
 صندوق توسعه ملی نوین گفتمان طرح

 1مختار جعفری

 دهیچک

نیازمند صندوق رف نگاه به منابع و مصا یگذارهیسرمابا تغییر سیاست صندوق توسعه ملی از اعطای تسهیالت به 

نبوده و تحقق  ریپذامکانعامل  ئتیهزیرا که دست برداشتن از دخل صندوق تنها با التزام ؛ گفتمانی است تغییر

 است. ( نی و بازارجامعه مدامناء( و غیر دولتی ) ئتیه ژهیو)به یدولتنوط به همراهی دیگر ارکان آن در بخش آن م

عدم تحقق  .سازدیمامکان اجرای سیاست جدید را فراهم حکمرانی  رانیگبازبا گستراندن چتر خود بر  نو گفتمان

جهت  وقردی فشار بر صنددر موا و عدم همکاری، تیحماعدمعدم پذیرش،  باعث (تفاوت برداشت) این امر

این بر  توانیمفلذا پرسش این است که چگونه  .استبسیار جدی  یکه مانع شودیم برگزیدهبازگشت از سیاست 

این پاسخ به  در مقامگفتمان  طرحاز نظریه و روش تحلیل گفتمان در  یریگبهرهبا این جستار . فائق آمد چالش

 در هاگزارهبا دیگر  مشروع را ییهاگزارهاز  یامجموعه ،کارگزاران امر عاملیتبا  پرسش برآمده است. طرح گفتمان

 هاگزاره کردن ریپذفهم. این طرح عالوه بر عمومی سازد راخاصی  یهاگزارهو  هاگفته تیدرنهاتا  زدیآمیمهم 

 همراهی بخش عمومی و خاصتاً نهادهای مدنی را در پی خواهد داشت.خواص برای 
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 مقدمه

گاز و میعانات گازی و  تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و صندوقهدف از تشکیل  توسعه ملی صندوق در اساسنامه

آینده از منابع نفت و گاز و  هاینسلسهم  ظحفـ ززاینده اقتصـادی و نیـ هایایهسرمماندگار، مولد و  هایثروتنفتی به  هایفرآورده

داخت تسهیالت ارزی اقدام به پر  صرفاًسال نخست فعالیت خود  10در طول صندوق  هرچند .عنوان گردیده استنفتی  هایفرآورده

 کمتر و شده هزینه( عمرانی بخش) ایتوسعه چنینهم و( ایبودجه مصارف) تثبیتی بخش در  تاکنون منابع صندوق بیشترد و نمو

صندوق توسعه ملی در مسیر عمل به تعهدات و وظایف  دیگرعبارتبه. (1400 ،)صندوق توسعه ملی است بوده صیانتی بخش در

 هایسال که در گونهآنگذشته است؛  هایدولتمکرر  هایبرداشتنخست، ؛ جدی مواجه بوده است چالشاز آغاز با چهار  اشذاتی

بخش خصوصی را از منابع حساب ذخیره ارزی بسیار  مندیبهره اساساًو  دادهرویسوم و چهارم توسعه نیز  هایبرنامهاجرای قانون 

 در بررسی و تصویب الیحه بودجه کشور در زمانبه صندوق توسعه ملی  ایبودجه ایهزینه، تحمیل ساالنه تکالیف دوم .محدود کرد

 اشاصلیهم به شکل تکالیف جدید ریالی بود. این رویه یکی از دالیل منحرف شدن حساب ذخیره ارزی از اهداف  عموماًمجلس که 

خاصی که بر  شرایطگاه تحت اضطرار و  کهحساب صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی قرار داشتن ، سوم ده است.نیز بو

اجزای اساسنامه صندوق توسعه تغییرات ، چهارم گردیده است. آن زدهبشتا هایگیریتصمیم، دچار شدهمیاقتصاد کشور تحمیل 

این مسئله مرتفع   کلی برنامه ششم توسعه هایسیاستکه در ابالغ مجلس و دولت  مصوب ساالنه ایبودجهملی در قوانین عادی و 

سهم نسل »به معطوف عامل صندوق  ئتهیرویکرد موجب گردید توجه  این .(1394 ،نفت و انرژی رسانیاطالع)شانا؛ شبکه  گردید

 ازجمله برنامه ششم توسعهابالغی کلی  هایسیاستد. این مهم در راستای نگاه به منابع و مصارف صندوق گردو تغییر « آینده

 (1394 ،قوانین و مقررات کشور رسانیاطالع)پایگاه ملی  «ای و قوانین عادیاستقالل مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه»

 ؛نیست پذیرامکانصندوق  نفعانذیدیگر  نظارت( و در مرتبه باالتر هیئتامناء و  هیئتکه بدون همراهی دیگر ارکان صندوق ) است

کردن و منطقی کردن منافع و  ترازهمابزار سیاستی برای  عنوانبهصندوق درآمد ملی باید . شودمیاما این اجماع چگونه فراهم 

نهادی که در آن ذینفعانی  سازوکارکه ایجاد  داده استتجربه نشان  .اجتماع به کار رود طورکلیبهذینفع و  هایگروهدولت،  هایانگیزه

, 1392 ،)نادعلی است هاصندوقبرای مدیریت  هاراهاز بهترین  صندوق نقش داشته باشند، یکی ادارهو در سطح ملی در  دولتی فرا

 دانندیفرآیندی م را حکمرانی( 1397ی و همکارانش )عیبد ندوق در حکمرانی اجتماع است.این رویکرد مستلزم تعریف ص .(12ص. 

