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 گزارش نظارتي نحوه اجراي

 قانون اساسي (44وچهارم )هاي كلي اصل چهلقانون اجراي سياست

 

 

 
 

 

 

 چكيده

معطوف صرفاً قانون اساسي  وچهارمچهل اصلهاي كلي تصور اكثريت، قانون اجراي سياست رغمبه

هاي بندي فعاليتگروه ازجملهي دولتي نبوده و اين قانون به مسائل مهمتري هاشركتسازي يخصوصبه

گذاري و مديريت به هر يك اقتصادي براي مشخص كردن محدوده ورود دولت در زمينه مالكيت، سرمايه

اي، رعايت سقف سهامداري توسط هاي توسعهلت از طريق سازمانهاي دوگذاريها، رصد سرمايهاز گروه

دولتي، توانمندسازي بخش خصوصي و توسعه بخش تعاوني، افزايش عدالت اجتماعي غيرنهادهاي عمومي 

هايي براي وري در اقتصاد و تعريف شاخصو افزايش بهره كارآيي ياز طريق توزيع سهام عدالت، ارتقا

قانون اساسي و مفاد قانون پرداخته  وچهارماصل چهلهاي كلي داف سياستسنجش ميزان تحقق اه

قرار بررسي اول اين گزارش، محورهاي مهم ذكر شده از قانون مورد  بخشاست. بر همين اساس، در 

 ماندهاقيب سوم گزارش به بيان تكاليفبخش ها بررسي شده است. دوم، موضوع واگذاريبخش و در  گرفته

بخش اساسي اختصاص پيدا كرده است. در  قانون وچهارمچهل اصل كلي هايسياست اجراي نقانو از

بندي گزارش ارائه شده و در نهايت، جمع وچهارمچهلهاي حوزه اصل اي از ساير گزارشچهارم، خالصه

 پنجم آمده است.بخش در 

 

 وچهارمچهلكلي اصل هاي برخي محورهاي حائز اهميت در قانون اجراي سياست اول ـبخش 

 قانون اساسي

صوبات ن مياز ا يرات ناشييتغ ي دولتي:هاشركتهاي اقتصادي بندي فعاليتتغييرات در گروه .1

ت از گروه كشر 8ت از گروه يك به گروه سه و كشر 37ت از گروه دو به گروه سه، كشر 71شامل انتقال 

 يهاوستيه در پكت كشر 52و  42ازدهم تعداد يو  دهم يهاباشد. همچنين در دولتييك به گروه دو م

 خروج از»شده بودند، تحت عنوان بندي يك و دو طبقه يهادر گروه ترتيببهنامه مربوط نييه آياول

 اند.شده يبندفاقد گروه« فهرست

خواستي اي اطالعات درهاي توسعهاز سازمان يكهيچمتأسفانه  اي:هاي توسعهعملكرد سازمان .2

ميزان  درخصوصاطالعات شفافي  درواقع( قانون و اصالحات بعدي آن را ارائه نكرده و 3) مطابق ماده

 هاي گروه يك و دو قانون وجود ندارد. ها در فعاليتگذاري اين سازمانسرمايه
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 ات مالي ومؤسسدولتي و غيرهاي قانون در رابطه با رعايت سقف سهامداري بانك (5) ماده .3

انون در ق يران اصالحاتيست با توجه به ساختار اقتصاد اا يضرور سهام آنها: كاعتباري و سقف تمل

اِعمال شود. شايان ذكر است  يقيو حق يسهام توسط اشخاص حقوق كتمل يهاش سقفيافزا منظوربه

است،  يرسدر حال بر ياسالم يه در مجلس شوراكران يا ياسالم يجمهور يداركن امر در طرح بانيكه ا

 ده است.يلحاظ گرد

ات و مؤسسقانون در رابطه با سقف سهامداري و ميزان مجاز سهام در  (6) بررسي ماده .4

 افت چهار نوبت گزارشياتبات متعدد، اقدام به دركرقابت با انجام م يشورا نهادهاي عمومي غيردولتي:

ه از نظر كنهاد و سازمان  30رده است. ك( 6) ماده «1»مشمول بند  يشخص حقوق 63از ه شش ماه

ه شامل كاند ردهك يور خودداركمذ هاياند، از ارسال گزارشرقابت مشمول ارائه اطالعات بوده يز ملكمر

از  يمتعلق به آنها، برخ يبازنشستگ يهاو صندوق يو انتظام ينظام يروهايتعاون ن يادهايه بنيلك

ثارگران و يد و امور اياد شهي، بنيغات اسالميزمان تبلره(، سا) ينيته امداد امام خميمكها، يشهردار

 باشد.يبرخي نهادهاي ديگر م

( قانون، هنوز اجرايي نشده و 9) ماده «الف»سند توسعه بخش تعاون موضوع بند بخش تعاون:  .5

كماكان درخصوص سهم بخش تعاون از اقتصاد ايران، آمار و اطالعات دقيقي در دسترس نيست. در 

لي هاي كارش اتاق تعاون ايران به كميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي سياستآخرين گز

بخش تعاون در اقتصاد كشور  GDP، سهم واقعي 19/6/1396قانون اساسي مورخ  وچهارماصل چهل

 درصد اعالم شده است.  3/8، 1395آخرين مطالعات مركز آمار در سال  براساس

آمده توسط دولت يازدهم در جهت ساماندهي طرح توزيع  عملبهاقدامات  با وجود سهام عدالت: .6

سهام عدالت، كماكان اين طرح در مسائلي همچون نحوه اعمال حقوق مالكانه مشمولين، مسكوت بودن 

قانون درخصوص ارزش سهام قابل واگذاري به هر مشمول و روش وصول اقساط سهام واگذار شده، 

 ين انصرافياند، نحوه برخورد با مشمولورثه متوفياني كه سهام عدالت داشتهوضعيت مالكيت سهام توسط 

و متولدان جديد سهام عدالت، نحوه انتقال سهام عدالت به مشمولين و پرداخت سود به آنها، تغيير مداوم 

ي اهشركتو اداره سهام عدالت و نحوه ادامه فعاليت سازي دولت، نحوه آزاد ازسويسهام عدالت  پرتفوي

سهام، با ابهامات سازي هاي عدالت شهرستاني سهام عدالت پس از آزادگذاري استاني و تعاونيسرمايه

 است.  روروبهزيادي 

هاي اجرايي موضوع بندهاي تبليغاتي و شاخص ـ هاي فرهنگيبررسي سازماندهي فعاليت .7

هاي كنون، مصوبه سازماندهي فعاليتمتأسفانه از زمان تصويب قانون تا( قانون: 42) ماده «5»و  «3»

قانون اساسي مورد توجه قرار نگرفته  وچهارماصل چهلهاي كلي تبليغاتي براي اجراي سياستـ  فرهنگي

هاي متولي براي محاسبه است و اطالعاتي از نحوه اجراي آن منتشر نشده است. از بين دستگاه
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سازي و بانك مركزي ر نيز، تنها سازمان خصوصي( قانون مذكو42) ماده «5»هاي موضوع بند شاخص

 اند.ها گزارشي ارائه نكردهاند و ساير دستگاهنموده 1395مبادرت به ارائه گزارش الزم در سال 

، طي گزارشي عملكرد 1393 سازي در سالسازمان خصوصي وري:و افزايش بهره كارآيي يارتقا .8

گذاري آنها به بخش خصوصي سپري شده و واگذاري آنها سال از زمان وا 3شركت كه حداقل  54

را در  وريسهام كنترلي بوده را مورد بررسي قرار داده است كه نتيجه اين بررسي، افزايش بهره صورتبه

ران در نقد اين گزارش يا يشاورزكع، معادن و ي، صنايدهد. اتاق بازرگانشركت نشان مي 54اكثر اين 

ي مورد مطالعه توسط سازمان هابنگاهاعالم كرده است كه انتخاب سازي، سازمان خصوصي

 طوربه) نفع است، درست نبوده و اين قبيل تحقيقات بايد توسط نهادهاي مستقلسازي كه ذيخصوصي

 ها( انجام شود.مثال دانشگاه

 

 هاواگذاري دوم ـبخش 

بنگاه دولتي  887جمعاً معادل  ،1395لغايت  1392هاي واگذاري طي سال هيئتمصوبات  براساس

ولي لزوماً همه آنها واگذار نشده است. طي دوره  ،ها قرار گرفتمذكور در فهرست واگذاري هيئتتوسط 

درصد در بازارهاي بورس،  3/40و  4/11، 3/48ترتيب ي مشمول واگذاري بههاشركتمورد اشاره 

بلوكي بوده و حجم  صورتبهها درصد از واگذاري 95اند. همچنين مزايده واگذار شده صورتبهفرابورس و 

هاي متعلق به واگذاريدر ضمن درصد گزارش شده است.  5هاي تدريجي و ترجيحي كمتر از واگذاري

  باشد.درصد مي 2/65و  8/34برابر  ترتيببهقانون،  (2) گروه يك و گروه دو ماده

 

 قانون اساسي وچهارمچهلهاي كلي اصل سياست مانده از قانون اجرايتكاليف باقي سومـ بخش 

 اند: كلي اجرا نشده طوربهاند يا هاي ذيل يا ناقص اجرا شدهمفاد مواد، بندها و تبصره

 «3»تبصره ( قانون، 9) ( قانون، ماده6) ( قانون، ماده5) ( قانون، ماده3) ماده «ج»بند  «2»تبصره 

( قانون، 19) ماده «ح»بند ( قانون، 19) ماده «ب»بند (، 18) ادهم «5»( قانون، بند 13) ماده «ب»بند 

 ( الي34) ( قانون، مواد32) ( قانون، تبصره ماده29) ماده «4»بند ( قانون، 28) ( قانون، ماده21) ماده

 ماده «5» و «3» ( قانون، بندهاي42) ماده «1»بند ( قانون، 40) ماده «الف»بند  «4»( قانون، جزء 38)

 ( قانون. 64) ( قانون و ماده59) قانون، ماده (42)
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 وچهارماصل چهلحوزه  ينظارت يهابه گزارش ياجمال ينگاه چهارم ـبخش 

 ييو دارا يوزارت امور اقتصاد 1395ه اول سال شش ماهو  1394ه دوم سال شش ماههاي گزارش. 1

 ه متفاوت، شائب يزمان يهادر بازه ييااجر يهادستگاه يازسوارائه شده  يردهاكاد عمليار زيتشابه بس

ها را به ذهن ن گزارشيه ايته يبرا يقانون و برخورد صرف ادار ياجرا يت مجدانه در راستايعدم فعال

 هاي اجرايي اصالح شود.دهي دستگاهسازد. ضروري است نحوه گزارشيمتبادر م

 ص مصلحت نظاميرخانه مجمع تشخيگزارش دب. 2

  از  قيدق يابيو ارز يمتول يهارد دستگاهكاز عمل ير جامعياعالم شده است كه تصوطي اين گزارش

ن خصوص يدر ا يريد تدبيست و بايدر دست ن وچهارماصل چهل يلك يهااستيزان تحقق اهداف سيم

 رد.يشور قرار گك يو نظارت يهاي متولار دستگاهكت در دستور ين موضوع با جديده شود و ايشياند

 يلك يهااستيبعد از ابالغ س وچهارماصل چهلدولت در خارج از صدر  يهايگذارهيسرماان كماك 

مختلف اقتصاد و سهم بازار وجود نداشته  يهابخش ن سهمييتع يبرا يگونه ابزارچياست و هيافته تداوم

 ست.ير نيپذانكت در هر بازار اميص حجم هر بازار و سهم هر فعاليو تشخ

 شوركل ك يازمان بازرسگزارش س. 3

ز توصيه اساسي ني دوسازي اخير سازمان خصوصيساله در اين گزارش ضمن ارائه و تحليل عملكرد چهار

 ارائه شده است:

 ح بودجه ين لوايشور در هنگام تدوكل كو سازمان برنامه و بودجه  ييو دارا يوزارت امور اقتصاد

 ند.يز نمايپره يزسايبه امر خصوص يي، از نگاه درآمدزايسنوات

 يلك يهااستيس يقانون اجرا يه براين اصالحيدر هنگام تدو ييو دارا يوزارت امور اقتصاد 

 يهاتكشر ينظارت پس از واگذار يبرا يم قانونكبه موضوع فقدان ح يقانون اساس وچهارماصل چهل

انون موصوف را در ( توجه نموده و قيلك يهااستيس« د»بند  1جزء  1-2ف يمندرج در رد) يدولت

 د.يور( اصالح نماكمذ يهااستيس« ج»مندرج در بند ) يتحقق اهداف واگذار يراستا

 رشوكگزارش ديوان محاسبات  .4

 رد سازمان كران، به عمليدر ا يسازيخچه خصوصيف، اهداف و تارين گزارش ضمن ارائه تعريدر ا

ها پرداخته شده و سپس ضمن يواگذاردر رابطه با  1395ت يلغا 1380 يهاسال يط يسازيخصوص

رد سازمان ك، مطالبات معوق و عمليسازيسازمان خصوص يدگيان رسيدر جر يحقوق ياشاره به دعاو

