كشور. نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي در سطح ملي و تمام استان تشكيل 

 خاويار پرورشي ايران براي اولين بار در تاريخ شيالت كشور. صادرات 

 ز منظر آمايش سرزمين.تهيه و تصويب راهبردهاي بلندمدت توسعه بخش كشاورزي ا 

 

 

 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 

87 

 

 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 تر شده است؟ دآیا رشد ارزش افزوده بخش خدمات کن(4-3

بخش خدمات به عنوان بزرگترين بخش اقتصادي كشور )از لحاظ سهم در ايجـاد ارزش افـزوده در   

از رشد  1384-1390عملكرد بخش خدمات طي دوره اقتصاد ملي( از جايگاه ويژه اي برخوردار است. 

 4.3ار بوده است، بطوري كه طي كل دوره مورد بررسي، رشد متوسط سـاالنه معـادل   مناسبي برخورد

 درصد بوده است. 

و نقل، انبارداري و   گردد زيرگروه مربوط به بخش حمل همانطور كه در جدول ذيل نيز مالحظه مي

درصد طي دوره مـذكور رشـد داشـته اسـت. همچنـين خـدمات        10.2ارتباطات بطور متوسط ساالنه 

درصد افزايش يافته اسـت.   7.9سسات مالي و پولي نيز طي دوره مورد بررسي بطور متوسط ساالنه مو

درصد رشد يافته كه حاكي از رشد  4.6زيرگروه بازرگاني، رستوران و هلتداري نيز طي كل دوره ساالنه 

مورد بررسي بر اي طي سالهاي  منطقه آثار تحوالت نامساعد جهاني و بهباشد، البته بايستي  مناسبي مي

 توجه نمود.عملكرد اين بخش از زيرگروه خدمات 
 

 6384-6393طی دوره  ارزش افزوده بخش خدماترشد متوسط 

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانمأخذ: 

  

 90-1384 1387-1384 شرح

 4.3 5.3 ارزش افزوده بخش خدمات

 4.6 4.4 بازرگاني ، رستوران و هتلداري

 10.2 14.7 حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات

 7.9 8.36 مالي و پولي خدمات موسسات

 1 0.91 خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي

 1.9 3.1 خدمات اجتماعي ، شخصي و خانگي

 دولت و افزایش تولید و تأمین مالی                                                                                                                                      
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

   ج( تأمین مالی تولید از طریق صندوق توسعه ملی:

)كـه در  صندوق توسعه ملـي   هاي اقتصادي از منابع ها و بنگاه اي جهت برخورداري شركت شرايط ويژه

بينـي   در اساسنامه اين صـندوق پـيش  ( منابع واريزي به آن استميليارد دالر  52.3حال حاضر حدود 

در واقع منابع صندوق تماماً متعلق به بخش غيردولتي بـوده و صـرفاً جهـت تـأمين مـالي       ،شده است

است در اساسنامه صـندوق،   ذكرشايان باشد.  ها و مؤسسات بخش غيردولتي قابل تخصيص مي شركت

ها متعلق بـه بخـش    درصد سهام آن 80شوند كه بيش از  ها و مؤسساتي غيردولتي محسوب مي شركت

درصـد اعضـاي    20هاي اقتصادي كه صرفنظر از نوع مالكيت بيش از  غيردولتي باشد. ضمن آنكه بنگاه

صندوق دولتي محسوب شـده و  ها توسط مقامات دولتي تعيين شوند از نظر اساسنامه  هيأت مديره آن

امكان استفاده از منابع صندوق را ندارند. ضوابط مذكور با عنايت به منابع قابل توجه صـندوق توسـعه   

ملي، فرصت ويژه و تاريخي را براي بخش غيردولتي )كه معموالً در گذشته توان رقابت كافي با بخـش  

 و توانمنـد سـازي  ه بطور قطع منجـر بـه   دولتي جهت جذب منابع مالي را نداشت( ايجاد كرده است ك

گـذاري بخـش خصوصـي و در نتيجـه رشـد و توسـعه پايـدار         تقويت بخش خصوصي، افزايش سرمايه

 اقتصادي كشور خواهد شد. 