برای نظام حکومتی و نحوه و  یزیربرنامه یهاوهیدر راستای اداره امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه در قالب ش

ها آن زعمو جهانی. به یالمللنی، بیاملی، منطقه محلی، یهاها و دولتچگونگی طراحی دستگاه دولت و حکومت در سطوح حکومت

اصلی از بازیگران  یهاو گروه شناسدیغیررسمی را به رسمیت م حکمرانی، وجود قدرت در داخل و خارج از اقتدار نهادهای رسمی و

است که در آن مجموعه  دربرگیرنده فرآیند شناسایی و تشخیص تصمیماتی دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی را شامل و نیز

. حکمرانی تنها معطوف به دولت نیست. همراهی و التزام دیگر اجزاء (187 :1398 و همکاران )بدیعی ازنداهی اندشده یزیرهیپا

سازوکاری است که این مهم را سیاستی است. گفتمان  هایگزارهحکمرانی عالوه بر قانون منوط به اجماع همگانی در فهم و پذیرش 

مجموعه و توجه آن به منطق تولید همبستگى و سـازگاری  یـابى یـک تمرکـز گفتمـان بـر سـازوکارهای انسـجام .سازدمیمحقق 

جاری  و بستر معرفتى منجر به بروز قدرت اجتماعى هایتکنیکاَعمال فردی و گروهى، اظهارات،  ،هاایدهای از  واره در درون نظـام

ان حکمرانی با یگرتغییر نگرش بازرای ب ی نوگفتمان حمسئله اصلی این مقاله طرفلذا  .(83, ص. 1396 ،)مبلغی است در آن مجموعه

مشارکت بازیگران حکمرانی را کرد و  سازیعمومیاین تغییر سیاست را صندوق توسعه ملی است تا بتوان توجه به تغییر سیاست 

های گفتمانی از متون مربوطه ه و گزاراست  شدهاستفاده روش تحلیل گفتماننظریه و در مطالعه حاضر از  برای تحقق آن جلب کرد.

، بخش خصوصی در این الگو دولت .است شدهارائهالگو  صورتبهابالغی و...( استخراج و  هایسیاست، اظهارنظر)کتاب، مقاله، سخنرانی، 



 .سازندمیخویش را بر جامعه مسلط  موردنظرو نظم  طلبیدهگفتمان هژمون را به چالش عوامل سیاسی هستند که و نهادهای مدنی 

در ادامه و در بخش دوم طرح مسئله است،  رودمیبخش نخست که شرح آن است.  شدهتشکیلاز پنج بخش  این پژوهش ساختار

حقایق قاله . بخش چهارم مشودمی . در بخش سوم ساختار الگوی تحقیق معرفیگیردمیمورد بازبینی اجمالی قرار  یادبیات موضوع

 شودمیارائه گفتمان طرح و در پایان  از متون استخراج و تحلیل

 گفتمان
 فروآن و ی ساختار پیچیده پردازمفهومفقدان  ، بر سطح تبادل پیام پژوهشگران ازحدبه دلیل تمرکز بیش هال بر آن بود کهاستوارت 

در مقابل مدل  واقعبهاست.  جدی مواجه نقدهایی  با اجتماعی  ارتباطاتالگوی  ،به مدل خطی )فرستنده/پیام/گیرنده( کاستنش

 فلذا. گرددمیتوزیع متفاوت  نحویتولید و به است که پیام دهد. در چارچوب گفتمان می رویدر گفتمان معنا چرخه تولید  ،خطی

پیامی معنا نشود قابلیت  . اگرشود و بازتولیدترجمه گفتمان در تجارب اجتماعی  خواهد بود کهکامل و مؤثر  در صورتی پیام جریان

رمزگشایی  درک و یگفتمان در از پیام منوط به آن است معنای آننیاز یا استفاده برآورده سازی  ،تأثیرگذاری مصرف نخواهد داشت.

است  واضح ، پیامدهای ایدئولوژیک یا رفتاری هستند.(اقناع، نفوذ، سرگرمی، آموزش یا تأثیربا هدف )شده رمزگشایی معانی شود.

در  .، همسان نیستشودیم گشاییرمز کننده،یافتدرشود با آنچه در ساختار معنایی یمآنچه در ساختار معنایی فرستنده رمزگذاری 

های هم ذات پنداری، میان ه در موقعیتبسته به تقارن یا عدم تقارن است ک درجه درک و عدم درک ،یک تبادل در روابطی برابر

-Hall, 1973, pp. 128) شودهیچ گفتمانی هم بدون عمل رمزگذاری فهم نمی ست.اکننده رمزگشا تولیدکننده رمزگذار و دریافت

اساس  همین . برشودمیو قدرت از طریق آن اعمال  گیردمیقدرت شکل  واسطهبهمفهومی است که  در اندیشه فوکو، گفتمان .(138

. این در حالی است کندمیتأکید  هاآنرابطه دیالکتیکی میان  و بر شودمیگفتمانی و غیر گفتمانی تمایز قائل  هایعرصهفوکو بین 

اجتماعی، حتی  معتقدند تمام امور هاآن. شوندنمیفوکو، تمایزی میان امر گفتمانی و غیر گفتمانی قائل  که الکالئو و موفه برخالف

. بر همین اساس این دو نیز مانند فوکو معتقدند که یابندمی معنا و مفهوم هاگفتمانموری گفتمانی هستند و در چارچوب اقتصاد، ا

گفتمان هژمون، گفتمانی که  با تغییر معنای ایدئولوژی، آن را به معنای هاآنایدئولوژی محلی از اعراب ندارد.  در چارچوب جدید نیز

 ؛هژمون نمایدگونگی معنای مدنظر خود را در نظام دال و مدلول خود  متعدد موجود در میدان گفتمان توانسته است با طرد معانی

بلکه به معنای گفتمان  هاتودهکننده  تحریف گر واقعیت و تخدیر هایایدهایدئولوژی در معنای جدید نه به معنای نظامی از  بنابراین

 مثابهبه تواندمینظریه الکال و موفه  .(140, ص. 1395 ،دالوری و )کرمانی بخشدمی مفهوممسلط است که جهان اجتماعی را معنا و 

قرار گیرد و ادامه استیالی آنان بر ساحت اجتماع و  مورداستفادههژمون  هایگفتمانو خود ترمیمی  شناسیآسیبابزاری برای 

رقیب را یاری  هایگفتمان تواندمیاز سویی دیگر نیز  چراکه؛ اشتاین قابلیت کارکردی دوگانه خواهد د البته سیاست را میسر سازد.