 ل مورد اشاره واقع شده است.يع سهام عدالت به تفصيطرح توز يمزبور در اجرا

 مصوبه  يت داراكشر 102ه از كشور اعالم شده كوان محاسبات يمطالب فوق در گزارش د برعالوه

دستورالعمل نظارت پس از  يده است و بر ضرورت تسريت به اتمام رسكشر 10انحالل صرفاً انحالل، 

د شده يكأفاسد آن ت يالمال و تالتيع بييت بالقوه تضيوجود ظرف ليدلبه هاتكشرل ين قبيبه ا يواگذار
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 يمشمول واگذار يهاتكشرالح ساختار د بر ضرورت اصيكت با تأيبا اصالح قانون(. در نها يحت) است

 فرآيندل يمكسهام عدالت و پروژه ت ينه ساماندهيدر زم هاييشنهاديآنها، پ يع در واگذاريجهت تسر

 ارائه شده است. يواگذار

 

 بنديجمع پنجم ـبخش 

بند نبوده يهاي گروه يك و دو برابر ترتيبات مقرر در قانون پااز يكسو دولت به عدم ورود به عرصه فعاليت

برنامه به اين ، مبادرت به ورود بيقانونگذاراي ولو با مجوز هاي توسعهديگر، از طريق سازمان ازسويو 

قبل از واگذاري، عدم پايبندي برخي  هابنگاهها نموده است. عدم اختصاص منابع كافي به بازسازي عرصه

ع دهي با كيفيت و عدم اقدام به موقزمينه گزارش هاي اجرايي به انجام تكاليف قانوني باالخص دردستگاه

ات مؤسسجهت ارائه لوايح مصرح در قانون مذكور، ابهام مواد قانوني در زمينه اخذ اطالعات سهامداري 

ات اعتباري و نظارت بر سقف ميزان سهامداري مؤسسدولتي و غيرهاي دولتي، بانكغيرو نهادهاي عمومي 

ها، رد ديون دولت از طريق واگذاري سهام، عدم اجراي برخي مواد واگذاري آنها، نگاه درآمدي دولت به

اري گري(، نبود نظارت پس از واگذنمونه عدم تشكيل نهادهاي تنظيم طوربه) جا ماندهقانوني و تكاليف به

هاي قانون و بالتكليفي سهامداري مشمولين سهام عدالت و اعمال مديريت دولتي بر علت كاستيبه

سهام مزبور و عدم سازي پذير اختصاص داده شده به سهام عدالت و نبود امكان آزادي سرمايههاركتش

مربوط ارائه شده،  يهااي از ديگر مشكالت كه به تفصيل در قسمتاعطاي حق رأي به مشمولين و پاره

 آميزجراي موفقيتمسائلي است كه اجراي قانون مذكور را با مشكل مواجه ساخته و موجب عدم ا ازجمله

ها و راهكارهاي مندرج در گزارش، ادامه روند موجود آن شده است. اميد است با عنايت بيشتر به چالش

  تصحيح گردد.

 

 مقدمه

قانون اساسي  وچهارماصل چهلهاي كلي سياست 1385و  1384 يهارهبر معظم انقالب اسالمي در سال

 رد دولت حضور فعلي وضعيت تحليل و قرار داده است. اما بررسيرا ابالغ و پس از آن بارها مورد تأكيد 

 وچهارماصل چهل كلي هايسياست اجراي قانون اجراي از سال نه حدود شدن سپري از پس اقتصاد

تأكيد مقام معظم  رغمبه دهدمي نشان شده، ياد قانون اجراي از قبل زمان با قياس در اساسي قانون

 اقتصاد در دولت اندازه تحديد و نقش كاهش به منجر هاسال اين طي هگرفت صورت رهبري، اقدامات

ننموده است. براساس آمارها  مهيا پايدار و مناسب اقتصادي توسعه و رشد تحقق براي را شرايط و نشده
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درصد  131ها، سهم بخش خصوصي تنها در حدود هاي صورت گرفته در اين سالاز مجموع واگذاري

 ي از فقدان بخش خصوصي توانمند و فضاي رقابتي نامناسب بوده است. بوده كه عمدتاً ناش

ون قان وچهارماصل چهلهاي كلي رغم تصور اكثريت، قانون اجراي سياستشايان ذكر است كه علي

 ملهازجي دولتي نبوده و اين قانون به مسائل مهمتري هاشركتسازي يخصوصبهمعطوف صرفاً اساسي 

هاي اقتصادي براي مشخص كردن محدوده ورود دولت در زمينه مالكيت، بندي فعاليتگروه

هاي هاي دولت از طريق سازمانگذاريها، رصد سرمايهگذاري و مديريت به هر يك از گروهسرمايه

دولتي، توانمندسازي بخش خصوصي و غيراي، رعايت سقف سهامداري توسط نهادهاي عمومي توسعه

و افزايش  كارآيي يفزايش عدالت اجتماعي از طريق توزيع سهام عدالت، ارتقاتوسعه بخش تعاوني، ا

اصل هاي كلي هايي براي سنجش ميزان تحقق اهداف سياستوري در اقتصاد و تعريف شاخصبهره

اول اين گزارش، بخش قانون اساسي و مفاد قانون پرداخته است. بر همين اساس، در  وچهارمچهل

ها بررسي دوم، موضوع واگذاريبخش و در  ده از قانون مورد ارزيابي قرار گرفتهمحورهاي مهم ذكر ش

 اصل كلي هايسياست اجراي قانون از ماندهباقي سوم گزارش به بيان تكاليفبخش شده است. 

هاي اي از ساير گزارشچهارم، خالصهبخش اساسي اختصاص پيدا كرده است. در  قانون وچهارمچهل

 پنجم آمده است.بخش بندي گزارش در ارائه شده و در نهايت، جمع وچهارمچهل حوزه اصل

 

هاي كلي اصل مروري بر برخي محورهاي مهم در قانون اجراي سياستاول ـ بخش 

 انجام شده پيرامون آنها يچهارم قانون اساسي و اقدامات اجرايوچهل

صرفاً قانون اساسي  وچهارماصل چهلهاي كلي تچه در مقدمه گزارش آمده است، قانون اجراي سياسنچنا

ي دولتي، بسنده كردن دولت به امر هاشركتها نبوده و مهمتر از آن ساماندهي معطوف به امر واگذاري

ي هانگاهب كارآيي يپذيري و ارتقادولتي، افزايش رقابتغيري هابخشي و نظارت، توانمندسازي سياستگذار

ع سهام عدالت را يق توزياز طر ين عدالت اجتماعيع مادي و انساني و فناوري و تأموري مناباقتصادي، بهره

 ميت مورد بررسي قرار گرفته است.نيز مدنظر دارد. در ذيل برخي از اين محورهاي حائز اه

 

 تي دولتي و بررسي داليل تغييراهاشركتهاي اقتصادي بندي فعاليت. ليست تغييرات در گروه1-1

 يتصديگرهاي ي دولتي موجب افزايش دامنه فعاليتهاشركتبندي تغيير در گروه از آنجايي كه

( قانون و در نتيجه 2) موضوع مادهگانه هاي سهدولت در اقتصاد و اخالل در مرزبندي فعاليت

                                                 

باشد كه براساس صفحه وچهارم قانون اساسي ميهاي كلي اصل چهل( قانون اجراي سياست88رقم مورد اشاره برگرفته از گزارش موضوع ماده ) 1.

ها در چهار سال اخير، سهم بخش خصوصي واقعي از واگذاري 4در سازي بررسي عملكرد سازمان خصوصي -گزارش سازمان بازرسي كل كشور 30

  درصد بوده است. 18و  17ترتيب به 15/11/1395و در پانزده سال منتهي به  31/6/1395سال منتهي به 
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ها شده است، لذا در اين قسمت به اين دولتي براي ورود به اين فعاليتغيري هابخشبالتكليفي 

  شود.خته ميموضوع پردا

 ردك. عمل1-1-1

از سه  كيبا هر  ياقتصاد يهابنگاهو ها تيفعال يبندص، انطباق و طبقهيتشخ يينامه اجرانييبراساس آ

مصوب  يقانون اساس وچهارمچهلاصل  يلك يهااستيس ي( قانون اجرا2) مصرح در ماده يگروه اقتصاد

ن يشدند. همچن يبندشده تا آن زمان، طبقه ييواگذار نشده و شناسا يدولت يهابنگاه، 7/6/1388

ت متعلق به گروه كشر 402ه تعداد كور نشان از آن داشت كمذنامه نييه موجود در آياول يهاوستيپ

قرار دارند. در  ياقتصاد يهاتيفعالز در گروه سه يت نكشر 51ت متعلق به گروه دو و كشر 313، كي

و خصوصاً  يقانون اساس وچهارمچهلاصل  يلك يهااستيس يب قانون اجرايپس از تصو يهاسال

 يهاتكشربندي ر در گروهييران جهت تغيوز هيئت يازسو ير، شاهد مصوبات متعددياخ يهاسال

شده در گروه دو و گروه سه بندي طبقه يهاتكشردر تعداد  يه تفاوت معناداركيطوربهم يابوده يدولت

 جاد شده است. يقانون ا

 يهااستيس ياجرا يعال يرخانه شورايو دب اركوسبكط يش و بهبود محيساس اطالعات دفتر پابرا

ن مصوبات شامل ياز ا يرات ناشيي، تغييو دارا يوزارت امور اقتصاد يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك

روه يك ت از گكشر 8ت از گروه يك به گروه سه و كشر 37ت از گروه دو به گروه سه، كشر 71انتقال 

الحاق شده به گروه دو و سه مصرح در  يهاتكشراز  كيچيه هكر است كان ذيباشد. شايبه گروه دو م

 تأسيستازه يهاتكشر، شامل يقانون اساس وچهارمچهلاصل  يلك يهااستيس ي( قانون اجرا2) ماده

از موارد  يدر برخ 1.باشنديشده نم ييتازه شناسا يدولت يهاتكشرا يب قانون( و يپس از تصو) يدولت

 يهاطرح تيريع فراساحل، مديو صنا يسازيشتكستون، مجتمع يبرق ب يرويد نير تولينظ ييهاتكشر

ران از يئت وزيمصوبات ه موجببه.. .هما( و) رانيا ياسالم يجمهور ييمايت هواپكران، شريا يصنعت

ا ب ييهاتكشردر گذشته  هك يدرحالتند افيهاي دو و سه انتقال ا به گروهيخارج و  يفهرست واگذار

 2.اندقرار گرفته يسازيت مشابه مشمول خصوصيموضوع فعال

ور كنامه مذنييه آياول يهاوستيه در پكت كشر 52و  42ازدهم تعداد يدهم و  يهادر دولت

 يندبگروه فاقد« خروج از فهرست»شده بودند، تحت عنوان بندي يك و دو طبقه يهادر گروه ترتيببه

در گروه  ياقتصاد بنگاه 94ف شده در قانون، تعداد يگانه تعرسه يهانار گروهكگر در يد عبارتبهاند. شده

                                                 

ي با هر هاي اقتصادو بنگاه هابندي فعاليتنامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقههاي نسل دوم و نسل سوم دولتي كه در زمان تصويب آيين. شركت1

، شناسايي نشده 7/6/1388مصوب مورخ  ،وچهارم قانون اساسيهاي كلي اصل چهل( قانون اجراي سياست2يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده )

 هاي دولتي نسل اول معرفي نشده بودند.ها و شركتو ازسوي ساير سازمان

 سازي ايران، شركت هواپيمايي ايران ايرتور، باشگاه فرهنگي ورزشيكت توليد نيروي برق دماوند، شركت كشتي. شركت توليد نيروي برق آبادان، شر2

  هايي هستند كه سهام آنها در گذشته ازسوي دولت واگذار شده است.نفت تهران و .... برخي از شركت
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 عنوانبه 1.برندمي سربه يفيلكت بالتيه در وضعكاند شده يبندقانون( طبقهبندي خارج از گروه) يچهارم

 ين، سازمان مجركن و مسيزم يران، سازمان مليا يشهر يت عمران و بهسازكشر 30توان به يمثال م

د يت عمران شهر جدكبرق، شر يرويع نيتوز يهاتكشر، يو عموم يات دولتتأسيسها و ساختمان

 رد.ك... اشاره .د پرند ويت عمران شهر جدكس، شريپرد

 ست:شده ا يدولت يهاتكشرو  هابنگاهبندي رات فراوان در گروهييجاد تغيباعث اسه عامل  يلك طوربه

 .رانيئت وزيمصوبات ه .1

مثال با اصالح  عنوانبه. ياتوسعه يهابه فهرست سازمان يدولت يهاتكشرها و الحاق سازمان .2

ع يسازمان صنا يقانون اساس وچهارمچهلاصل  يلك يهااستيس ي( قانون اجرا3) ماده «3»تبصره 

 31ن امر باعث انتقال يه اكل شده يتبد ياسعهسازمان تو كيران به يا يصنعت يهاكو شهر كوچك