  باشـد كـه    ميليون دالر مي 220ميليارد و  34معادل  صندوق، مجموع قراردادهاي عامليت ارزي

 تي و خصوصي جهت اعطاي تسهيالت منعقد شده است.بانك دول 18فقره قرارداد با  23در قالب 

  ميليـون   135ميليـارد و   21طرح با مبلغي بالغ بـر   350هاي ارزي مصوب معادل  مجموع طرح

درصد آن مربوط به بخـش صـنعت و معـدن )بـا احتسـاب نفـت، گـاز و         90باشد كه بيش از  دالر مي

 فر اعالم شده است. ن 80300هاي مذكور  اشتغالزايي طرح باشد. پتروشيمي( مي

   ميليارد دالر بـراي   9توان به اختصاص بيش از  اصلي بخش صنعت و معدن مي هاي بخشاز زير

عنوان  هميليارد دالر صنايع پتروشيمي ب 3/3هاي باالدستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك،  طرح

هـاي   ميليـارد دالر طـرح   8/1هـاي نيروگـاهي،    ميليارد دالر طـرح  4/2هاي اصلي كشور،  يكي از مزيت

 هاي سيمان، بتن و ساير صنايع صنعتي و توليدي اشاره كرد.  ميليارد دالر طرح 6/2فوالدي و بيش از 

   ( قانون بودجه سال 16مجموع قراردادهاي عامليت ريالي صندوق در اجراي بند )بندهاي  1390 ،

ميليـارد   5زار ميليارد ريال )حدود ه 105بيش از  1392و  1391هاي  قوانين بودجه سال 5-2و  1-5

 باشد. فقره قرارداد عامليت مي 20ميليون دالر( در قالب  850و 

  89539هزار ميليارد ريـال در قالـب    72هاي ريالي مصوب و پرداخت شده بالغ بر  طرح مجموع 

 .مي باشدنفر  171658زايي مستقيم  اشتغال و با طرح 
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

   قوانين  5-1و بند  1390انون بودجه سال ق 16منابع بند بخش آب و كشاورزي تاكنون از محل

زايـي   طـرح بـا اشـتغال    99585ميليـارد ريـال بابـت     58،041، از مبلغي بالغ بر 92و  91  بودجه سال

 نفر، استفاده نموده است.  136480مستقيم 

   لغـي  ، از مب92و  91 هاي قوانين بودجه سال  5-2ل بند تاكنون از مح و معدن نيز صنعتبخش

 نفر، استفاده نموده است. 35178زايي  طرح با اشتغال 493ميليارد ريال بابت  14،106بالغ بر 

 
 1629پایان خرداد  های ارزی مصوب بخش اقتصادی صنعت و معدن تا طرح

 صندوق توسعه مليمأخذ:       

 

 1629ترکیب بخشی طرح های ریالی مصوب تا پایان خرداد 

   صندوق توسعه مليذ: مأخ      

)هزار دالر( مبلغ   تعداد بخش اقتصادی  درصد از کل 

 %47 9،342،333 7 نفت و گاز

 %3/17 3،326،638 12 پتروشیمیصنایع باالدستی 

 %6/12 2،436،839 20 نیروگاه

 %5/9 6،842،266 31 فوالد

 %4/2 461,286 22 سیمان و بتن

 %2/11 2,626,929 176 سایر

 %199 69،261،322 938 جمع

 زایی اشتغال تعداد )ميليارد ريال(مبلغ  شرح

 422 62234 (96قانون بودجه  2-2بند ) صنعت و معدن
32’618 

 68 6،932 صنايع تبديلي و تكميلي

 316’3 213’6 2،636 (96قانون بودجه  2-6بند ) آب و كشاورزي

 639’633 96884 22932 (93قانون بودجه  66آب و کشاورزی )بند 

 628’616 318’633 12،648 جمع

 دولت و افزایش تولید و تأمین مالی                                                                                                                                      

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 

 

91 

 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و شهری روستاییو تولید مسکن نوسازی  

 و شهرسازی هاراه توسعه  

 طرح مسکن مهر 

 

 

 

 

 

  

 دولت و 

 عمران و آبادانی
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 ؟ (آیا جهشی در حوزه مسکن و راه اتفاق نیفتاده است8-1

است و طرح بزرگ مسكن  كه بسيار مورد توجه دولت قرار گرفته استبخش مسكن يكي از بخشهايي 

هـاي مـالي مناسـب جهـت      مهر با تمركز بر ايجاد مسكن براي افراد كم بضاعت جامعه كه از توانمندي