، فرود درنهایتو  ساختارشکنیو  قراریبی هایزمینهبر اساس آن،  سازیاسطورهخالی گفتمان مسلط و  هایدالدهد تا با شناخت 

 هستفه مفاهیم اصلی و کلیدی ویه الکال و مدر نظر .(358 :پوزش شیرازی و)کسرایی  آمدن رقیبان از موقعیت هژمونیک را فراهم سازند

وقته ها یا  و 5عناصر ،4اعتبار ،3قابلیت دسترسی ،یا استیال و تفرق 2هژمونی ،1بندیمفصلگفتمان، : هاستآنمبتنی بر  که کاربرد این نظریه

                                                             
1 Articulation 
2 Hegemony 
3 vailability 
4 Credibility 
5 Elements 



 ،7مشروط / محتمل بودن ،6یا از جاشدگی قرارییب ،5حوزه گفتمانی ،4دال یا نقطه مرکزی، 3انسداد یا توقف، 2رنجیره هم رزی و تفاوت ،1هالحظه

. این (67-70 :1399 ،)مقدس 14هویت و 13شناور هایدال ،12دال برتر ،11سیاسیسوژگی  ،10عاملیت اجتماعی ،9سوژگی ،8ضدیت با خصومت

 رسیم است:عناصر در قالب شکل شماتیک زیر قابل ت این .یابندمیدر کنار هم در قالب یک گفتمان هویت نوینی مولفه ها 

 

 

 

 دال و مدلول                                                                   

 قراریبی                                                                      

 ت                                              ضدیت، غیری                                                                  

 هژمونی و ثبیت معنا                                                                                            

 قدرت                                                                      

 اسطوره                                                                     

 و سوژگی سیاسی                                   ایسوژهموقعیت                                                         

 ادفامکانیت و تص                                                                 

                                                                     

                                                  

 

 تشکیل گفتمان

 تشکیل گفتمان -1شکل شماره 

                                                             
1 moments 
2 Chain equivalence and difference 
3 closure 
4 Nodal point 
5 Field of discursively 
6 dislocation 
7 contingency 
8 antagonism 
9 subjectivity 
10 Social agency 
11 Political subjectivity 
12 master signifier/point de caption 
13 floating signifiers 
14 identity 

 برونداد

ه های گفتمانی الکال و موفهمولف  

 درونداد



در مقابل  ؛پیوندندمیهم به بندی مفصل با هایشانمدلولدر پیرامون آن هست که ی شناوری هادالو دال مرکزی در این نظریه یک 

عبارت بهتر مدلول سازگار با این  به .یابندمیآن معنا  دربه گفتمان داخل و قرار دارد که در رقابت و نزاعی خالی  یدال ،هادالاین 

 گفتمان .ندشومیهای برجسته های گفتمان و خودیدیگری روازاین .شودمیدیگر به حاشیه رانده  هایمدلولنظام معنایی برجسته و 

 نظام معنایی در اینجا .استعاری است صورتبهها سوژه بازتعریففضایی بازنمایی شده و ترسیم  درصدد با استفاده از استعارههمچنین 

با احاطه گفتمانی  ایجاد وگفتمان  درژگی سو تیموقع درنهایت .راندمیهای رقیب را به حاشیه خود را برجسته و نظام گفتمان

 .شودمیو هویت نوینی آفریده  بازتعریف هاآنمعنای  هاسوژه دیگر رب یکهژمون

 حکمرانی

استفاده  معه باحکمرانی به معنای بکار گرفتن قدرت و روندی برای رهبری و تنظیم امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که جا

پایه و اساس  یاندهیفزا طوری اقدامات آن بهو ظرفیت یک نظام حکمرانی برای فعالیت و یکپارچگ دهدیاز آن به خود ارزش م

ها، نهادها و فرآیندهایی حکمرانی شامل سنت (266:1392،)معمار زاده و احمدی شودیپیشرفت و توسعه جامعه تشخیص داده م

مومی و تصمیمات در مورد مسائل ع کنندیاظهارنظر م شده است، چگونه شهروندانقدرت چگونه اعمال کندیاست که تعیین م

عنوان یک نتیجه مشترک ظاهر سیاسی به-یکه در سیستم اجتماع . در اصل حکمرانی، الگو یا ساختاری استگردندیچگونه اتخاذ م

توسط یک بازیگر یا  هجادشدیپیامدهای ا تواندیتمامی بازیگران است. این الگو نم یامداخله یهاکوشش ری، یا پیامد تأثشودیم

رای قواعد، بررسی، همچنین حکمرانی را فرایند قاعده گذاری، اج. (242:1392،دهد )شیروانی و دیگران کاهشگروهی از بازیگران را 

 چارچوبو ذینفعان در  دستیابی به هدف مشترکی برای همه کنشگران منظوربهنظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع و 

هایی که بر سبک و فرآیند بر اساس این تعریف، تنظیم قوانین .اندکردهر تعریف و هنجارها در محیط یک سازمان یا یک کشو هاارزش

گذارد بخشی از وظایف می ریتأثگذاری و اعمال قدرت آفرینی کنشگران و ذینفعان در فرآیند سیاستگذاری و نحوه نقشسیاست

ی، مهار گسترعدالت، رضایتمندی، هاارزشبی به : دستیاازجملههایی حکمرانی است. بعالوه موفقیت حکمرانی معموالً با مشخصه

نان به چنین قدرتی ی دستیابی حکمراچگونگ شود.و امثال آن سنجیده می ی، اثربخشی، یکپارچگیریپذتیمسئولفساد، مشارکت، 

ان اصلی و یا کلیه ذینفع و یا رویه قابل پیاده شدن حکمرانی در میان قبولقابلبرای اداره امور عمومی سازمان یا کشور به رویه 

ها و امل دولتحکمرانی موضوعی است که بر نحوه تعبه بیانی دیگر،  (.1400 ،)مدرسه حکمرانی شهید بهشتی گرددیبرم نفعانیذ

مرکز داشته و فرایندی اجتماعی با یکدیگر، نحوه ارتباط با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده ت یهاسایر سازمان

درگیر  که چه کسانی در این فرایند کنندیواسطه آن، مشخص ماذ و بهها تصمیمات خود را اتخاز آن طریق جوامع و سازماناست که 

 (55-54, ص. 1384 ،)هداوندو چگونه وظیفه خود را به انجام برسانند 

 روش تحلیل گفتمان
 :داندیممراحل زیر پژوهشگر در تحلیل گفتمان  هایفعالیت ترینعمده( 1999) گی