 يهاتكشرور كه قانون مذياولبندي در طبقه هك يدرحالد، يتابعه آن به گروه سه گرد يت استانكشر

 در گروه يك قرار گرفته بودند. يصنعت يهاكشهر ياستان

 2.ياذن رهبر .3

 3.ده استيارائه گرد يصاداقت يهابنگاه يبندرات گروهيياطالعات مرتبط با تغ 1در جدول 

 

 ياقتصاد يهابنگاهبندي رات گروهيياطالعات مرتبط با تغ .1 جدول

گروه 

 ياقتصاد

ت كتعداد شر

 هياول

ت تا كتعداد شر

 م گزارشيخ تنظيتار
 حاتيتوض

 315 402 گروه يك
افتند و يهاي دو و سه انتقال ت به گروهكشر 37و  8 ترتيببه

 اند.خارج شده يت از فهرست واگذاركشر 42ن يچنهم

 130 313 گروه دو

ت به گروه سه و خروج از كشر 120و  71 انتقال ترتيببه

ت به گروه دو از كشر 8ن الحاق يو همچن يفهرست واگذار

 گروه يك

 159 51 گروه سه
ن گروه انتقال يبه ا 2و  1ت از گروه كشر 71و  37 ترتيببه

 اند.هافتي

 

ح صالير مراجع ذيران و سايوز هيئتامل به مصوبات ك يعدم دسترس ليدلبهه كر است كان ذياش

نده بودن مصوبات كن متعدد و پرايو همچن يدولت يهاتكشرو  هابنگاه يبندرات گروهييتغ درخصوص

                                                 

 وچهارم قانون اساسيهاي كلي اصل چهلرخانه شوراي عالي اجراي سياستوكار و دبي. براساس اطالعات اخذ شده از دفتر پايش و بهبود محيط كسب1

گانه، در دولت يازدهم صورت هاي سهبنديهاي دولتي از فهرست طبقهبر خروج شركتوزارت امور اقتصادي و دارايي عمده مصوبات هيئت وزيران مبني

 گرفته است.

 اند.اي فعاليت دارند به گروه سه قانون انتقال يافتهظله العالي( كه عمدتاً در حوزه انرژي هستهشركت دولتي با اذن مقام معظم رهبري )مد 9. تنها 2

ها ارائه گرديد كه هاي دولتي به مركز پژوهشبندي شركتسازي اطالعاتي درخصوص تغييرات گروهازسوي سازمان خصوصي 26/6/1396. در تاريخ 3

وچهارم قانون اساسي وزارت هاي كلي اصل چهلعالي اجراي سياستوكار و دبيرخانه شوراي بهبود محيط كسببا اطالعات اخذ شده از دفتر پايش و 

ها در گزارش دفتر مزبور، اين اطالعات مبناي تدوين بنديدليل ارائه مصوبات و مستندات تغييرات گروهامور اقتصادي و دارايي تفاوت عمده دارد. به

 گرفت.  اين گزارش نظارتي قرار
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نطباق و ص، ايتشخ يينامه اجرانييآمده در آ وجودبهرات يين تغيق از آخريدق يابيان ارزكور، امكمذ

رسد يوجود ندارد. به نظر م 7/6/1388آن مصوب  يهاوستيو پ ياقتصاد يهابنگاهو  هاتيفعال يبندطبقه

ه و توسع يدولت برا يف سنتيخود، وظا يهاتيارات و مسئوليدر جهت حفظ اخت يه فشار مقامات دولتك

ت يع فعالبا موضو يدولت يهاتكشراز  يبرخ يات ناموفق واگذاري، تجربافتهيتوسعهمتر كشرفت مناطق يپ

ها از سازمان يژه و حساس برخيط ويمانده، شرا يباق يهاتكشرنامناسب  يو مال يمشابه، ساختار سازمان

 يهابنگاهاز  يد برخيخر يبرا يواقع يدر بخش خصوص ييزه و توانايو عدم وجود انگ يدولت يهاتكشرو 

 باشد. يدولت يهاتكشرو  هابنگاه يبندگروه ر درييتواند از عوامل تغيمانده ميباق

 هاي ياد شده منعكسبنديآخرين اطالع دريافت شده كه در گروه براساسالزم به توضيح است كه 

( قانون 3) ماده «ج»بند  «2»روزي و استقالل مشمول تبصره يپ يورزش يهاي فرهنگباشد، باشگاهنمي

ها خارج و تعيين تكليف آنها موكول به تصويب اليحه بنديروهشناخته شده و اسامي آنها از فهرست گ

الح اي آسيا، اصها به ليگ حرفهموضوع تبصره مذكور گرديده است. از آنجايي كه شرط ورود اين باشگاه

هاي مزبور با تغيير اساسنامه، به شدن آنها بوده است، لذا طي سنوات اخير باشگاه اساسنامه و خصوصي

قوانين بودجه  3مي خاص با تعلق صد درصد سهام به دولت تبديل و نام آنها در پيوست شركت سها

شركت دولتي مشمول واگذاري با درج ستاره آمده  عنوانبه 1396قانون بودجه سال  ازجملهسنواتي 

 ها از ليست واگذاري و بالتكليف گذاشتن آنها،خروج اين باشگاه برمبنياست. لذا تصميم هيئت دولت 

( و برنامه (13) ماده «ب»تبصره بند ) طي قوانين برنامه پنجم عالوهبهاالشاره است. در تضاد با هدف فوق

( توسعه، پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش (94) تبصره ماده) ششم

اد شده، وزارت ورزش و جوانان رغم احكام يكه به قرار اطالع واصله، عليدرحالي 1،اي ممنوع بودهحرفه

تقيم مسغير صورتبهطي قانون برنامه پنجم توسعه از طريق كمك به فدراسيون و سازمان ليگ برتر، 

ها نموده است. اين قبيل تصميمات نشان از عدم وجود عزم جدي مبادرت به پرداخت وجه به اين باشگاه

 بوده و وكاركسببروز نااطميناني در محيط ي و موجب تصديگرو كاهش  هابنگاهدولت جهت واگذاري 

 تواند ميلياردها ريال خسارت به كشور وارد سازد. مي

 ها. چالش2-1-1

 ياهش سهم دولت در بازاريه منجر به افزاك يدولت يهاتكشرو  هابنگاه يبندرر در گروهكرات مييتغ

 وچهارمچهلاصل  درخصوص يظم رهبرمقام مع يابالغ يهااستيشود، در تضاد با اهداف سيمختلف م

 يتيمكف حاياگر در جهت حفظ وظا يدولت يهاتكشر يبندر در گروهيياست تغياست. س يقانون اساس

ت ياقدام مناسب در جهت بهبود و موفق كيتواند مي باشد، ياقتصاد يهاتيفعالدولت در  يگرميو تنظ

ش يور در جهت افزاكرات مذيياز تغ ياريه بسك يشود در حال يتلق يسازيخصوص يهااستيس

                                                 

 به مفاد تبصره اضافه شده است.« و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است»در قانون برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه پنجم، عبارت  .1
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است يس يهابياالت و آسكتواند از اشيل ميات ذكن يلك طوربهباشد. يانه دولت متصديگر يهاتيفعال

 شود: يها تلقيو فهرست واگذار يدولت يهاتكشر يبندرات در گروهييتغ

 يدولت يهاتكشر يبندر گروهييعدم وجود ضابطه مشخص در جهت تغ. 

  لت ن عيست و به هميسر نيامل به آنها مك يان دسترسكه امكنده كوجود مصوبات متعدد و پرا

 ن است.كمم يبه سخت يدولت يهاتكشرت ين وضعياطالع از آخر

 طياهش سطح رقابت در محكو  ياقتصاد يهاتيفعالدر  يتصديگرش مجدد سهم دولت از يافزا 

 .اركوسبك

 اند.هبود يه مشمول واگذارياولبندي ه در گروهك يدولت يهاتكشراز  يعيف وسيط يفيلكبالت 

 

 ارهاك. راه3-1-1

ها يش سرعت واگذاريافزا يو برا يدولت يهاتكشرت يوضع درخصوصدست آمده هبا توجه به اطالعات ب

 گردد:يشنهاد ميل پيذ يارهاكراه

 هايذاراز فهرست واگيافته و خروجبندي فاقد گروه يهاتكشرع يف سريلكن تييتع. 

 يهاتكشراز گروه يك و دو به گروه سه و انتقال يافته انتقال يهاتكشرمجدد  ينيو بازب يبررس 

ش انه مشابه با بختصديگرت يه فعالكمصرح در قانون  يهار گروهيدر گروه سه به سا ييو ابقا يالحاق

 .هاي ورزشي پيروزي و استقالل(باشگاه ازجمله) دارند. يخصوص

 ه كمانده با توجه به قانون برنامه ششم توسعه يباق يدولت يهاتكشر يجهت واگذار يزيربرنامه

 ها عنوان نموده است.يواگذار يانيرا سال پا 1398سال 

 چند نوبت يه در گذشته طك كيگروه  يهاتكشرمانده دولت در يف سهام باقيلكن تييتع 

 .ران خودرويپا و ايسا يسازدروخو يهاتكشر. مانند اندهقرار گرفت يمشمول واگذار

 ماندهيانده باقيز يدولت يهاتكشر يمناسب جهت واگذار يهاروشها و وهيش يبررس. 

 يجهت واگذار ياتوسعه يهاشده توسط سازمان تأسيس يهاتكشرف يلكن تييتع. 

 

اصل هاي كلي اي از منظر قانون اجراي سياستهاي توسعه. بررسي عملكرد سازمان2-1

 قانون اساسي و اصالحات بعدي آن وچهارمهلچ

 تأييدهاي اجرايي ذيربط بوده و رد يا دستگاه ازسوياطالعات ارائه شده صرفاً اين بخش از گزارش، »

 14058/50شماره نامه  نمونه طوربهباشد. هاي مطرح شده طي آن، مستلزم بررسي جداگانه ميچالش

هاي مطروحه اي به چالشآمده است، جوابيه 1كه در پيوست  سازيسازمان خصوصي 25/6/1396مورخ 

 «.باشدايدرو مي ازسوي

يافته و يا در الذكر به دولت اجازه داده بود در مناطق كمتر توسعه( قانون فوق3) ماده «الف»بند  «3»تبصره  .1
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اي هاي توسعهاز طريق سازمان (2) هاي گروه يك مادههاي نوين و صنايع پرخطر، براي فعاليتزمينه فناوري

دولتي مشتركاً غيري هابخش( با %49) ونه درصدمانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهل

گذاري كند. در اين مورد دولت مكلف بوده است سهام دولتي را در بنگاه جديد حداكثر ظرف سه سال سرمايه

( 3) ماده «الف»بند  «3»تبصره اصالحيه  موجببهدر ضمن واگذار كند. دولتي غيربرداري به بخش پس از بهره

 مقرر بوده است: 24/12/1389به آن در تاريخ  «5»و  «4»هاي و الحاق تبصره

وزارتخانه يا شركت  ازسويپس از فراخوان عمومي  اي مصوب دولتهاي توسعهسازمان

گذاري بدون مشاركت دولت تي براي سرمايهي غيردولهابخشمادرتخصصي ذيربط و احراز عدم تمايل 

يافته ( قانون مذكور در مناطق كمتر توسعه2) هاي گروه يك مادهي اقتصادي موضوع فعاليتهاطرحدر 

ي غيردولتي نمايند. سهام يا قدرالسهم هابخشگذاري مشترك با مجازند به هر ميزان اقدام به سرمايه

برداري با رعايت مقررات اين رف حداكثر سه سال پس از بهرهدولتي ناشي از اين نوع مشاركت بايد ظ

گذاري دولت در هر مورد ي اقتصادي، نحوه فراخوان و حد مجاز سرمايههاطرحقانون واگذار شود. نوع 

ريزي و نظارت راهبردي ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهذيربطبايد توسط وزارتخانه 

سد. وزيران بر هيئتطور مشترك تهيه و به تصويب ان برنامه و بودجه فعلي( بهسازم) جمهوريرياست

صورت جداگانه و بهساله ها را هرگذاريو سرمايه هاطرحدولت موظف است فهرست و مشخصات اين 

پيوست لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسالمي اعالم كند. حكم اين تبصره تا پايان قانون برنامه 

( 6) (،3) ( قانون اصالح مواد1) ماده موجببهتوسعه اعتبار داشته است. ضمن آنكه اين تبصره پنجم 

 17/6/1395( قانون اساسي كه در تاريخ 44) وچهارمچهلهاي كلي اصل ( قانون اجراي سياست24) و

 و يا صنايع الو يا در صنايع پيشرفته با فناوري با»شوراي نگهبان رسيده است، اصالح و عبارت  تأييدبه 

جاي هب) تا صد درصد «يافتهدر مناطق كمتر توسعه»پس از عبارت  «در كليه مناطق كشورپذير خطر

 هر ميزان(، به آن اضافه شده است. 