)بر اساس اطالعات  در اين دولت براي اولين بار شروع شد. آمار موجود د،خريد سرپناه برخوردار نيستن

هاي نهم و دهم  ه نتيجه اقدامات دولتدهند نشان وزارت راه و شهرسازي كه در جداول زير آمده است(

 باشد. در اين حوزه مي

 

 شهری:  و روستاییتولید مسکن و  الف( نوسازی

  به  1376-84طي سال هاي  واحد مسكوني 127000تعداد مسكن روستايي نوسازي شده از

و است. به بيان ديگر، در دولت نهم  افزايش يافته 1384-92طي سال هاي  واحد مسكوني 1300000

شايان ذكر  زي مسكن روستايي صورت گرفته است.برابر دولت هفتم و هشتم، نوسا  10.2دهم حدود 

به منظور مقاوم سازي و ارتقاء كيفيت ساخت و سازهاي روستايي، طرح ويژه نوسازي و بهسازي است 

 با هدف بهسازي فضاهاي سكونتي روستاها و نوسازي مسكن روستايي 1384مسكن روستايي از سال 

و از طريق تهيه و اجراء طرح هادي روستاها، تامين تسهيالت بانكي ارزان قيمت جهت ساخت مسكن 

روستايي، فقط بافت با ارزش روستايي و توسعه و ترويج الگوي معماري بومي و استفاده از مصالح 

اسالمي  بادوام و شيوه هاي جديد ساخت در پيوند با فناوري بومي در دستور كار بنياد مسكن انقالب

 هايهزار واحد سهميه مصوب اين طرح طي سال 1886قرار گرفت. در اين راستا، تاكنون بالغ بر 

هزار واحد قرارداد با بانك منعقد نموده اند. واحدهاي  1543بوده كه از اين مقدار بالغ بر  91-1384 

و  ديوارچيني زار واحد،ه 1458هزارواحد، در مرحله اجراي فونداسيون  1464آغاز به كار شده بالغ بر 

 هزار واحد مي باشد. 1306هزار واحد و واحدهاي خاتمه يافته  1376سقف 
 

 

 وزارت راه و شهرسازيمأخذ: 

 

 نوسازی مسکن روستایی 

 نسبتت 6384-6392 6316-6384 شتترح

 برابر10.2 1300000 127000 تعداد نوسازي مسكن روستايي
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  برابر دولت هفتم و  4/2توليد مسكن در مناطق شهري كشور نيز، در دولت نهم و دهم حدود

در هر واحد مسكوني در سال  03/1راكم خانوار از هشتم، مسكن ايجاد شده است، به گونه اي كه ت

 كاهش يافته است. 1390در سال  94/0به  1385

 

 وزارت راه و شهرسازيمأخذ: 

 سال
تعداد انعقاد 

 قرارداد با بانآ

تعداد واحد آغاز 

 به کار

اجرای 

 فونداسیون

اجرای اسکلت و 

 پوشش سقف
 خاتمه یافته

6384 199،011 192،942 189،985 181،358 173،922 

6382 199،857 192،249 189،180 181،366 176،367 

6386 222،333 214،049 214،049 205،565 201،402 

6381 188،694 178،027 178،027 172،166 168،457 

6388 209،264 205،203 205،203 200،649 195،719 

6389 379،145 353،289 353،289 332،733 312،304 

6393 143،227 127،624 127،624 101،948 78،088 

6396 2،143 1،245 1،245 334 129 

 1،306،388 1،376،129 1،458،602 1،464،628 1،543،674 جمع

 تراکم واحدهای مسکن روستایی

 تراکم خانوار در واحد مسکونی تعداد واحد مسکونی تعداد خانوار سال

 1.15 4428046 5096187 1385سرشماري 

 1.11 5172594 5757799 1390سرشماري 

 تولید مسکن شهری

 نسبتت 6384-6392 6316-6384 شتترح

 برابر2.4 5267000 2203000 توليد مسكن شهري
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 

 توسعه راه ها و شهرسازی: (ب

  كيلومتر بوده كه اين رقم درسال  150در حدود  1357ميزان آزادراه هاي فعال در كشور تا سال

 374يافته است. احداث آزادراه در دولت هفـتم و هشـتم در حـدود     كيلومتر افزايش 1086به  1384