 بیان کنید. روشنیبهخود را از انجام تحلیل گفتمان  هدف :1هدف سازی 

 نشانه شناختی و موضوعی در متن باشد. هایسرنخدنبال یافتن  به :2نشانه سازی 

 را غایب و مانند آن /ناممکن، حاضر/قطعی، ممکن/غیرواقعی، محتمل/را برحسب عناصر واقعی متندرون هایکلمه :3سازیکلمه

 قرار دهید. ردبررسیمو

                                                             
1 Task Building 
2 Semiotic Building 
3 Word Building 



 یا پدیده پرده بردارید. متندرون هایکنشو  هافعالیتاز  :1فعالیت سازی 

 را واکاوی کنید. متندرونمتفاوت  هایموقعیت: 2فرهنگی و اجتماعی سازیموقعیت 

 اشید.توجه داشته ب متندرونو بسترهای ارتباطی  هاتعامل، هاهویت، هانگرشبه : 3و رابطه سازی سازیهویت 

 مانند ایدئولوژی، قدرت، نابرابری، دانش، طبقه، پایگاه، سلطه و مانند آن را در نظر بگیرید. ابعادی :4سیاسی سازی 

 86( زمانی عناصر متن یا گفتمان را بررسی کنید یزنجیره، حال، آینده یا گذشته :5سازی پیوند, p. 2014Gee, ( 

 :اندشرحبه این  فهوم و الکال گفتمانی تحلیل  در تأکیدمحورهای مورد 

  هاگفتمانشناسایی فضای تخاصم و فرایند غیریت سازی بین 

  نیکگفتمان جدید در فرایند روابط هژمو یابیزمینهمسلط و  هایگفتماندر  قراریبیعوامل بحران و 

 ب گفتمان نوظهوروفضای مجازی و آرمان مطل 

 در دسترس بودنظهور و تفرق گفتمان: معیارهای اعتبار و  هایزمینه 

  هاگفتماننقش سوژگی سیاسی و رهبران در پیدایش و عینیت یابی. 

  ،در گفتمان. هانشانهو چگونگی همنشینی  بندیمفصلدال مرکزی 

اصم و غیریت سازی بین در نظر گرفت. نخستین قدم شناسایی فضای تخ ایمرحلهترکیبی و  صورتبه بایستمیاین محورها را 

ت غیریت که در وضعی هستندتعدادی از نیروهای سیاسی  معموالًتلف موجود در جامعه است در هر جامعه، نیروهای سیاسی مخ

 ایجامعهارند. در هر داز این نیروهای سیاسی با محور قراردادن وجوه ارزی، به یک گفتمان تعلق  هرکدامسازی و تخاصم قرار دارند. 

. دهدمیرا در حاشیه قرار  هاآنیا حداقل  نمایدمیدیگر را سرکوب  هایگفتمانو  ابدیمیخصلتی هژمونیک  هاگفتمانیکی از  معموالً

و همواره در  اندمقطعیامری  هاگفتماناز طریق فرایند غیریت سازی است.  هاآن یابیهویتمختلف، مستلزم  هایگفتمانفرض 

 ؛استمرحله  4وش این ربرآنند که ( 1393هماسبی )کسرایی و ط .(555-556 :1388 ،)لک گیرندمیتغییر و تحول قرار  معرض

 ل تحلیل گفتمان الکال و موفهمراح -1جدول شماره 

 مراحل ردیف

 شناسایی دو گفتمان متخاصم 1

 تعیین زمان و مکان 2

 رابطه غیریت سازانه برقراری 3

 شناسایی تغییرات معنایی 4

 (170: 1394 ،طهماسبی و)کسرایی 

به  باهدف که)گفتمان  هایمؤلفه سازیبرجسته و ها و شناور، وقته یمرکز هایدالو شناسایی  گفتمان طرح یبراپژوهش  نیدر ا

. ازآنجاکه روش است شدهاستفاده منتشرشده یتاسیساز متون  (شدهانجام بیگفتمان رق بندیمفصل یساز تیریو غ راندن هیحاش

 است. قرارگرفتهلیل مورد تحو انتخاب  هاییمتنگزیده  تناسببه ،است یفیک

                                                             
1 Activity Building 
2 Socio-Cultural Situatedness Building 
3 Identity and Relationship Building 
4 Political Building 
5 Connection Building 



 سیاستی هایمتنگزیده 

 1387 سالهبیست اندازچشمکلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند  هایسیاستابالغ 

و ایجاد « هاى زاینده اقتصادىمنابع و سرمایه»تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومى به »

براى استفاده از مزیت  ریزیبرنامهتصویب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسالمى در سال اول برنامه پنجم و  صندوق توسعه ملى با

درصد از منابع حاصل از  20واریز ساالنه حداقل  وابسته بدان با رعایت دستیپاییننسبى نفت و گاز در زنجیره صنعتى و خدماتى و 

هاى خصوصى، ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملى به بخشو  ندوق توسعه ملىهاى نفتى به صصادرات نفت و گاز و فرآورده

در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتى و بازدهى  گذاریسرمایهتولید و توسعه  باهدفتعاونى و عمومى غیردولتى 

 .(1400 ،می ایرانمجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسال رسانیاطالع)پایگاه  «مناسب اقتصادى

 1394  جمهوررئیسبه ی های کلی برنامه ششم رهبرابالغ سیاست نامه

و دائمی « های زاینده اقتصادیمنابع و سرمایه»غییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به ت»

 میعانتدرصد از منابع حاصل از صادرات نفت و  30واریز ساالنه شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و 

ها از بانک استقالل مدیریت حساب ،واحد درصد سالیانه به آن 2گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل 

قالل مصارف صندوق توسعه ملی از است ،ارزی صورتبههای غیردولتی رائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی به بخش، امرکزی

های عامل در قبال اخذ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک 20گذاری ارزی حداکثر سپردهو  ای و قوانین عادیتکالیف بودجه

فی های مذکور برای ارائه تسهیالت ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرخط اعتباری ریالی از بانک