ي موضوع اين تبصره را كه قبل هاطرحوزيران طي اين اصالحيه موظف شده مشخصات  هيئتدر ضمن 

 روز به تصويب برساند. 45شود، حداكثر ظرف مدت پيشنهاد مي تخانه ذيربطراز فراخوان عمومي توسط وزا

نامه( ظرف ينتصويب آي) همچنين تعيين مصاديق صنايع پيشرفته با فناوري باال و صنايع پرخطر توسط دولت

اي، موضوع طرح، محل اجراي طرح به تفكيك استان، شهرستان ماه از ابالغ قانون، درج نام سازمان توسعه 3

جهت اطالع عموم، واگذاري بنگاه جديد حداكثر ظرف مدت رساني پيشرفت طرح در پايگاه اطالع و مراحل

( و بخشي از 3) ماده 1«7»برداري، مشخص كردن اعتبارات موضوع تبصره سال پس از اخذ پروانه بهره 3

براي  انهساليهاي مستقل در بودجه در رديف 2(29) ماده «7»و  «5»، «3»اعتبارات موضوع بندهاي 

                                                 

 «.3»شرح بند به .1

هاي دولتي با . مشاركت شركت5يافته. سعه. ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر تو3قانون:  9(2ماده )« 7»و « 5»، «3». بندهاي 2

هاي . ايفاي وظايف حاكميتي دولت در حوزه7يافته. منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه( به%49)درصد ونه هاي غيردولتي تا سقف چهلبخش

 نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر.
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جداگانه و  صورتبهها گذاري اين سازمانو سرمايه هاطرحاي و ارائه فهرست مشخصات هاي توسعهسازمان

 موجببه( بوده و 3) ماده «الف»بند  «4»در اصالحيه تبصره  كه قبالً) ح بودجه سنواتي به مجلسيپيوست لوا

اي هاي توسعهاطالعات درخواستي از سازمانمواردي است كه به  ازجملهاين اصالحيه حذف شده است(، 

اما با توجه به زمان تصويب آن، عملكردي در اين مقطع زماني از بابت آن قابل دسترسي نيست،  ،اضافه شده

  هاي جديد تا پايان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.گذاريضمن آنكه حكم اين تبصره در مورد سرمايه

اند اي مجاز بودههاي توسعه، سازمان24/12/1389اصالحيه مورخ  «4» تبصره موجببههمچنين  .2

 ياي دولتي براي اعطاهاي توسعهنزد بانك صورت وجوه اداره شدهمنابع داخلي خود را با اولويت به

ي غيردولتي هابخشهاي نوين يا فناوري پيشرفته به ي مصوب در حوزههاطرحتسهيالت يا كمك به 

ي هابخش( با %49) ونه درصداند تا سقف چهلتهنستواها ميهمچنين اين سازمان»اختصاص دهند. 

 گذاري نمايند و در اين صورتهاي نوين يا فناوري پيشرفته سرمايهصورت مشترك در حوزهغيردولتي به

ن وبرداري، سهام يا قدرالسهم خود را مطابق مقررات قاناند حداكثر ظرف سه سال پس از بهرهموظف بوده

هاي موضوع اين بند در هر مورد گذارياي ذيربط و سرمايههاي توسعهمذكور واگذار نمايند. نام سازمان

ح صورت جداگانه و پيوست لوايبهساله وزيران برسد و فهرست آنها همه هيئتقبل از اجرا بايد به تصويب 

 موجببهدر داخل گيومه  ، كه قسمت مشخص شده«به مجلس شوراي اسالمي اعالم شود ساليانهبودجه 

سازمان ) دولت»جاي آن عبارت ( قانون مزبور حذف و به24) ( و6) (،3) ( قانون اصالح مواد2) ماده

ه سالها را همهگذاريو سرمايه هاطرحريزي كشور( موظف است فهرست و مشخصات اين مديريت و برنامه

 ، به اصالحيه مورخ«اي اسالمي تقديم كندجداگانه و پيوست بودجه سنواتي به مجلس شور صورتبه

  ( قانون اضافه شده است.3) ماده «الف»بند  «3»تبصره  17/6/1395

گذاري و مشاركت شوراي نگهبان(، سرمايه تأييد) 7/12/1392اصالحيه مورخ  «7»تبصره  موجببه .3

 تأسيسر چارچوب قانون ( قانون د2) هاي موضوع گروه دو مادهاي كشور در فعاليتهاي توسعهسازمان

مجاز است، مشروط به واگذاري  1(3) ماده «ب»بند  «1»و اساسنامه با رعايت سهم بازار موضوع تبصره 

هاي ي موضوع گروههابنگاهالشركه اداره سهام و سهمدر ضمن سال.  3مازاد بر سقف تعيين شده ظرف 

درصد وجوه  70عالوه اي واگذار شده و بهسعههاي تواند، به سازمانتا هنگامي كه واگذار نشده 2و  1

 منظوربهدولتي غيراي براي مشاركت با بخش هاي توسعهي وابسته به سازمانهاشركتحاصل از واگذاري 

تمام، ايفاي وظايف حاكميتي در ي نيمههاطرحيافته، تكميل توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه

شود و براي جهت واگذاري مصرف مي هابنگاهسازي و پرخطر و آماده هاي نوين با فناوري پيشرفتهحوزه

( قانون مزبور، از محل وجوه حاصل از 22) ها و مادهسياست «د»بند انجام بقيه تكاليف مقرر در 

 شود. عمل مي هاشركتگذاري ساير سرمايه

                                                 

 درصد. 20. حداكثر 1
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ط يش و بهبود محيدفتر پا) و داراييوزارت امور اقتصادي  ازسويآمده  عملبههاي با توجه به پيگيري .4

 دوصرفاً (، يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك يهااستيس ياجرا يعال يرخانه شورايو دب اركوسبك

شركت ملي صنايع  عالوهبهاند، اي ايدرو و ايميدرو مبادرت به ارائه اطالعات نمودهسازمان توسعه

گذاري ها، موانع و راهكارها در حوزه سرمايهچالشبخش برگ توضيحات در سر 3به ارائه صرفاً پتروشيمي 

اساسي  سؤالو احداث واحدهاي پتروشيمي كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، بسنده كرده است. 

اي از مجوزهاي ياد شده طي اين سنوات استفاده ننموده يا عنوان يك سازمان توسعهاين است كه آيا به

 هاي صنعتي ايران اطالعاتي ارائه ننموده است. است. همچنين شركت شهركموارد آن را گزارش نكرده 

 ايدرو() . سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران1-2-1

ايدرو( از ) ي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايرانهاطرحوضعيت  درخصوص 2جدول پيوست  .1

 قانون اساسي: وچهارماصل چهلهاي اجرايي زمان اجرايي شدن سياست

( فقره آن در 23) است كه 1395-1381( فقره طرح طي سنوات 42) ، متضمن2جدول پيوست 

( فقره آن نامشخص از حيث 9) يافته و( فقره آن در مناطق كمتر توسعه10) هاي نوين وزمينه فناوري

جدول( در گروه دو  42و  41هاي رديف) فقره مزبور 9طرح از  دوهاي مزبور است. ضمن آنكه حوزه

است. ضمن آنكه عليرغم غيردرصد توسط بخش دولتي مت 100تا  8فعاليت قرار دارند. درصد مشاركت از 

 1386تا  1381هاي طرح مربوط به سال 24را مدنظر دارد،  وچهارماصل چهلي هاطرحعنوان جدول كه 

 شد.يعني قبل از تصويب قانون مذكور است و نبايد در اين جدول ارائه مي

گذاري را به تفكيك سنواتي ارائه ننموده است و با توجه به خروج جدول ميزان سرمايههمچنين اين 

تاكنون نيز ارائه نشده است. بلكه دوره  1387هاي بعد از سال گذاريطرح مزبور حتي جمع سرمايه 24

نموده  طرح اعالم دوبراي صرفاً ها را بندي فعاليتگروهدر ضمن اجرا براي هر طرح اعالم شده است. 

يا نحوه فراخوان،  «3»تبصره هاي آن، موارد و اصالحيه «3»تبصره است. همچنين الزم بود با توجه به 

ي مرتبط اعالم نمايد كه اين مسئله هاطرحگذاري و مصوبه دولت در هر مورد را براي حد مجاز سرمايه

هاي نوين يا گذاري در حوزهاي مجاز به سرمايههاي توسعهسازمان عالوهبهدر جدول منعكس نيست. 

اند و اين در حالي است ( بوده17/6/1395تا قبل از اصالحيه مورخ ) درصد 49فناوري پيشرفته تا سقف 

، درصد 53 ترتيببه 1393و  1385با سال شروع  38و  21، 11هاي گذاري موضوع رديفكه سرمايه

هاي مرتبط ي ارائه شده برحسب سالاهطرحبوده است. جالب توجه است كه  درصد 100و  درصد 100

گزارشي از ميزان وجوه اداره شده  عالوهبهگذاري ساليانه هم ندارد. حتي مرتب نيز نشده و جمع سرمايه

ي مصوب در هاطرحاالشاره براي اعطاي تسهيالت يا كمك به فوق «4»تبصره  موجببهيافته اختصاص

 ي مرتبط نيز ارائه نشده است.هاطرحدولتي براي غيري هابخشهاي نوين يا فناوري پيشرفته به حوزه
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 اي ايدرو:ي تكميلي و توسعههاطرحوضعيت  3جدول پيوست  .2

آغاز شده و خاتمه آنها نيز اعالم  1386و  1383هاي فقره طرح است كه طي سال دواين جدول متضمن 

بوده و ارتباطي به قانون مذكور ي مذكور متعلق به بخش دولتي هاطرحنگرديده است. صد درصد سهام 

 تصويب شده، ندارد.  1387كه سال 

 ي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي ايدرو:هاطرحوضعيت  4جدول پيوست  .3

 1392فقره طرح در منطقه گرمسار و جهرم است كه شروع عمليات آنها سال  دواين جدول متضمن  

  اط آنها با قانون مذكور نامشخص است.بوده و سال خاتمه آنها اعالم نشده است. همچنين ارتب

هاي اجرايي ي بازسازي و نوسازي ايدرو از زمان اجرايي شدن سياستهاطرحوضعيت  5جدول پيوست  .4

 قانون اساسي: وچهارماصل چهل

است. الزم به يادآوري است  1396تا  1387فقره طرح نوسازي طي سنوات  5اين جدول مشتمل بر 

 وچهارماصل چهلهاي كلي ( قانون اجراي سياست24) و (6) (،3) اصالحيه مواد) 17/6/1395كه تا تاريخ 

سازي بوده است. لذا قبل از واگذاري با سازمان خصوصي هابنگاه، امر نوسازي و بازسازي قانون اساسي(

 م است.بوده، محل ابها 1394تا سال  1387اختصاص منابع سازمان به اين موارد كه سال شروع آنها سال 

 هاي ايدروچالشالف( 

 محوري دانشهاشركتي پيمانكاري عمومي و هاشركتي ابزاري ايدرو نظير هاشركتواگذاري  .1

هاي بزرگ( كه با سرمايه كم و تجربه و توان مديريتي باال در ين ابزار اجراي پروژهمهمتر عنوانبه)

پارس جنوبي و همچنين توسعه صنايع  18و  17و  14هاي مهم و استراتژيك مانند انجام فازهاي فعاليت

نمايند و اعالم آنكه در صورت تداوم اين رويه، سازمان مذكور توان آفريني ميپيشرفته در كشور نقش

هاي مهم و ملي را از دست خواهد داد، ضمن آنكه هيچگونه عايدي قابل ذكري براي نظام اجراي پروژه

 كند.ايجاد نمي

گذاري در مناطق كمتر ، امكان هرگونه فعاليت سرمايه«قانون»هاي متعدد در و ابهام هادليل تناقضبه .2

يافته و صنايع پيشرفته از ايدرو سلب شده است. باالخص كه از عوايد ناشي از واگذاري سهم توسعه

درصد آن عودت شده است، لذا  8/6صرفاً هاي مكرر، (، عليرغم پيگيري%70) ايهاي توسعهسازمان

 هاي آتي ندارد.گذاريزمان مذكور منبعي براي سرمايهسا

 قانون اساسي وچهارماصل چهلهاي كلي عدم رعايت كلي يا جزئي برخي از مواد قانون اجراي سياست .3

..( .( و3) ماده «الف»بند ذيل  «7»(، تبصره 29) ماده «8»، بند (19) ماده «ب»و  «الف»نظير بندهاي )

سازي كه موجب عدم بهبود وضعيت ساختار مالي و عملكرد ر خصوصيتوسط متوليان اجراي ام

شامل رهاسازي  هاشركتي سازمان در روند واگذاري آنها شده است. مشكالت پس از واگذاري هاشركت

 و عدم كنترل عملكرد آنها، عدم حمايت دولت از آنها نيز مطرح است.
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عدم اجراي مناسب قانون توسط مجريان نظير سازمان  اي و ياهاي سليقهفرآيندها و نامهاعمال آيين .4

ي مندرج در فهرست واگذاري قبل هاشركتاداره و مديريت  فرآيندسازي، مشكالت مهمي در خصوصي