كيلومتر )حدود  1263درحدود  1392كيلومتر بوده در حاليكه در دولت نهم و دهم تا ارديبهشت سال

 برابر نسبت به دولت هفتم و هشتم( آزادراه احداث شده است. 3.4

  كيلومتر بوده كه اين رقم درسال  174در حدود  1357ميزان بزرگراه هاي فعال در كشور تا سال

 2537كيلومتر افزايش يافته است. احداث بزرگراه در دولت هفتم و هشـتم درحـدود    4713به  1384

كيلومتر )حدود  8510درحدود  1392كيلومتر بوده در حاليكه در دولت نهم و دهم تا ارديبهشت سال

 برابر دولت هفتم و هشتم( بزرگراه احداث شده است. 3.35

  كيلومتر بـوده كـه ايـن     200در حدود  1357روستايي فعال در كشور تا سال  آسفالتميزان راه

كيلومتر افزايش يافته است. احداث راه آسفالت روستايي در دولت هفتم  54994به  1384رقم درسال 

 1392كيلومتر بوده در حاليكه در دولـت نهـم و دهـم تـا ارديبهشـت سـال       29213و هشتم درحدود 

برابر نسبت به دولت هفتم و هشتم( راه آسفالت روستايي احداث  1.6كيلومتر )حدود  46456ود درحد

 شده است.

  كيلومتر بوده كه ايـن رقـم    4567در حدود  1357ميزان خطوط راه آهن فعال در كشور تا سال

تم كيلومتر افزايش يافته است. احداث خطوط راه آهن در دولت هفتم و هش 10387به  1384درسال 

 3085درحدود  1392كيلومتر بوده در حاليكه در دولت نهم و دهم تا ارديبهشت سال 3005درحدود 

 برابر دولت هفتم و هشتم( خطوط راه آهن احداث شده است. 1.03كيلومتر )حدود 

  ميليون تن بوده كـه ايـن    19در حدود  1357ميزان ظرفيت بنادر تجاري فعال در كشور تا سال

ميليون تن افزايش يافته است. افزايش ظرفيت بنادر تجاري در دولت هفتم  114به  1384رقم درسال 

درحـدود   1392ميليون تن بوده در حاليكه در دولت نهم و دهم تـا ارديبهشـت    44و هشتم درحدود 

 برابر دولت هفتم و هشتم( ظرفيت بنادر تجاري افزايش يافته است. 1.6ميليون تن )حدود  71

 

 تراکم واحدهای مسکونی شهری

  در واحد مسکونی تراکم خانوار احد مسکونیتعداد و تعداد خانوار سال

 1.03 12065449 12405584 1385سرشماري 

 0.94 16445526 15427848 1390سرشماري 
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 و شهرسازي وزارت راهمأخذ: 
 

 .وزارت راه و شهرسازيمأخذ: 

 

 

 

 