 (1394 ،قوانین و مقررات کشور رسانیاطالع)پایگاه ملی  «صندوق توسعه ملی

 1394 یتولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی رهبر یکلی ابالغ هایسیاست

کار  های تولیدی و ارتقاء کیفیظرفیت افزاییهمو  سازیبهینهکارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت »

 .(1394 ،دفتر مقام معظم رهبری رسانیاطالع)پایگاه  «و سرمایه ایرانی

 1396 توسعه کشور هایبرنامه یقانون احکام دائم

تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و  باهدفشود نامیده می« صندوق»صندوق توسعه ملی که در این ماده  ـ16 ماده»

آینده از منابع  هاینسلهای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم ماندگار، مولد و سرمایه هایثروتنفتی به  هایمیعانات گازی و فرآورده

ای نخواهد داشت. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه شود.های نفتی تشکیل مینفت و گاز و فرآورده

)مرکز « باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق استجمهوری اسالمی ایران می های این صندوق متعلق به دولتاموال و دارایی

 .(1396 ،مجلس شورای اسالمی هایپژوهش

 1398 های خسارات سیلتأمین هزینه منظوربه  به درخواست مجوز برای برداشت از صندوق توسعه ملیی پاسخ رهبر

که دولت سریعًا  شودمیدیگر ممکن است لذا تأکید  هایراهورت مسدود بودن مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در ص»

های جابجایی در ردیف، ی عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبهپنج درصد مقرر در بودجه هائی همچوناز محل

بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت پس از جمعاقدامات الزم را آغاز کند و در ادامه  ها و تسهیالت بانکیبیمهو  های عمرانیبودجه



 علی سید العظمیاهللآیترسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت )پایگاه اطالع «جانب خواهد بوداز صندوق مزبور مورد تأیید این

 .(1398 ،ایخامنه

 1396 امام رضا )ع(در اجتماع زائران و مجاوران حرم  سخنان رهبری 

 ایافزودهارزشنفتی که بدون اینکه -ی ملّی این است که از درآمد نفت کشور چیست؟ معنای صندوق توسعه ی ملّیصندوق توسعه»

گفتیم  .وابستگی اقتصاد کشور به نفت کم بشود هرسال یک درصدی کنار گذاشته بشود که -آوریم و میفروشیم، از چاه درمیتولید کند

؛ اگر این سه درصدها را تاکنون بنا بود اضافه شودمیاندکی سه درصد اضافه  هرسالاوّل بیست درصد، بعد بر این بیست درصد، 

ی ملّی در صندوق توسعه شدمیداری یعنی نگه شدمیی ملّی درصد از درآمد نفت، صرف صندوق توسعه 36، امسال بایستی بکنیم

نفت بکلّی از اقتصاد  تی پیش برود، در ظرف چند سال دیگر،این وق و ؛کردمیکه کشور از وابستگی به نفت به این اندازه نجات پیدا 

های کشور ما و بعضی از کشورهای که این برای کشور یک فرصت بزرگ و یک فوز عظیم است. یکی از بدبختی کشور جدا خواهد شد

ها کنندهنیست، دست مصرف ی نفتکشورهای تولیدکننده دستهم ی به نفت است؛ اختیار نفت دیگر، این است که اقتصادشان وابسته

ی نفت در تولیدکننده درواقعآورند؛ ، پایین میبرندمی، باال گذارندمیهستند که قیمت  هاآنجهانی است؛  هایقدرتاست، دست 

ر و دارای نفت هم باشد، این کشو اقتصاد خودش را از نفت جدا بکند منفعل است. اگر کشوری بتواند هاقدرتاین مورد، در مقابل 

، مسئولین دولتی گفتند 94ی ملّی به این منظور به وجود آمد. البتّه در سال خواهد کرد. این صندوق توسعه برابر چندقطعاً پیشرفت 

درخواست کردند، اظهار ضرورت کردند که از اختیارات  -هم فروش کم بوده، هم قیمت نازل بوده است-درآمدهای نفتی کم شده است 

که آن بیست درصد اضافه نشود، فقط بیست درصد را بگیرند، ما هم قبول کردیم و این اجازه را به دولت دادیم رهبری استفاده کنند 

ی یعنی به تولیدکننده-که بتوانند فقط بیست درصد را در صندوق ذخیره کنند. این صندوق برای این است که به بخش خصوصی 

یعنی توانمند کردن بخش خصوصی از  ؛کار تولید را راه بیندازد؛ این شد سرمایهپول بدهد و به او توانایی بدهد تا بتواند  -داخلی

 علی سید العظمیاهللآیترسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت )پایگاه اطالع «خیلی الزمی است چیزیکی ملّی، طریق صندوق توسعه

 .(1396 ،ایخامنه

 1400« یا اعطای تسهیالت؟ گذاریسرمایه: صندوق ثروت ملی»نشست در عامل صندوق  هیئترئیس  سخنان

های با ریسک پایین و پربازده را در دستور کار خود گذاری در بخشامکان سرمایه امناهیئتاز  اخذشدهصندوق توسعه ملی با مجوز »

با مشکالتی روبرو  منظور تأمین بودجه جاری کشور در صورتیکه دولتبخش تثبیتی صندوق، با این مفهوم که به در قرار داده است.

 هایبخش در کهدرصورتی همچنین. گرفت نظر در خصوص این در ملی توسعه صندوق درصدی را از کل منابع 20توان سهم شود، می

 تخصیص را ملی توسعه صندوق منابع از درصد 30 سقف تا توانمی باشد، داشته وجود توسعه برای منابع به نیازی کشور زیرساخت

 باید درصد 50 میزان به منابع این یمانده و شد خواهد گرفته نظر در صندوق از دولت استقراض عنوانبه منابع این عمالً لکن داد،

 عنوانبه  است الزم و گرفت نظر در است آینده هاینسل سهم حفظ همان که صندوق تأسیس اصلی اهداف راستای در صرفاً

ت حساب نباید صندوق توسعه ملی به سرنوش ...قرار گیرد مورداستفادهو پربازده  رسودآو اقتصادی هایبخش در مستقل گذاریسرمایه