توان به كمبود نقدينگي اشاره كرد مثال مي عنوانبهمربوطه ايجاد كرده است كه  فرآينداز اتمام كامل 

 ار شده زده است.هاي جدي به واحد واگذكه آسيب

هاي موفق در مرحله اول و عدم توان پرداخت اقساط واگذاري توسط تحويل گيرنده مالكيت واگذاري .5

صدرا و صدرا اميد چابهار، هپكو، بازرسي كيفيت و ) ناچار تجديد واگذاري آنها، و بههاشركتو مديريت 

، ايع آذرآب، صنعتي و توليدي ديزل سنگينصنعتي تراكتورسازي ايران، صن آالتماشيناستاندارد ايران، 

سازي لرستان، گروه صنعتي ايدرولندرا، اسكان صنعت سپاهان، گسترش صنايع قائن، صنايع ماشين

 .اين مورد هستند( ازهايي ..، نمونه.تجهيزات نفت و

بند قي به الحا «7»تبصره  موجببهآمده  عملبههاي ( قانون كه با پيگيري18) اجراي ناصحيح ماده .6

 شوراي نگهبان( برطرف شده است. تأييد -7/12/1392مورخ ) ( قانون مذكور3) ماده «الف»

 سازمان ايدرو راهكاري پيشنهاد ننموده است.ب( 

 ايميدرو() . سازمان توسعه صنعتي و معدني كشور2-2-1

و معدني ه صنعتي گذاري سازمان توسعي سرمايههاطرح وچهارماصل چهلعملكرد  6جدول پيوست  .1

 ايميدرو(:) كشور

درصد است  100ايميدرو(، ) طرح آن سهم دستگاه اجرايي 10طرح است كه در  22اين جدول متضمن 

و توسعه صنعتي( و آلومينيم جنوب كه در گروه دو  زيرساختايجاد ) و بجز توسعه منطقه ويژه خليج فارس

طرح در مناطق كمتر  12اند. فعاليت اعالم شده( 1) قرار دارند، بقيه در گروه وچهارماصل چهلهاي فعاليت

طرح ديگر حوزه يا محل اجرا اعالم نشده است.  9طرح در حوزه فناوري نوين قرار دارد. براي  1يافته و توسعه

هاي يي از سالهاطرح طرح، 19طرح سال شروع و خاتمه اعالم شده است و در ميان اين  19براي در ضمن 

 وچهارماصل چهل( در اين جدول قرار دارد كه معلوم نيست چرا تحت عنوان عملكرد طرح 13) 1386تا  1381

است.  (1387) يعني قبل از زمان تصويب قانون مذكور 1386تا  1381هاي زيرا مربوط به سال ،آمده است

مرتبط با طرح  6گذاري انجام شده تفكيك سنواتي ندارد و باالخره معلوم نيست كه در مورد سرمايه عالوهبه

گذاري شده است. اگرچه جمع طور سنواتي چه ميزان سرمايه، به1395تا  1388قانون مزبور با سال شروع 

ميليارد ريال اعالم شده كه تمامي آن  62.804جمعاً  1395هاي انجام شده تا پايان سال گذاريسرمايه

مبلغ  وچهارماصل چهلط با قانون طرح مورد اشاره مرتب 6بابت صرفاً نيست و  وچهارماصل چهلعملكرد 

و  «3»تبصره هزينه شده است. اين جدول نيز با توجه به  1395ميليارد ريال تا پايان سال  10.363

 براي ايدرو اشاره شد، دربرندارد.ي مرتبط را همانطور كه هاطرحهاي آن، اطالعات الزم براي اصالحيه
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 : ايميدور 1387شده از سال اندازي ي توسعه راههاطرح 7جدول پيوست  .2

 طرح 27طرح آن گروه دو و  18به بعد، ارائه شده كه  1392تا  1387هاي براي سال طرح 45در اين جدول 

درصد سهام از در ضمن هاي اعالم شده، سال شروع و خاتمه ندارد و گذاريآن گروه يك است. سرمايه

ماً مناطق أطرح تو 1يافته و در مناطق كمتر توسعهطرح  9 عالوهبهباشد. مي غيردرصد مت 100تا  05/12

 از اين بابت اطالعاتي ارائه نشده است هاطرحو حوزه فناوري نوين است و براي ساير  يافتهتوسعهكمتر 

زيرا در جدول براي اين موارد درصد فعلي سهام سازمان صفر اعالم شده و توضيحي نيز ذيل جدول از )

ميليارد  97.271گذاري طي سنوات مذكور معادل جمع كل سرمايهدر ضمن . اين بابت ارائه نشده است(

جزئي از آن( معادل ) يافتهتوسعهاندازي شده در مناطق كمتر ي راههاطرحريال اعالم شده كه مجموع 

جزئي از آن( معادل ) اندازي شده با درصد كامل مالكيتي راههاطرحميليارد ريال و مجموع  19.027

هاي آن، اطالعات و اصالحيه «3»تبصره ليارد ريال اعالم شده است. اين جدول نيز با توجه به مي 10.343

 ي مرتبط را همانطور كه قبالً اشاره شد، دربرندارد.هاطرحالزم براي 

 هاي ايميدروچالش لف(ا

اي(، توقف ههاي توسعسهم سازمان درصد 70) سازي واحدهادر اين قسمت به عدم بازگشت منابع خصوصي

 سازي، ريسك بااليخصوصي فرآيندمالي خارجي، شكست زنجيره ارزش در  تأمينحمايت دولت در تضمين 

 شور(، نبودك تورم نرخ به توجه بدون ارز متيق تيتثب) هاي ارزيگذاري در بخش معدن، سياستسرمايه

ساله(،  25حداقل ) دن تجارت معدندليل رتبه اعتباري نامطلوب ايران و طوالني بوگذاري خارجي بهسرمايه

عدم وجود منابع الزم(، ) گذاري خارجيعنوان شريك سرمايهاي بههعهاي توسعدم حمايت دولت از سازمان

اي ايميدرو و عدم امكان استفاده از منابع صندوق توسعه ي توسعههاطرحعدم تخصيص بودجه عمومي به 

 :استملي اشاره شده و موارد زير نيز ارائه شده 

مان عنوان يك سازعمالً فلسفه اصلي ايميدرو به) بوروكراسي اداري ناشي از اجراي قوانين دولتي. 1

 .رفته است( سؤالبر چابكي و دوري از مقررات دولتي زير اي مبنيتوسعه

مالي از قبيل دريافت اسناد خزانه اسالمي، اوراق  تأميني هاروشبوروكراسي در دريافت ساير . 2

 ... .ريالي و ارزي و مشاركت

 هاي معدنپذيري پروژهتأثيربا توجه به دامنه ) هاي مليطوالني صدور مجوز براي پروژه فرآيند. 3

 .هاي حاكميتي هستيم(و صنايع معدني، شاهد تأخيرات فاحش در صدور مجوزات سازمان

تعريف و اجراي  سازماني( بر سازمان دربرون) اي و استانيذينفعان منطقهوجود فشارهاي . 4

مورد برشمرده شده مشتمل بر تحميل نظر دولت بر توسعه صنعت فوالد در نقاط  3) ي توسعههاطرح

اي هاي مورد نياز هزينه توسعهمختلف كشور بعضاً فاقد توجيه فني و اقتصادي كه سهم ايجاد زيرساخت

و استخدام كاركنان،  هاطرحزيادي تحميل كرد، اعمال فشارهاي سياسي در انتخاب مديران و مجريان 

هايي كه فاقد طرح توجيهي در ها و شهرستانگذاري در استاناعمال فشار سياسي درخصوص سرمايه
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 .هاي فعلي قرار ندارند(بخش معدن و صنايع معدني است و يا در اولويت

ازي سعدم شفافيت ساختار سازمان با معاونت معدني وزارتخانه كه مشكالت اساسي در تصميم. 5

 كند. و هدايت بخشي ايجاد مي

 .تعطيلي واحدهاي كوچك معدني در كشور. 6

 راهكارهاي ايميدرو ب(

ز اي اهاي معدني با هدف افزايش سطح خدمات پوششي بيمهافزايش سرمايه صندوق بيمه فعاليت. 1

 نظر كمي و كيفي.

 اي به منابع مالي.هاي توسعهمنظور دسترسي آسان سازماناصالح بخشي از قانون، به. 2

همراه واحدهاي تابعه آن در بازار سهام سهام ايميدرو به درصد 51موريت فعلي توسعه، أبا حفظ م. 3

 مشابه كشور عربستان و ساير كشورها( و سازمان عمالً مطابق قانون تجارت عمل نمايد.) واگذار شده

 شود. قوانين و مقررات اي دولتي مستثنهاشركتهاي گذشته از قوانين حاكم بر ايميدرو همچون سال. 4

 مالي تسهيل گردد. تأمين

هاي معدن و صنايع معدني الزم و اشتغال ناشي از اجراي پروژه GDPالعاده بر ملي فوقآثار دليل به. 5

هاي مشابه آن( توسط كارگروهي ويژه به دور از بوروكراسي و سازمان) است صدور مجوزهاي ايميدرو

 شود.پيگيري و مصوب 

 صورت يك مجموعه غيردولتي اداره شود.مدت در بورس ارائه و بهبلندبخشي از سهام آن در . 6

گيري كارشناسي و مستقل از دستورات سياسي با هدف توسعه پايدار بخش معدن و صنايع تصميم. 7

 معدني صورت پذيرد.

 .شفاف كردن وظايف معاونت معدني وزارتخانه و ايميدرو. 8

 .سازي به ايميدروتيارات ساختاري شفاف و كافي جهت مشاركت در تصميماعطاي اخ. 9

 .وپاگير در راستاي توسعهاصالح قوانين و مقررات دست. 10

ت سازمان اي و تقويت اختياراهاي توسعهها و اساسنامه سازمانافزايش شناخت و توجه به مأموريت. 11

 متناسب با مأموريت آنها.

 .اي براساس اصول و قوانين حاكم بر آنهاي توسعهزمانارزيابي عملكرد سا. 12

 .توانمندسازي بخش منظوربهتفويض اختيار به ايميدرو و تعريف منابع مالي پايدار . 13

 . شركت ملي صنايع پتروشيمي3-2-1

ده هاي انجام شگذاريهمانطور كه اشاره شد شركت ملي صنايع پتروشيمي بدون ارسال فهرست سرمايه

قانون اساسي،  وچهارماصل چهلهاي كلي اي در اجراي قانون اجراي سياستيك سازمان توسعه عنوانبه

سال ) اعالم داشته كه با ابالغ و اجراي قانون مذكور ظرفيت توليد در انتهاي برنامه پنجم توسعهصرفاً 
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تن( و ميليون  11افزايش توليد حدود ) ميليون تن در سال رسيده است 62حدود ( به عددي 1395

گذاري شده توسط ي پايههاطرحدست آمده طي دوره مذكور حاصل متذكر گرديده كه عمده رشد به

 ها و موانع واز طريق شركت ملي صنايع پتروشيمي( و در ادامه به ارائه فهرست چالش) دولت بوده است

هاي ويژه مزيتگيري نموده كه با توجه به همچنين راهكارها اقدام نموده است و در پايان نتيجه

يي كه در مناطق ويژه اقتصادي و آزاد احداث هاطرحگذاري در صنعت پتروشيمي در ايران براي سرمايه

اي ههاي مالياتي، دسترسي به آبخوراك بلندمدت، استفاده از مزايا و معافيت تأمين ازجملهشوند مي

 گذاري و رشد صنعتيشنهادي، روند سرمايهكارگيري راهكارهاي په..، ب.آزاد، نزديكي به بازارهاي مصرف و

هاي ييك از ويژگهيچ هاطرحگونه اساسي اين است كه آيا اين سؤالپتروشيمي را سرعت خواهيد بخشيد. 

فناوري نوين، خطرپذير و پرريسك و مناطق محروم( را پوشش ) مصرح در موارد اشاره شده در باال

رسد اين سازمان نظر ميراتب فوق و راهكارهاي پيشنهادي، بهمدر هر صورت با توجه به ؟دهد يا خيرمي

 اي را درنيافته است.عنوان يك سازمان توسعههدف از تلقي وي به

 هاي شركت ملي صنايع پتروشيميچالشالف( 

 آورده سهم صاحبان سهام طرح. تأمينگذاران بخش خصوصي ايراني در محدوديت توان مالي سرمايه .1

ت امؤسسوثايق و تضامين الزم به  ارائهو  تأمينگذاران بخش خصوصي ايراني در مايهعدم توان سر .2

 هاي داخلي جهت اخذ تسهيالت مالي.مالي و بانك

ي جديد كه مجري هاطرحمنابع مالي  تأمينهاي داخلي جهت ات مالي و بانكمؤسسرنگ تمايل كم .3

 آنها بخش خصوصي واقعي است.