 روند تحوالت راه سازی در کشور

 واحد شاخص
موجودی تا 

 6321سال

موجودی تا 

شهریور 

6384 

و  هفتم دولت

 هشتم

دولت نهم و 

 دهم

مقایسه 

نسبت دو 

 دوره اخیر

 )برابر(

 موجودی

 6392تا خرداد 

درصدساخت 

های  در سال

از  92تا  84

 کل

آزادراه هاي احداث 

 شده
 %54 2349 3.4 1263 374 1086 150 كيلومتر

بزرگراه هاي احداث 

 شده
 %64 13223 3.4 8510 2537 4713 174 كيلومتر

 %46 101450 1.6 46456 29213 54994 200 كيلومتر آسفالت راه روستايي

توسعه خطوط اصلي و 

 آهن فرعي راه
 %23 13471 1.03 3085 3005 10387 4567 كيلومتر

افزايش ظرفيت بنادر 

 تجاري
 %38 184 1.6 71 44 114 19 تن نميليو

افزايش ظرفيت 

 كانتينري بنادر تجاري
 TEU 75 1875 1.325 5225 3.9 7100 74%هزار

 روند تحوالت شهرسازی در کشور

 واحد شاخص
موجودی تا 

 6321سال

موجودی تا 

شهریور 

6384 

  دولت

و  هفتم

 هشتم

 دولت

 نهم و دهم 

مقایسه 

نسبت دو 

 دوره اخیر

 )برابر(

 دیموجو

تا خرداد 

6392 

درصدساخت 

های  در سال

 از کل 92تا  84

 هزار واحد توليد مسكن شهري

5306 

10791 2203 5267 2.4 16395 32% 

 - - 7.3 2180 300 - هزار واحد توليد مسكن حمايتي

 %31 5490 13.4 1700 127 4216 هزار واحد توليد مسكن روستايي

 ساخت بيمارستان
 %14 800 1.7 110 66 - - پروژه

 %7 120000 1.2 8145 7065 - - تخت

ــت ـراي    ظرفيـ ســـازي بــ

 سازي ساختمان صنعتي
 %32 16395 2.4 %34.5 %25 - - درصد
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 

 سکن و عمران شهریم

 های کمی عناوین شاخص
واحد 

 متعارف
6384                 6393 

 26323 62228 هزار واحد تعداد واحدهاي مسكوني

 82 18 درصد درصد واحدهاي مسكوني بادوام

 98/2 3 تعداد اتاق متوسط تعداد اتاق در واحدهاي مسكوني

 32/6 6/6 خانوار تعداد خانوار در واحد مسكوني

 1/62 13 درصد نسبت مسكن ملكي

 263648 683111 تعداد هاي ساختماني صادر شده تعداد پروانه

 2/24 6/41 درصد ز سفرهاي شهريونقل عمومي ا سهم حمل

 6/29 26 درصد آوري و دفع فاضالب شهري درصد جمعيت تحت پوشش خدمات جمع

 2/96 2/96 درصد جمعيت تحت پوشش آب شهري

 1/66 6/9 مترمربع سرانه فضاي سبز شهري

 69 9 درصد نسبت زباله بازيافت شده به كل زباله شهري

 88 16 درصد نشاني شجمعيت تحت پوشش خدمات ايمني و آت

 6949 6384 هكتار هاي بهسازي شده شهري سطح بافت

  وزارت راه و شهرسازيمأخذ: 
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 ؟موفقیت آمیز بوده استتا چه حد  "برنامه مسکن مهر"تجربه دولت در اجرای  (8-9

امگذاري شد هاي كم درآمد و زوجهاي جوان كه برنامه مسكن مهر ن برنامه توليد انبوه مسكن ارزان براي گروه

هاي محروم شهري است  هاي محوري دولت نهم براي برقراري عدالت اجتماعي و كمك به گروه يكي از برنامه

شهرها،  كه در دولت دهم نيز ادامه داشته است. با افزايش قيمت ناگهاني مسكن در شهرهاي بزرگ و كالن

نام  ميليون واحد مسكوني با ثبت 7/1خت اصرار و تأكيد دولت بر اجراي اين طرح دو چندان شد و برنامه سا

سال سابقه سكونت كه فاقد مسكن بوده و از خدمات خريد  5گسترده از متقاضيان ساكن شهرها با بيش از 

برداري از زمين  بودند، آغاز شد. برنامه مسكن مهر )واگذاري حق بهره  مسكن دولتي )يا حمايتي( برخوردار نشده

نيز نام گرفته است(، بر مبناي حذف هزينه زمين از كل هزينه واحد مسكوني ساله اراضي  99ي  كه اجاره

 باشد. كه براساس نتايج مطالعات طرح جامع مسكن مي تريزي شده اس پايه

 هـا از    ژه هاي صورت گرفته و مهمتر از همه تأمين اعتبـار الزم بـراي اجـراي پـرو     ريزي با عنايت به برنامه

مليات ساختماني طرح به مرور افزايش يافت و حدوداً يكسال پـس از شـروع   سيستم بانكي، سرعت پيشرفت ع

طرح و فراهم گرديدن مقدمات اجرايي، پيشرفت فيزيكي از شتاب الزم برخوردار گرديـد بطوريكـه بـر اسـاس     

تعـداد   از (،1/3/1392به تـاريخ  ) آخرين اطالعات دريافتي از مراحل پيشرفت مسكن مهر در كليه نقاط كشور

كـه   سـازي  واحد در مرحله اتمام پي  2،128،599تعداد اند، پروانه ساختماني اخذ نموده كه واحد 2،229،475

 و از واحـدهاي مـذكور نيـز تعـداد     واحـد در مرحلـه اتمـام اسـكلت و سـقف      1،889،594 از اين ميزان تعداد

در مرحلـه اتمـام    زنيـ  واحـد  1،303،540 كاري مي باشند كه تعـداد  واحد در مرحله اتمام سفت 1،744،731

هزار ميليارد ريال تسـهيالت بـه ايـن طـرح اختصـاص       350ضمن اينكه تاكنون بالغ بر باشند.  كاري مي نازك

 مسكن مهر با جزئيات بيشتر در جدول ذيل درج گرديده است: عملكرد افتتاحمشروح يافته است. 
 