منجر به  هاسازمانباشد که ضعف عملکرد برخی از  ایگونهبهاست نگاه به صندوق توسعه ملی  الزم .ذخیره ارزی کشور دچار شود

استفاده از منابع صندوق در بخش  ،توسعه ملی )صندوق «و خارج از چارچوب از صندوق توسعه ملی نگردد رویهبیهای برداشت

 .(1400 ،صیانتی؛ دغدغه بزرگ صندوق توسعه ملی

 1400« دولت خلوتحیاط ملی توسعه صندوق» خبر به واکنش در جوابیه روابط عمومی صندوق توسعه ملی

های نفتی به ثروت هایفرآوردهو تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی  باهدفصندوق توسعه ملی » 

بند  اساس برنفتی و  هایفرآوردهآینده از منابع نفت و گاز و  هاینسلزاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم  هایسرمایهماندگار، مولد و 



 15م توسعه در قانون برنامه پنج( 84العالی( و ماده )های کلی برنامه پنجم توسعه ابالغی مقام معظم رهبری )مدظلهسیاست( 22)

توسعه  هایبرنامهقانون احکام دائمی ( 16مفاد اساسنامه خود که در ماده ) اساس برصندوق  این .تأسیس گردید 1390سال  ماهدی

غیردولتی  هایبخشدر قالب اعطای تسهیالت بانکی به  گذاریسرمایهاقتصادی و  هایطرحمالی  تأمینکشور تنفیذ شده، موظف به 

در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات  شدهمطرحباشد. مطابق با گزارش در بازارهای پولی و مالی خارجی می ریگذاسرمایهو 

 صورت به موضوع این مجلس شورای اسالمی که بر مبنای دعوت صورت گرفته از اعضاء هیات عامل صندوق توسعه ملی برگزار گردید،

 از شده تعیین قوانین و قواعد مبنای بر شده، انجام هایپرداخت و صندوق تخصیصی رزیا منابع کلیه که شد تشریح کامال و شفاف

اجع ذیصالح صورت مر مصوبات و( العالی مدظله) رهبری معظم مقام از شده اخذ اذن سنواتی، بودجه قوانین صندوق، اساسنامه جمله

قانون بودجه سنواتی،  4س شورای اسالمی، بند )ه( تبصره های صورت گرفته به دولت که ذیل قوانین مجلپرداخت ضمنا .گرفته است

 هایزیرساخت تقویت راستای در شده، انجام العالی(مصوبه شورایعالی امنیت ملی و یا مطابق با اذن مقام معظم رهبری )مدظله

ایت از توسعه و ایجاد اشتغال های مرزی کشور، اجرای قانون حمر بوده که از جمله آنها می توان به مهار و تنظیم آبکشو اقتصادی

زاهدان، منابع ارزی مبارزه با -میلیارد دالر، تسهیالت راه آهن چابهار (5/1) پایدار در مناطق روستایی و عشایری به مبلغ یک ونیم 

 ،(دام مورا پشتیبگی شرکت) راهبردی ذخایر ایالم، و خوزستان کشاورزی اراضی توسعه میلیارد یورو،( 1ویروس کرونا به مبلغ یک )

 ضبط و ثبت صندوق، دفاتر در اقدامات این مستندات کلیه که داشت اشاره کشور دفاعی بنیه تقویت و صداوسیما نیاز مورد منابع

در خصوص پرداخت های صورت گرفته به طرح های متقاضی منابع صندوق  همچنین .است رسیده ذیصالح مراجع تائید به و شده

 متشکل نظارت، هیات جمله از نظارتی های ارگان و بوده صندوق ضوابط و اساسنامه مفاد با مطابق شده، داده تخصیص منابع کلیه نیز

های صندوق ها و حسابو دارایی اسناد کلیه همواره کشور، حسابرسی سازمان و کشور کل بازرسی سازمان کشور، محاسبات دیوان از

ظارتی خود را هر شش ماه یکبار به هیات امناء و مجلس شورای اسالمی را مورد رسیدگی قرار داده و هیات مذکور گزارش های ن

در خصوص ابهام اعالم شده در منابع تخصیصی  ضمنا .تقدیم می کنند که تاکنون نیز مورد تایید مراجع یاد شده قرار گرفته است

میلیارد دالر از  34رح ارزی به مبلغ ط 318بخش خصوصی و مطابق با گزارش ارائه شده به اعضاء محترم کمیسیون، تاکنون تعداد 

قانون الحاق برخی  52هزار میلیارد ریال ذیل ماده  836هزار طرح به مبلغ  260محل منابع ارزی قراردادهای عاملیت ارزی و بیش از 

جرای قانون و ا 1398و  1397های قانون بودجه سنواتی سال 18و تبصره ( 2مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تامین مالی شده است که مستندات تمامی منابع تخصیصی، 

)خانه ملت؛ خبرگزاری مجلس شورای  .«به ازاء هر یک ریال و هر یک دالر در دفاتر صندوق توسعه ملی ثبت و ضبط شده است

 (1400 ،اسالمی

 1400 امناهیئتنخستین جلسه از  و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی شوییپولمبارزه با  مدیرگزارش 

گذاری ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نسبت به سپرده52با توجه به ماده ) هرسالهصندوق »

هایی در حوزه آب، کشاورزی، صنعت و گردشگری را تأمین مالی پروژهتا  کندمیاقدام  پذیر سپردههای بخشی از منابع خود در بانک

عامل  هیئتاهرمی کردن منابع صندوق،  منظوربهها در این فرایند نقش بانک برافزایشضمن تأکید  امناهیئتکند. در جلسه اخیر 

به ازای  ترتیباینبهشد،  دوبهیکبه نسبت گذاری ریالی صندوق توسعه ملی مجاز به تزریق منابع مالی صندوق در قراردادهای سپرده

ر اساس این مصوبه، پوشش تسهیالت ریالی بر هر یک سهم صندوق تا دو برابر سهم آورده بانک از محل منابع خود منظور خواهد شد

صندوق  موردنظراره نیز عالوه بر رعایت عملکرد بانک که همو پذیر سپردههای ی است در فرایند انتخاب بانکبدیهی یابدمیافزایش 