ي پتروشيمي هاطرح ازجملهگذاري مستقيم در ايران ران خارجي به سرمايهگذاعدم تمايل سرمايه .4

 .الملليهاي مالي و معامالتي بينها و محدوديتايران با توجه به ابهامات و نگراني از بازگشت تحريم

 گذاري مشترك با شركت ملي صنايع پتروشيميگذاران خارجي به سرمايهدرخواست و تمايل سرمايه .5

 .هاطرحها و ان دولت( در بعضي از حوزهعنوبه)

هاي اعتباري مربوط به مذاكره مستقيم با بخش ات مالي خارجي و بيمهمؤسسها و تمايل كم بانك .6

 اعتبار. تأمينخصوصي واقعي به تنهايي جهت 

به با توجه  هاطرح فاينانس() تسهيالت تأمينات مالي خارجي به مؤسسها و عدم تمايل بانك .7

تضامين دولتي و  ارائهو مشروط نمودن اعطاي تسهيالت به  هاطرحوديت توان مالي صاحبان محد

 .هاطرحالمللي و شناخت كامل صاحبان اعتبارسنجي بين

 نرخ ارز و تورم( در بلندمدت.) هاي كالن اقتصاديگذاران به ثبات شاخصعدم اطمينان سرمايه .8

 هايگذاري در ايجاد زيرساختخصوصي به سرمايهو نيمهگذاران بخش خصوصي عدم تمايل سرمايه .9

 الزم جهت احداث و توسعه صنعت پتروشيمي در مناطق باپتانسيل.
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گذاري در مناطق كمتر خصوصي به سرمايهگذاران بخش خصوصي و نيمهعدم تمايل سرمايه .10

 باشد.كشور كه هدف دولت مي يافتهتوسعه

گذاري مشترك در راستاي جذب برخي از كشورهاي همجوار و سرمايههاي دولتي ها و حمايتمشوق .11

 گذاران خارجي.سرمايه

 راهكارهاي شركت ملي صنايع پتروشيمي ب(

 ..( در.آب، برق، گازهاي صنعتي و) سازي، يوتيليتيهاي الزم از قبيل اسكله، جادهايجاد زيرساخت .1

مي توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي بيني شده جهت توسعه صنعت پتروشيهاب( پيش) مناطق

ي هاطرحگذاري در گذاران بخش خصوصي واقعي براي حضور و سرمايهمنظور تشويق سرمايهبه

 پتروشيمي اين مناطق.

درصد با بخش غيردولتي و يا حتي  49گذاري مشترك شركت ملي صنايع پتروشيمي بيش از سرمايه .2

منظور حمايت از دستاوردهاي بخش پژوهش و فناوري د بهدرص 100گذاري تا سقف در مواردي سرمايه

 هاي بومي.سازي تكنولوژيو به تبع آن تجاري

ي جديد پتروشيمي مورد هاطرحگذاران خارجي در صنايع پتروشيمي با سرمايهمشاركت شركت ملي .3

 گذاران خارجي.عالقه سرمايه

ي جديد پتروشيمي با هاطرحبعضي از  عنوان سهامدارمي بهيمشاركت شركت ملي صنايع پتروش .4

 .هاطرحگذاري خارجي در اين مشاركت بخش خصوصي و مشاركت سرمايه

گذاري ارزي در خارج از كشور و ريالي در داخل كشور( با مشاركت و سرمايه) ايجاد صندوق پروژه .5

 .عنوان يكي از اركان صندوقشركت ملي صنايع پتروشيمي به

 يمي.ي پتروشهاطرحتوانمند جهت اجراي  يي بخش خصوصهاشركتاي تضامين دولتي به اعط فرآيندتسهيل  .6

 يافتهوسعهتگذاري مشترك شركت ملي صنايع پتروشيمي با بخش غيردولتي در مناطق كمتر سرمايه .7

 1.مورد هدف دولت جمهوري اسالمي

 هاي صنعتي ايران. شركت شهرك4-2-1

رخانه يبو د اركوسبكط يش و بهبود محيارائه اطالعات به دفتر پاهاي صنعتي ايران با عدم شركت شهرك

، عنوان نموده است كه همه يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك يهااستيس ياجرا يعال يشورا

دهي در اين رابطه گذاري براي گزارشدهد جنبه حاكميتي داشته و طرح سرمايهاقداماتي كه انجام مي

هاي ي زيرمجموعه به فهرست سازمانهاشركتخود و  يبراي ابقاصرفاً رسد اين شركت ندارد. به نظر مي

اي پيوسته است باالخص كه برابر اطالعات دريافت شده، عمالً رقيب بخش خصوصي بوده و خود توسعه

                                                 

  عنوان راهكار، محل ابهام است.الشاره و اصالحات بعدي آن اين اختيار را به اين شركت داده است و طرح آن بهافوق« 3»الزم به توضيح است كه تبصره  .1
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سازي تبديل شده است. مورد گذاري بخش خصوصي در امر شهرك صنعتيبه مانعي براي سرمايه

  ده شده، شاهد اين مدعاست.يبخش خصوصي به دادگاه نيز كش ازسويكه حتي ساوجبالغ 

 ايهاي توسعه. ساير سازمان5-2-1

كه اطالعات آن از دفتر پايش و بهبود محيط  8اي مصوب دولت برابر جدول پيوست هاي توسعهسازمان

شركت  31با احتساب ) ددع 48ها دريافت شده است، اجراي سياست شوراي عاليو دبيرخانه  وكاركسب

( قانون توسط مجلس شوراي اسالمي 3) ماده «الف»بند  «5»تبصره  موجببهشهرك صنعتي استاني كه 

اي هاي توسعهاند( هستند كه به اين ترتيب، ساير سازماناي شناسايي شدهسازمان توسعه عنوانبه

 اند.مبادرت به ارائه گزارش ننموده

 گيري. نتيجه6-2-1

( 48) اي بههاي توسعهاي با دولت است كه تاكنون تعداد سازمانهاي توسعهتعيين سازمان 1،قانون اساسبر

دليل نبود منابع كافي يا بعضاً نداشتن سابقه اجراي ها عمدتاً بهعدد بالغ شده است. لكن عمالً اين سازمان

ن اساسي اي سؤالد نيستند، اگرچه، اي خواي و برخي مشكالت قادر به ايفاي نقش توسعهي توسعههاطرح

 يرااي(، اجتوازن منطقه) لحاظ آمايشي، بههاطرحاعتبار براي اجراي اين  تأميناست كه آيا صرفنظر از امكان 

آنها در اين ابعاد به مصلحت است يا خير؟ باالخص كه تاكنون ترتيبات قانوني الزم براي انتخاب و اجراي 

 هارحطدرستي مورد عنايت واقع نشده است و اينگونه پذيرد بهداخلي صورت مي كه از منابع هاطرحاينگونه 

 كنند.مومي دولت( نيز تبعيت نميي جديد از منابع عهاطرح) 2قانون الحاق  (23) از ماده

و ترتيبات آن، حصول اطمينان  وچهارماصل چهلعدم رعايت قانون  دليلبهالزم به يادآوري است كه 

بايد تمهيداتي انديشيده ي مذكور بر اهداف مورد انتظار، محل ترديد است و ميهاطرحن از منطبق بود

واقع در زمينه توسعه مورد اي را يدك نكشيده و بهعنوان سازمان توسعهصرفاً هاي مذكور شود تا سازمان

 يزي براي گريز از واگذاريوااي به آنها دستهاي توسعهعالوه اتالق سازمانانتظار ايفاي نقش نمايند و به

 يهااستيس ياجرا شوراي عاليرخانه يو دب اركوسبكط يش و بهبود محيبه شمار نيايد. الزم است دفتر پا

وزارت امور اقتصادي و دارايي، طي برگزاري جلسات الزم و با  يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك

اي هاي توسعهدهي سازماننوني مرتبط، امر گزارشهاي مواد قاهاي واحد و منطبق بر خواستهطراحي فرم

يري كارگكه بتوان تعيين نمود كه باالخره هدف قانونگذار از به ايگونهبهرا تسهيل و تسريع نمايد 

شده  تأمينگذاري در مناطق محروم، فناوري باال و صنايع پرخطر اي در امر سرمايههاي توسعهسازمان

  هاي مزبور، چگونه و به چه ميزان بوده است.اري آن در حوزهاست يا خير و اثرگذ

 

 

                                                 

 .24/12/1389به آن در تاريخ « 5»و « 4»هاي ( و الحاق تبصره3ماده )« الف»بند « 3»اصالحيه تبصره  .1
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دولتي غيرهاي قانون در رابطه با رعايت سقف سهامداري بانك (5) بررسي عملكرد ماده .3-1

 سهام آنها كات مالي و اعتباري و سقف تملمؤسسو 

ت ينه ماهيرا در زم يفيالكت يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك يهااستيس ي( قانون اجرا5) ماده

ده ن نمويسهام توسط آنها مع كو سقف تمل يو اعتبار يات مالمؤسسو  يدولتريغ يهاكسهامداران بان

 يتدول يهاكن بانيو همچن يو اعتبار يات مالمؤسسو  يدولتريغ يهاكور بانكاست. براساس قانون مذ

ت دارند و سقف مجاز يان فعالكم عام امسها يا تعاونيعام و  يت سهامكدر قالب شرصرفاً واگذار شده 

 يهاتكشر، يدولتريغ يعموم يمؤسسات و نهادها يم برايمستقريغم و يمستق طوربهسهام  كتمل

ه يلك و ير اشخاص حقوقيسا ين برايزان ده درصد و همچنيعام به م يسهام يعام و تعاون يسهام

 ده است. ين گردييپنج درصد تع يقياشخاص حق

 اساسبراالثر است و ين قانون باطل و ملغين شده در اييتع يهاش از سقفيمعامالت ب ن راستايدر هم

 وچهارماصل چهل يلك يهااستيس ي( قانون اجرا5) موضوع ماده يدولتريغ يهابنگاهه يلك، «3»تبصره 

ن يط اياالشاره خود را با شراب قانون فوقيسال پس از تصو كيه ظرف مدت كست يبايم يقانون اساس

زان يم يهاتيفه نظارت و اِعمال محدوديصراحت وظ( قانون به5) ه در مادهكق دهند. هر چند يماده تطب

ر يها و ساكه قانوناً نظارت بر بانكاما از آنجا  ،گذاشته نشده است يسهام برعهده دستگاه خاص كتمل

 يزكمر كآن بان «2»تبصره ه در كآن ليدلبهن يباشد و همچنيم يزكمر كبرعهده بان يپول يهاواسطه

اظهار  توانيده است، ميگرد« يدولتريغ يو اداره مؤسسات اعتبار تأسيسنحوه نامه نييآ»ه يلف به تهكم

 ور است.كف مندرج در قانون مذيالكاجرا و نظارت بر ت يقاعدتاً متول يزكمر كه بانكداشت 

در جامعه،  ينگيم نقديبه حجم عظ يرو اعتبا يها و مؤسسات مالكبان ي، دسترسيلك طوربه

 رينظ يتوان اهدافمي نيآورده است. همچن وجودبهدر آنها  يب سهامداريكنسبت به تر ياژهيت ويحساس

مخاطره  از يريو جلوگ يكات بانيدر عمل كسياهش ركش رقابت در اقتصاد، يان، افزاگذارحفظ حقوق سپرده

ها كمده بانن عاوابسته به سهامدار يهابنگاهبه سمت  يكابع بانمات و منيافتن تصميسوق  بريمبن ياخالق

 يارو اعتب يها و مؤسسات مالكت در بانيكزان ماليد مينظارت و تحد ينمونه برا طوربهخاص را  يهاو گروه

 كيشود. در يمختلف مشاهده م يشورهاكها در كبان يدر روابط سهامدار يمتفاوت يبرشمرد. الگوها

اال توسط سهام ب كتمل) زكت متمريكتوان به دو نوع ماليها را مكت در بانيكساختار مال يلكبندي ميتقس

ا يو  يقين شخص حقيسهام توسط چند كتمل) ندهكت پرايكواحد( و مال يا حقوقيو  يقيشخص حق

 مود. ن يبندنترل بنگاه را نداشته باشند( طبقهك ييتوانا ييدام به تنهاكچيه هك يطوربه يحقوق

 ايارشناسان مزاكمختلف مرسوم است و  يشورهاكها در كدر بان يسهامدار ياز دو نوع الگو كيهر

ها بسته كبان كارآيين بر اسهامدار يندگكا پرايز و كزان تمرياند. مردهكر كآنها ذ يبرا يب متعدديو معا

نظام  يراب يواحد يتوان الگوين نميبرادارد. بنا ييبسزا تأثيرشورها، كاقتصاد  يافتگيبه درجه توسعه

 يهاه در حوزهك يهاي بزرگ اقتصادو هلدينگ هاتكشراز  ياريران بسيد. در ايشورها برگزك يداركبان
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ود منابع مبكل كرفع مش يست براا يضرور يرشد اقتصاد مل ينند و حضور آنها براكيت ميمختلف فعال

ت در يكزان مالياهش مكن ملزم نمودن آنها به ياند. بنابرامودهد نيجد كبان تأسيسخود اقدام به  يمال