 عملکرد افتتاح مسکن مهر در کل کشور

 شرح
  واحد مسکونی افتتاح شده

 (36/33/6392تا تاریخ )

 485587 هزار نفر 22شهرهای باالی 

 186671 هزار نفر 22شهرهای زیر 

 48729 شهرهای جدید

 110125 بافت فرسوده

 836662 جمع كل

 وزارت راه و شهرسازيمأخذ: 
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دولت و اولین ها 

ید()مجموعه دستاوردهایی که برای اولین بار در دولت نهم و دهم حاصل گرد  
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 تصویب قوانین پایه و مادراولین بارها در عرصه  

 

  ( قانون اساسی44)اصل اجرای سیاست های کلی 

 مالیات بر ارزش افزوده 

 مهر  مسکن 

 کشور نقل و سوخت مدیریت حمل و 

 هدفمندی یارانه ها 

 مدیریت خدمات کشوری 

  یگمرکاصالح قانون امور 

 قانون جامع آب وخاک 

  پولشوییمبارزه با قانون 
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 
 
 
 
 

 یاقتصاد عرصهدر اولین بارها  

 

  اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 

 واردات  گسترش تولید و سبقت گرفتن صادرات غیر نفتی بر 

 میلیارد دالر 14میلیارد دالر به حدود  4/49از ی دولت خارج تعهدات داخلی و ها و تسویه بدهی 

  جدیدنهاد قانونی  14جاد ایو   44اجرای قانون اصل 

 هزار میلیارد تومان 199حدود  سهام به میزان واگذاری 

  داراییمیلیارد دالر  59تشکیل صندوق توسعه ملی با 

  وجه گندم به کشاورزان بالفاصله پرداخت 

  بانک قرض الحسنه و صندوق مهر امام رضا تأسیس 

 تلفن  توسعه شبکه ارتباطی وکاهش قیمت موبایل و 

 کشاورزی در تمام کشور برای مقابله با تحریم توسعه ارگروه تشکیل ک 

 تحریم با مقابله برای کشور تمام در معدن توسعه کارگروه تشکیل  

 صنعتی و معدنی از محصوالت یکاشی و بسیار خودکفایی در سیمان و شیشه و 

 

 

 

 

 اولین ها  دولت و                                                                                                                                       
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 اجرای عدالتاولین بارها در عرصه  

  بیش از شش دهک  به سهام عدالتتوزیع 

 و پرداخت یارانه نقدی دفمندی یارانه ها ه 

  مسکن مهر 

  و زودبازدهبنگاههای کوچک 

  قرض الحسنه توسعه نظام 

 حقوق بازنشسته ها وکارکنان  قابل توجه افزایش 

  در روستا  64/9کمتر از  در شهر و 63/9کاهش ضریب جینی به کمتر از 

 برای اولین بار 19زیر به  1دهک درآمد ( برخوردار به 19دهک ) درآمد کاهش نسبت 

  هزار نفر  99آزادی زندانیان مهر حدود 

  بیمه طالیی بازنشستگان 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 

111 

 

 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 

 

 علم و فناوریاولین بارها در عرصه  

  ایجاد معاونت علمی وفناوری رئیس جمهور 

  مقام اول در سرعت پیشرفت علمی 

  هسته ای شدن وغنی سازی 

 ماهواره  پرتاب فضایی شدن ایران و 

 موجود زنده به فضا  اعزام 

  ایجاد بنیاد نخبگان 

  ایجاد صندوق حمایت از نوآوران 

  ایجاد دانشکده طب سنتی 

  هوشمند سازی مدارس کشور 

 پرورش  سند تحول آموزش و 

  نقشه جامع علمی کشور 

  نظام رتبه بندی معلمان 

  تولید صنعتی سوخت هسته ای 

  تسلط بر دانش لیزری 
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 
 

 مدیریت انرژیاولین بارها در عرصه  

 با کارت سوخت  (علیرغم افزایش خودرو) تغییر روند قابل توجه مصرف سوخت در کشور 

  صادرات سوخت 

  رده اول دنیا با گاز سوز کردن خودرو ها 

  صادرات تجهیزات گاز سوز کردن معادل کل دنیا 

  فرسوده میلیون خودرو  65/1از رده خارج کردن حدود 

 ایی کنترل مصرف آب شهری و روست 

  کاهش مصرف برق خانگی و اداری 

   در کشاورزی و صنعتمصرف برق افزایش 
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 