بوده است، بانکی که سهم آورده بیشتری به این منظور اختصاص دهد و سهم آورده باالتری را تأمین کند، اولویت باالتری برای عقد 

 ششم برنامه قانون( 26) ماده تکلیف به عمل راستای در سرزمین آمایش سندگذاری صندوق خواهد داشت.قرارداد و میزان سپرده



 به توجه با. رسید تصویب به گذشته سال انتهای در ،1424 افق در کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون( 32)) ادهمو توسعه

گذاری، تولیدی و مشارکتی باید با سند آمایش سرزمین منطبق باشد، صندوق نیز ای، سرمایههتوسع هایپروژه و هاطرح کلیه اینکه

 هاطرح مالی تأمین از قبل را هابانک تمامی 1400/10/26امناء در جلسه  هیئتقرار داده و  وردتوجهماین برنامه ملی و راهبردی را 

نقش کلیدی صندوق  به توجه باژه با سند ملی آمایش سرزمین ملزم نموده است. پرو/طرح آن انطباق به صندوق، منابع از هاپروژه یا و

ای، این بررسی توسط های توسعهزا و فعالیتهای اشتغالی ملی و استانی و طرحهاگذاریدر راستای این سند برای تشویق سرمایه

 نیز تأکید شده است. امناهیئتبانک نباید وقفه و خللی در روندهای کاری ایجاد کند که این مهم در مصوبه 

نابراین در حوزه مدیریت این های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد؛ باست حساب شدهتصریحدر اساسنامه صندوق 

های ادواری عامل صورت نگرفته و ضمن ارائه گزارش هیئتمنابع تأکید شده است که هیچ برداشتی از منابع صندوق بدون اجازه 

 کل منابع ارزی بانک مرکزی و آزاد )قابل مدیریت( متناسب با سهم صندوق از شدهبلوکه)ماهانه(، سهم صندوق توسعه ملی از منابع 

ها و ها و سهام بانکاجازه تملک دارایی «تسریع در وصول مطالبات معوق صندوق بابت تسهیالت اعطایی گذشته» مصوبه در باشد.

 سازوکاراست که در این راستا موضوع تدوینِ  شدهدادهعامل  هیئتهای پربازده به و همچنین مشارکت در طرح گیرندگان تسهیالت

 های مربوطه در صندوق در حال تهیه است.نامهها و شیوهو با توجه به ابعاد موضوع، دستورالعمل رفتهقرارگاین امر در دستور کار 

گذاری، گذاری )اعم از سپردهعامل صورت گرفته است، تهیه ضوابط و موارد سرمایه هیئتاز دیگر مصوبات این جلسه که به پیشنهاد 

مالی در داخل و خارج از کشور در زمینه تعیین پورتفوی و چگونگی مدیریت ریسک، های عاملیت، بازار سرمایه(، ایجاد و تملک نهاد

باشد عامل می هیئتتعیین نرخ سود، وجه التزام و اعمال ضوابط مقتضی برای وصول مطالبات صندوق و سایر موارد مربوطه توسط 

دستی نفت خام و میعانات ز توسعه صنایع پایینخصوص نحوه اجرای قانون حمایت ا در نیز خواهد رسید. امناهیئتکه به تصویب 

 اصالح به توجه با بود، شده گیریتصمیم 28/02/1400در جلسه مورخ  ازاینپیشگذاری مردمی نیز که گازی با استفاده از سرمایه

 ریال، به ملی هتوسع صندوق ارزی منابع تبدیل از جلوگیری .شد گیریتصمیم و بحث مجدد طوربه 07/04/1400 تاریخ در قانون

 منظوربه کارشناسی بررسی و هاپروژه ابر و پیشران هایپروژه به تسهیالت پرداخت اولویت ارزی، تسهیالت ارزی صرفاً بازپرداخت

)صندوق توسعه  «شودمیمصوبات این جلسه محسوب  ترینمهمبخشی به منابع صندوق از اهکارهای مناسب در جهت تنوعر شناسایی

 .(1400صندوق توسعه ملی,  امنایهیئتمصوبات جلسه  نتریمهمملی, 

 تحلیل

ی شناوری هادال در متون سیاستی .که در متن اساسنامه صندوق هم آمده است است سهم نسل آینده ،متون سیاستیدال مرکزی 

، «های مرزی کشورم آبمهار و تنظی»همچون هایی ها مدلول. این دالشناورند هایدالتوسعه و ارائه تسهیالت ، تولیدهمچون 

مبارزه با ویروس »، «آهنراهتسهیالت »، «ایدار در مناطق روستایی و عشایریاجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پ»

 دفاعی بنیه تقویت» و« صداوسیما موردنیاز منابع» ،«(دام امور یناپشتیب شرکت) راهبردی ذخایر» ،«کشاورزی اراضی توسعه» ،«کرونا

 سخنان رهبری در که فلسفه وجودی صندوق هم هست. است ماندگار ، ثروتخالی این گفتمان دال .بندی کرده استمفصل را «رکشو

شده است بازنمایی  «فرصت»یک  عنوانبهو در حالت ایده آل  شدهبیان« نفت بهوابستگی اقتصاد کشور رهایی از » ترخاص صورتبه

( 52با توجه به ماده ) هرسالهصندوق »این گزاره؛ عناصر طرد و بریده از گفتمان همچون یاستی در متون س دال خالی است. که همان

 سپردههای گذاری بخشی از منابع خود در بانکقانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نسبت به سپرده

را به  سهم خود از بودجه عمومی« ، صنعت و گردشگری را تأمین مالی کندهایی در حوزه آب، کشاورزیتا پروژه کندمیاقدام  پذیر

 شورایمصوبه » ،«یقوانین مجلس شورای اسالم» همچون هاییگزارهگیری از بهرهبا  گفتمان .بخشدمی گفتمان داخل و به آن معنا

 و «سند آمایش سرزمین» ،«کشور رسیحساب سازمان» ،«کشور کل بازرسی سازمان» ،«کشور محاسبات دیوان» ،«امنیت ملی عالی



ایجابی  امر گرفتنباهم ارزی قرار  در متون سیاستی. دهدمیبسط  به تمام ارکان حکمرانیحوزه گفتمان گونگی را  «سرمایه ایرانی»