 يهاتين محدوديقرار دهد. همچن تأثيرتشان را تحت يتواند فعالمي يو اعتبار يها و مؤسسات مالكبان

ون را قانيها، برخالف روح قانون تجارت است. زكز در بانكمتمرريغل به ساختار ين منظوربهجاد شده يا

 تيكزان ماليم يبرا يتيت و ممنوعياست، محدود يسهام يهاتكشرقانون عام در مورد  كيه كتجارت 

ابت ت گسترش رقيز با توجه به اهمين يرده است. از طرفكجاد نيا يقيو حق يسهام توسط اشخاص حقوق

شار ف بريمبنگذشته  ياز تجارب منف يريشور و جلوگك يو به تبع ساختار اقتصاد يكدر نظام بان

ته به وابس يهاتكشربه  يكص منابع بانيو تخص ين منافع شخصيها در جهت تأمكهامداران عمده بانس

 رسد. يبه نظر م يها ضروركت در بانيكزان ماليد ميخود، تحد

نشان از آن دارد  يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك يهااستيس ي( قانون اجرا5) رد مادهكعمل

 يو اداره مؤسسات اعتبار تأسيسنحوه نامه نييآ» يزكمر كشنهاد بانيآن، به پ «2»تبصره ه مطابق با ك

نامه نيي( آ19) ده است. براساس مادهيران رسيئت وزيب هيبه تصو 28/10/1393خ يدر تار« يدولتريغ

سقف  ثركحدا، 13/05/1394پول و اعتبار مورخ  يشورا يازسو ين اساسنامه نمونه ابالغيفوق و همچن

 باشد:يم 2جدول  شرحبه يو حقوق يقيسهام توسط اشخاص حق كمجاز تمل

 

 يو حقوق يقيسهام توسط اشخاص حق كسقف مجاز تمل ثركحدا .2 جدول

 درصد() سقف مجاز ثركحدا اشخاص

 10 عام يت سهامكشر

 10 عام يسهام يت تعاونكشر

 10 يدولتريغ يمؤسسه و نهاد عموم

 5 يحقوق ر اشخاصيسا

 درصد 40ران تا سقف يا ياسالم يجمهور يزكمر كبا مجوز بان ياشخاص خارج

 5 يقياشخاص حق

  يقيخانواده هر شخص حق ياعضا

همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، )

 ا مادر(يپدر و 

 5: يسقف فرد

ئت يعضو ه كيش از ياً بكه نتوانند مشترك يزاني: به ميسقف جمع

 ند.ين نماييرا تع رهيمد

 

 يو اعتبار يها و مؤسسات مالكسهامداران عمده بان ييدر جهت شناسا يزكمر كن بانيهمچن

ن گزارش ينموده است. در ا 21/4/1394مورخ  10035/94به شماره  يگزارش نظارت كياقدام به ارائه 

ج يشد. نتا ييشناسا 1393ان سال يدر پا يو اعتبار يها و مؤسسات مالكب سهامداران عمده بانيكتر

 ت:ل اسيذ شرحبهباشد يم يزكمر كنه توسط بانين زميه تنها گزارش ارائه شده در اكور كگزارش مذ

 14 ي( قانون اجرا5) مفاد ماده يمورد بررس كبان 24از  يو اعتبار يه مالمؤسسو  كبان 
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 اند.ت ننمودهيرا رعا يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك يهااستيس

  مفاد  يقيشخص حق 2و  يشخص حقوق 16براساس اطالعات منتشر شده در گزارش حداقل

 اند. سهام داشته كتمل يش از سقف مجاز قانونيو ب ور را نقض نمودهكماده مذ

 يو حقوق يقيشخص حق 18ت قانون توسط يبر عدم رعا يزكمر كه در گزارش فوق، بانكآن رغميعل

جهت اِعمال سقف  ييگونه اقدام اجراچيه يول ،رده استكاذعان  يعتبارو ا يو مؤسسه مال كبان 14در 

گر يب ديآنها انجام نداده است. از معا يتيكاهش سهم مالكور و كسهام توسط اشخاص مذ كتمل يقانون

 يم نهادها و مؤسسات عموميمستقريغم و يت مستقيكق ماليتوان به عدم محاسبه دقين گزارش ميا

وم نسل د يهاتكشرت يكزان ماليه در صورت لحاظ نمودن مك يرد به نحوكها اشاره كدر بان يدولتريغ

( قانون 5) مفاد ماده يشتريب يهاك، بانيو اعتبار يها و مؤسسات مالكو نسل سوم آنها در بان

 اند. ت ننمودهيرا رعا وچهارماصل چهل يلك يهااستيس

توان قضاوت يه شده است، نميته يدوره زمان كير دصرفاً ور كه گزارش مذكآن ليدلبهن يهمچن

 يزمان يهار دورهيدر سا يقيو حق يسهام توسط اشخاص حقوق كزان مجاز تمليت ميدر مورد رعا يقيدق

. بسنده نموده است يگزارش نظارت كيه يبه تهصرفاً ن مورد يدر ا يزكمر كخالصه بان طوربهانجام داد. 

 گردد:يشنهاد ميل پيموارد ذ «قانون»فاد ت ميرعا ين منظور برايبه هم

 ست ا يت دارند، ضروريشور در بورس اوراق بهادار تهران فعالك يهاكاز بان ياريه بسكآن ليدلبه

 د.يآ وجودبه يه و بازار پول تطابق و همراهين بازار سرمايان قوانيه مك

 ورتصبه يزكمر كه بانكت سا يت سهامداران عمده ضروريكزان ماليق بر مينظارت دق منظوربه 

 د.يها نماكسب اطالعات از سهامداران بانكه گزارش و ياقدام به ته يحداقل فصل

 و  يها و مؤسسات مالكدر بان يو حقوق يقيت اشخاص حقيكق ماليزان دقيمحاسبه م يبرا

نسل  دوم ونسل  يهاتكشررد و به كم آنها را برآورد يمستقريغم و يت مستقيكست ماليبامي ياعتبار

 ها توجه نمود.كژه بانيوو به هابنگاهر يسهام سا كدر تمل يدولتريغ يعموم يسوم نهادها

 س ، سازمان بوريزكمر كان بانيم ياملكق و يدق ياركست هميبامي ن بند از قانونيا ياجرا يبرا

 جاد شود.ياها ردن اطالعات و دادهكاي هكشب منظوربه هاتكشرو اوراق بهادار و اداره ثبت 

 ردن معامالت باالتر از سقف كاالثر يردن و ملغكجهت باطل  يارات قانونيد اختيبا يزكمر كبان

صورت گرفته است داشته باشد.  يو حقوق يقيه توسط اشخاص حقكسهام را  كو مجاز تمل يقانون

 ور لحاظ گردد. كدر قانون مذ ييد ضمانت اجرايبا يعبارتبه

 كملت يهاش سقفيافزا منظوربهدر قانون  يران اصالحاتيساختار اقتصاد است با توجه به ا يضرور 

 يداركن امر در طرح بانيشايان ذكر است كه ااِعمال شود.  يقيو حق يسهام توسط اشخاص حقوق

 ده است.ياست، لحاظ گرد يدر حال بررس ياسالم يه در مجلس شوراكران يا ياسالم يجمهور

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

24 

قانون در رابطه با سقف سهامداري و ميزان مجاز سهام در  (6) . بررسي عملكرد ماده4-1

 ات و نهادهاي عمومي غيردولتيمؤسس

ه كباشد يور مكاز مواد قانون مذ يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك يهااستيس ي( قانون اجرا6) ماده

ر يا( و سيملد يت از توليژه حمايون ويسيمك) ياسالم يمتعدد توسط مجلس شورا يهايريگيرغم پيعل

 يارشناسكجلسات  ين برگزاريرقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار و همچن ير شورايامر نظ يمتول ينهادها

قانون  (6) ه مادهكرغم آنت مفاد آن حاصل شده است. عليينه رعايدر زم يكار انديقات بسيفراوان، توف

توسط مجلس  7/06/1395و  1/04/1393 يهاخيشدن، مشمول دو فقره اصالح در تار يياجرا منظوربه

نون اهداف قانون كمربوطه تا يهاهاي اخذ شده از سازمانده است، براساس گزارشيگرد ياسالم يشورا

و اصالحات  وچهارماصل چهل يلك يهااستيس ي( قانون اجرا6) ماده يلك طوربهده است. يور محقق نگردكمذ

( قانون 5) موضوع ماده يردولتيغ يعموم يمتوجه مؤسسات و نهادهارا  يمتعدد يهاتيف و محدوديالكآن ت

 يهاشور، نهادها و سازمانكه يريها و مؤسسات خشور، سازمانك يو انتظام ينظام ي، نهادهايمحاسبات عموم

 يازنشستگب يهار صندوقي، نظيركو لش يشوركاعم از  يبازنشستگ يهاه صندوقيلكه، كو بقاع متبر يوقف

ح نام يصرا تير كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذك ييهاو وابسته به دستگاه يياجرا يهاه به دستگاهوابست

  وابسته و تابعه آنها نموده است. يهاتكشره يلكو  يانقالب اسالم ياست و نهادها

اال كد يلم در هر بازار تويرمستقيم و غيت مستقيكزان مالياهش مكور عبارتند از: كمذ يف قانونيالكت

 يبار به شوراكيشش ماه  صورتبهن ارسال گزارش آن يدرصد و همچن 40 ثركحدازان يو خدمت به م

بازار هستند، ننده كنترلكه ك ييهاتكشراز  كيدر هر ينترلكار داشتن سهام يرقابت، عدم در اخت

ت و سهام يكاهش درصد مالك، يدرصد در هر بنگاه اقتصاد 40 ثركحدام يمستقريغم و يت مستقيكمال

درصد،  40زان يبه م ياقتصاد يهاتكشرو  هابنگاهره( در يئت مديدر ه يرسك) يتيريو سهام مد ينترلك

ه شش ماه، ارائ ثركحدامدت  يخود به سازمان بورس و اوراق بهادار ط يقيتلف يمال يهاه صورتيلكارائه 

 تيكه در مالك ييهاتكشر) قفو يتابعه و وابسته به اشخاص حقوق يهاتكشر يامل مالكاطالعات 

 ن مادهين در ايم آنها هستند( جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار. همچنيرمستقيم و غيمستق

مرجع ثبت  عنوانبه) شورك كرقابت، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و امال يبه شورا

ور و نظارت بر حسن كمفاد قانون مذ يجهت اجرا يفيالكت ييو دارا ي( و وزارت امور اقتصادهاتكشر

 محول شده است. 3جدول  شرحبهآن  ياجرا
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 قانون و اصالحات بعدي آن (6) هاي ذيمدخل در امر نظارت بر حسن اجراي مادهوظايف دستگاه .3 جدول

 فيوظا نام دستگاه

 رقابت يشورا

اص از اشخ يافتيم دريمستقريغم و يت مستقيكجموع مالافت و نظارت بر گزارشات ميدر .1

 شده در قانون يمعرف يحقوق

 اال و خدمتكبازار هر ننده كنترلك يهاتكشرق ين مصادييتع .2

ا يو  تأسيسه در قانون ك يردولتيغ يعموم يردن فهرست مؤسسات و نهادهاك يمعرف .3

 باشند.يم يعموم يهاازيت رفع نخاص جه يا خدمتياال و كد ياساسنامه آنها ملزم به تول

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

 ف شده در قانونيتعر ياشخاص حقوق يقيتلف يمال يهاافت و ثبت صورتيدر .1

 انونف شده در قيتعر يتابعه و وابسته به اشخاص حقوق يهاتكشر يمال يهاافت و ثبت صورتيدر .2

 يفوق براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهورشده  يحسابرس يمال يهاانتشار صورت .3

 1/09/1384مصوب  ،رانيا ياسالم

 (6) مشمول ماده يهاتكشربه  هاتكشرنزد اداره ثبت  يمجوز جهت انجام امور ثبت ياعطا .4

ردن كمانند مسدود  ييهاروشبا استفاده از  (6) ماده «5»ن از بند يبرخورد با متخلف .5

 متخلف يهاتكشرارمزد از كافت يا دريره و يئت مديه ياعضا يكبان يهاحساب

 هاتكشراداره ثبت 
سازمان  يازسودر صورت داشتن مجوز صرفاً  (6) مشمول ماده يهاتكشر يانجام امور ثبت

 شده يحسابرس يبورس و اوراق بهادار و ارائه گزارشات مال

 يوزارت امور اقتصاد

 ييو دارا

 ياجرا يعال يور به شوراكو اعالم موارد تخلف از ماده مذ (6) ماده ينظارت بر حسن اجرا

 يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك يهااستيس

 .7/6/1395 مصوب ،يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك يهااستيس يقانون اجرا (24) و (6) (،3) قانون اصالح مواد مأخذ:

 

 يلك يهااستيس ي( قانون اجرا6) ماده «5»بند  «5»و  «4» يهاه براساس تبصرهكر است كان ذيشا