 

 
 

 فرهنگ و میراث فرهنگیاولین بارها در عرصه  

  تعزیه  –عزاداری شامل مراسم )اولین بار مورد برای  19ثبت میراث فرهنگی معنوی–   

 خطبه حضرت زهرا)س( و نوروز باستانی(

 ادیه بین المللی شنواره و اتحتاسیس چندین ج 

 ازدواج و زنانخانواده تمرکز بر امور ، 

  وزیر زن انتصاب اولین 

  سال و همسر و فرزند معلول  4تقلیل ساعت کار زنان سرپرست خانوار و دارای فرزند زیر 

   خطر انقراض ملت  به منظور جلوگیری ازجمعیت توجه دادن به لزوم افزایش 

  فرهنگ قرآنی توسعه 

 بستگی خود باوری و امید وحدت ملی و هم 

  سند مهندسی فرهنگی 

  (برای اولین بار 14به  69رتبه از )ثبت آثار جهانی چند برابر قبل   

  (صعود به لیگ جهانی والیبالو صعود به جام جهانی فوتبال )توسعه ورزش و قهرمانی های جهانی 

 

 

 

 

 

 

 اولین ها  دولت و                                                                                                                                        اولین ها  دولت و                                                                                                                                       
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 

 

 

 

 حفظ امنیت جانی مردم اولین بارها در عرصه 

 ها(  علیرغم چند برابر شدن خودرو و مسافرت) اده ایکاهش تلفات ج                                                     

                     1621هزار در سال  12به کمتر از  1684هزار در سال  98کاهش تلفات از حدود  با

 (شتیمهزار تلفات دا 39بیش از  1621 سال در ادامه داشت  قبلی اگر روند)

 ها و ارتقاء کیفیت خودرو و جاده کنترل 

 

 

 
 

 اولین بارها در عرصه جغرافیا 

 تعیین وسعت دقیق ایران                                                                                                                               

کیلومتر  1348999از کشور ها وسعت  گیری ق اندازهای و تدقی برداری ماهواره با نقشه)

هزار کیلومتر افزایش در حال  995کیلومتر مربع افزایش یافت. بیش از  1846999مربع به 

 .(پیگیری برای ثبت جهانی است
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 داخلیدولت و فضای کالن اقتصاد جهانی و 

 

 

 

 

 عمران و زیرساختاولین بارها در عرصه  

 برق  نعمت خانوار از 99مندی روستاهای باالی  جشن بهره 

 پی در پی در فصول تابستانسال خاموشی  19ی شبکه برق بعد از پایدار 

  دریای جنوب و شمال به فالت مرکزیآغاز انتقال آب از 

 طرح عظیم آب آشامیدنی خوزستان 

 ح عظیم آب آشامیدنی قمطر 

 رفتن تعداد مسکن موجود به خانوارپیشی گ 

  

 اولین ها  دولت و                                                                                                                                       
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 ای نهم و دهم هسال خدمت ماندگار دولت 8هایی از بخش    مهرگان

 

 

 

 

 الملل بین اموراولین بارها در عرصه  

  (بیش از یکصد سفر)با انجام  دنیابیشترین روابط با 

  طرح مبحث انتظار در سطح جهانی  

  حکومت جهانی عدالت به عنوان جایگزین وضع ضد انسانی فعلیطرح مبحث 

 هلوکاست و منفعل کردن نظام سلطه                                                                               سوال از

برای تسلی دل ؟ اند ها بوده است اگر این است چرا عصبانی فع صهیونیستگویند به ن می)

 (کنند خودشان و کاهش ارزش این کار تبلیغات می

  اصالح معاهدهNPT متحد به نفع کشورهای مستقل به خصوص ایران در سازمان ملل 
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