 «ز صندوقو خارج از چارچوب ا رویهبیهای برداشت» سلبی امردر مقابل  «های با ریسک پایین و پربازدهگذاری در بخشسرمایه»

 ازجمله شدهتعیین قوانین و قواعد مبنای بر ،شدهانجام هایپرداخت»گزاره  در این متون نیهمچن است. ایجادشدههم ارزی و تفاوت 

درصدد  «اجع ذیصالحمر مصوبات و( العالیمدظله) رهبری معظم مقام از اخذشده اذن سنواتی، بودجه قوانین صندوق، اساسنامه

ضعف عملکرد برخی از »عبارت  در متون سیاستی ببخشد. به آن 1حکومتیو  قانونیاست تا هویتی  گفتمانی هاهژمون کردن دال

سازد و های گفتمان را برجسته میدیگری« و خارج از چارچوب از صندوق توسعه ملی نگردد رویهبیهای منجر به برداشت هاسازمان

در صورت نیاز، برداشت از » شود:شکسته می گزاره رهبرییی گفتمان با این معنا تیتثببندی و مفصل راند.آن را به حاشیه می

بازنمایی  درصدد ،«قرض»و یا  «صندوق»هایی همچون با استفاده از استعاره گفتمان «.جانب خواهد بودصندوق مزبور مورد تأیید این

از منابع قدرت خود را  گفتمان عنایی است.دهی و تبیین مدرصدد جهتامری که  .است گیاستعاری به سوژهویت بخشی و  خاص

صندوق  موردنظرنیز عالوه بر رعایت عملکرد بانک که همواره  پذیر سپردههای در فرایند انتخاب بانک»گزاره داند و با میدر اختیار 

ولویت باالتری برای عقد بوده است، بانکی که سهم آورده بیشتری به این منظور اختصاص دهد و سهم آورده باالتری را تأمین کند، ا

 تیموقع .راندمیهای رقیب را به حاشیه نظام معنایی خود را برجسته و نظام« گذاری صندوق خواهد داشتقرارداد و میزان سپرده

 ارائهها )سوژهدیگر با احاطه گفتمانی هژمون بر  گفتمانالواقع یف است. «نظارتی هایارگان»حضور واسطه سوژگی این گفتمان به

و  (هایی حوزه آب، کشاورزی، صنعت و گردشگریپروژه تأمین مالی) ها معنایی دیگر بخشیدهآنبه  ،متون سیاستیدر  (تسهیالت

 د.های گوناگون یا متضادی داردیگر متون سیاستی هویتدر  که ایسوژه ها گرفته است.آزادی عمل را از آن

  گفتمان طرح شماتیک

 
ندوق توسعه ملی بر اساس اهداف جدید و تغییر رویه از متون سیاستی استخراج و پیشنهاد طرح شماتیک گفتمان نوین ص

 گردیده است که ارکان این گفتمان، به قرار زیر است:

  است. و در بطن گفتمان دال مرکزی آیندهسهم نسل 

                                                             
 اشاره به حکم حکومتی که در اختیار رهبری است. 1
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  ،شناورند. هایدال گذاریسرمایه، توسعه و گذاریسپردهاستقراض به دولت، تولید 

 اندخالی هایدالاهبردی، اعطای تسهیالت و رهایی از وابستگی ذخائر ر. 

  در گذر است. گذاریسرمایههژمونی و تثبیت معنایی از اعطای تسهیالت به 

 نابعم

-179, 3 شماره وره اول،و چالش های پیش روی آن. آمایش سیاسی فضا د 21(. حکمرانی در قرن 1398) رجان و همکارانم ،بدیعی ازنداهی

188. 

(. پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری. بازیابی از ابالغ سیاستهای کلی 24 11, 1394پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری. )

 https://www.leader.irتولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: 

(. ابالغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در 13 12, 1400م جمهوری اسالمی ایران. )پایگاه اطالع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظا

. بازیابی از پایگاه اطالع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری (1387/10/21چارچوب سند چشم انداز بیست ساله )

 http://maslahat.irاسالمی ایران: 

 ؟(. چرا صندوق توسعه ملی ایجاد شد01 01, 1396ای. )اهلل العظمی سیدعلی خامنهرت آیترسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضپایگاه اطالع

 /https://farsi.khamenei.irای: اهلل العظمی سیدعلی خامنهرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتبازیابی از پایگاه اطالع

ها. بازیابی از پایگاه ها و نامه(. پیام26 01, 1398ای. )سیدعلی خامنهاهلل العظمی رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتپایگاه اطالع

 /https://farsi.khamenei.irای: اهلل العظمی سیدعلی خامنهرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاطالع

توسعه، توسط رهبر معظم انقالب.  های کلی برنامه ششم(. ابالغ سیاست10 04, 1394پایگاه ملی اطالع رسانی قوانین و مقررات کشور. )

 https://dotic.irبازیابی از پایگاه ملی اطالع رسانی قوانین و مقررات کشور: 

صندوق توسعه »(. جوابیه روابط عمومی صندوق توسعه ملی در واکنش به خبر 08 03, 1400خانه ملت؛ خبرگزاری مجلس شورای اسالمی. )

 https://www.icana.irه ملت؛ خبرگزاری مجلس شورای اسالمی: بازیابی از خان«. ملی حیاط خلوت دولت

(. چشم انداز روشن صندوق توسعه ملی. بازیابی از شانا؛ شبکه اطالع رسانی نفت و 15 09, 1394شانا؛ شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی. )

 /www.shana.ir/news/251373انرژی: 

 (. مدیریت دولتی و حکمرانی. اصفهان: نگین ایران.1392) لیرضاع ،اکر اصفهانیذ & سید مهدی الوانی ،الوانی .لیرضاع ،شیروانی

 /https://www.ndf.ir(. اساسنامه صندوق. بازیابی از صندوق توسعه ملی: 12 12, 1400صندوق توسعه ملی. )

وسعه ملی. بازیابی از صندوق توسعه (. استفاده از منابع صندوق در بخش صیانتی؛ دغدغه بزرگ صندوق ت25 11, 1400صندوق توسعه ملی. )
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