اذن  ايو  يت مليامن يعال يشورا دييف شده در آن با تأيتعر ياشخاص حقوق يقانون اساس وچهارماصل چهل

 باشند.يم ان بند از قانون مستثنيا يله، از اجراتحت نظر معظمٌ يهاها و سازمانبه نهاد يمقام معظم رهبر

قانون  وچهارماصل چهل يلك يهااستيس ي( در قانون اجرا6) ب مادهيتصوهدف از  يلك طوربه

در  يل حضور بخش خصوصيشور، تسهك ياقتصاد يت در فضايش رقابت سالم و شفافيافزا ياساس

باشد. با گسترش يم يانحصار يها و بازارهاهيجاد روياز ا يرين جلوگيو همچن ياقتصاد يهاتيفعال

، يسازيخصوص يهااستيس يخصوصاً پس از اجرا يدولتريغ يعموم ينهادها ياقتصاد يهاتيفعال

و  ياقتصاد يهاتيفعالدر  يواقع يور به بخش خصوصكمذ يفشار نهادها بريمبن ييهايهمواره نگران

 يوجود داشته است. اشخاص حقوق يآنها در رقابت با بخش خصوص ياسيو س ياستفاده از رانت اطالعات

 يسازيخصوص فرآينددر  ياديز يدولت يهاتكشرسهام  ك( قانون موفق به تمل6) ماده «1»بند موضوع 

و  يورشك يبازنشستگ يهاصورت گرفته به صندوق يهاياز واگذار يه البته بخش قابل توجهكشدند 

 1.رفته استيدولت به آنها صورت پذ يهايون بدهيبابت رد د ين اجتماعيو سازمان تأم يركلش

                                                 

هاي دولت مورد رضايت نهادهاي مذكور نبوده است اي بازنشستگي بابت رد ديون بدهيههاي دولتي به صندوقشركت . در بسياري از موارد واگذاري1

 وجود آمدن مشكالتي نظير كمبود منابع مالي در آنها گرديده است.و سبب به
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 ورشكدر اقتصاد  يدولتريغ يه حضور نهادها و مؤسسات بخش عمومكارشناسان معتقدند ك يبرخ

د توانيدهد( ميش ميرا افزا يواقع يبخش خصوص ياقتصاد يهاتيفعالد يه احتمال تحدكرغم آنيعل)

شور، ك ير ضعف رقابت در ساختار اقتصادينظ يليباالتر گردد. آنها دال كارآييبه  يابيمنجر به دست

 ع برتر ويخصوصاً صنا يت اقتصاديمختلف فعال يهاور در حوزهكمذ ياز نهادها يشدن برخ يتخصص

خش سه با بيشتر در مقايب يزنور، قدرت چانهكمذ يتوسط نهادها ين ماليتأم ي، توان باالكياستراتژ

ب در بخش زه مناسيو انگ ييار آنها و عدم وجود توانايانات قابل توجه در اختك، تجربه و اميخصوص

ر كن خصوص ذي... را در ا.د ويم بلندمدت در امر توليعظ يهايگذارهيجهت انجام سرما يواقع يخصوص

در  اركوسبك ينه با توجه به ضعف فضاين زميقات انجام شده در اياز تحق يارين بسينند. همچنكيم

بت به نس يدولتريغ يبخش عمومباالتر  يور، بهرهيگذارهيد و سرمايالت متعدد در امر تولكشور و مشك

 1.ندينمامي دييرا تأ يبخش خصوص

با  يدولتريغ يمتعلق به بخش عموم يهاتكشر يو بازده ين سودآوريانگيسه ميو مقا يبا بررس

 يهاتكشرباالتر  ي، بازده1394 يال 1389 يهاسال يدر بورس اوراق بهادار تهران ط يبخش خصوص

 يوربهره يرقابت را الزمه ارتقا يات اقتصاديد. نظريد گردييتأ يدولتريغ يوابسته و تابعه به بخش عموم

در  ينند. حتكيد ميكتأ يسه با بخش عموميدر مقا يت خصوصيكدانند و پس از آن بر ماليم كارآييو 

را  يت بخش خصوصيك، ماليات اقتصادياز نظر كيچيشور، هك ياقتصاد يصورت وجود انحصار در فضا

 ليدلبه يط انحصار قطعاً انحصارات خصوصيرا در شرايز ،داننديارجح نم يبخش عموم تيكبر مال

 يسه با انحصارات دولتيو سطح رفاه در مقا كارآييشتر ياهش بكمراتب باعث به يت نفع شخصيمحور

ر ات و رقابت در ساختيگسترش شفاف بريمبند فراوان يكور با وجود تأكت به موارد مذيشود. با عنايم

به  يدولتريغ ينهادها و مؤسسات عموم ياقتصاد يهاتيفعالش از حد ياهش بكد و يشور، تحدكاقتصاد 

 يهاتيالفعور از كمذ يردن نهادهاكبا خارج  يه حتكآن ليدلبهست يشور نك يصالح رشد و توسعه اقتصاد

ا ندارد. ر ياقتصاد يهاتيفعالن سطح از يزه حضور در ايو انگ يتوانمند يواقع ي، بخش خصوصياقتصاد

 2ند.ينماين مياز جامعه را تأميمورد ن ياز خدمات عموم يور بخشكمذ ياز نهادها ياريدر ضمن بس

( ارائه 6) رد مركز ملي رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار در اجراي مفاد مادهكدر ادامه عمل

ت يژه حمايون ويسيمكآن به  يهاوستيو پ رقابت يز ملكمر 26/4/1396مورخ نامه گردد. براساسمي

 ور صورت پذيرفته است:كل توسط نهاد مذياقدامات ذ يد ملياز تول

 افت چهار نوبت ياتبات متعدد، اقدام به دركور( با انجام مكمذنامه  2وست يبراساس پ) رقابت يشورا

                                                 

 اداري ميان آنها وجودوري بخش دولتي نيز از بخش خصوصي باالتر بوده است و يا تفاوت معن. حتي در برخي از مطالعات انجام شده كارآيي و بهره1

ده وري مشاهده نشهاي توليد برق دولتي در مقايسه با بخش خصوصي تفاوتي معنادار از لحاظ سطح كارآيي و بهرهعنوان مثال در نيروگاهندارد. به

نامه كارشناسي ، پايان1395، «دار تهرانهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهابررسي و تأثير ساختار مالكيت بر عملكرد شركت»است. )ارسطو، عبدالرضا؛ 

 .(ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي

 .1393، «سازي ـ ساختار بازار و رقابتخصوصي»پور، . داود سوري و محمدرضا فرهادي2
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ه از كسازمان نهاد و  30رده است. ك( 6) ماده «1»بند مشمول  يشخص حقوق 63از ه شش ماهگزارش 

 ه شاملكاند ردهك يور خودداركاند، از ارسال گزارشات مذرقابت مشمول ارائه اطالعات بوده يز ملكنظر مر

از  يمتعلق به آنها، برخ يبازنشستگ يهاو صندوق يو انتظام ينظام يروهايتعاون ن يادهايه بنيلك

ته امداد امام يمكها، قم و ساير شهرداري يز، شهرداريتبر ياهواز، شهردار ير شهرداريها نظيشهردار

 1.باشديثارگران و برخي نهادهاي ديگر ميد و امور اياد شهي، بنيغات اسالميره(، سازمان تبل) ينيخم

 ن يچند يط ييو دارا يرقابت، وزارت امور اقتصاد يز ملكمذكور مرنامه  1وست شماره يبراساس پ

نند، كيت ميله فعاله تحت نظر معظمٌكرا  يي، فهرست نهادهايرهبربا دفتر مقام معظم  ينگارنامه مرحله

د و ياد شهي، بنينيته امداد امام خميمكاد مستضعفان، يبن يل نهادهاين دلي. به هماندهاستعالم نمود

 غاتيفرمان امام، سازمان تبل يي، ستاد اجراين انقالب اسالمكاد مسيخرداد، بن 15اد يثارگران، بنيامور ا

ه تا قبل كان توجه است ياند. شان ماده معاف شدهيا يشان از اجرايمقدسه با اذن ا يهاو آستان يماسال

ن كاد مسياد مستضعفان، بنيور مانند بنكمذ ياز نهادها ي(، برخ6) به ماده «5»بند  «5»از الحاق تبصره 

 ردند.كمي اله گزارشات الزم را ارسيلكحداقل  يغات اسالميو سازمان تبل يانقالب اسالم

 يشورا 293مسلح در جلسه  يروهايل نكنده ستاد يبا نما ياتبات متعدد و جلسه حضوركرو ميپ 

فهرست ماهه كيفرصت  كي يمسلح ط يروهايل نكه ستاد كد ي، مقرر گرد01/03/1396رقابت مورخ 

ت اعالم رقاب يراستاد را به شو زيرمجموعهتابعه و وابسته به  يهاتكشر يتيكو مال يتيريامل سهام مدك

 ده است.يسر نگردين امر ميور، اكشدن مهلت مذ يرغم سپريه علكد ينما

بيش از هفت نوبت مكاتبه با اشخاص حقوقي ) رقابت يرر شوراكم يهارغم تالشيهمچنين عل

نيز در جهت  ياقدامگونه چين هياند و همچنردهكمشمول قانون( اغلب نهادها اطالعات خود را ارسال ن

 منظوربه رقابت لذا شوراي 2هاي هيئت مديره صورت نگرفته است.ت و سهم از كرسييكزان ماليم اهشك

 آمده پيشنهاد اين در. است نموده ارائه را آن اصالح پيشنهاد ،(6) ماده مفاد به بخشيدن اجرايي ضمانت

 تخلف ،(6) ماده مشمول حقوقي اشخاص از هريك براي درصد 40 باالي بازار سهم مالكيت كه است

 ،(61) ماده «6»بند  براساس كه است مكلف رقابت شوراي و شده محسوب قانون( 47) ماده موضوع

 3.بدهد را متخلف يهابنگاه سهام فروش دستور

 هاي ارسال شده توسط شوراي رقابت قابل ذكر است:گزارش درخصوصنكات ذيل 

  وچهارماصل چهلكلي هاي ي سياست( اصالحيه قانون اجرا6) ماده «2»بند  «1»براساس تبصره 

باشد كه درصد مورد نظر قانون( مي 40) قانون اساسي شوراي رقابت متولي تعيين سهم بهينه بازار

                                                 

وري كه در برخي از موارد گزارشات طاند بهها همكاري بسيار پراكنده و نامنظمي داشتهبراساس اطالعات مندرج در گزارش مركز ملي رقابت، شهرداري .1

 اند.اند و در بسياري از موارد تكاليف قانوني خود را انجام ندادهها و بازار كاالها و خدمات را ارسال كردهماهه خود از وضعيت مالكيت در بنگاهشش

 .1396 ماهارديبهشت مورخ 3/1003 شماره گزارش 2.

هاي اقتصادي، ناقص بوده و درصد هر يك از اشخاص حقوقي مشمول در بنگاه 40عيين تكليف مالكيت باالي دليل عدم تپيشنهاد شوراي رقابت به .3

 نيازمند بررسي بيشتر است.
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گزارشي در اين خصوص جهت تعيين سهم قانوني اشخاص حقوقي اين بند ارائه ننموده است، اگرچه 

 دارد.شاخص كمي دقيقي نيز براي سنجش اين بند از قانون وجود ن

 (، شوراي رقابت 6) ماده« 1» عليرغم عدم ارائه اطالعات توسط بسياري از اشخاص حقوقي موضوع بند

 ( در جهت برخورد با متخلفين ارائه ننموده است.72) اعمال حكم موضوع ماده برمبنيگزارشي  تاكنون

 عمدتاً ( قانون،6) ماده «1»توسط اشخاص حقوقي مشمول بند  شده ارسال هايگزارش در 

 هايبررسي براساس كهحالي در. اندشده داده قرار توجه مورد دوم نسلدرنهايت  يا و اول نسلهاي شركت

 اند. مبادرت نموده شركت تأسيس به نسل چهار تا اشخاص مزبور از برخي شده، انجام

الزم جهت افزاري افزاري و سختضمن فراهم كردن بسترهاي نرم سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره نامه  يخود ط يف قانونيانجام وظا يهاي اشخاص حقوقي مشمول قانون، در راستادريافت گزارش

فراتر از  ييهارغم انجام تالشيخود ارائه و اعالم داشته است كه عل يهاتيفعالاز  يم شرح312/ 392

ره مكاتبه اختصاصي با اشخاص و يك هزار فق يهمگانرساني نوبت اطالع 20ش از يب) خود يف قانونيوظا

 «1»بند  يل اشخاص حقوقكت وابسته به كشر 14افت اطالعات از يحقوقي مشمول(، تنها موفق به در

شركت وابسته به اشخاص حقوقي ذكر شده در  320شده است. همچنين اين سازمان ضمن شناسايي 

جلوگيري از انجام امور ثبتي ارسال جهت  هاشركت(، اطالعات آنها را به مرجع ثبت 6) ماده «1»بند 

 اداره مزبور اقدامي صورت نگرفته است.  ازسوي لكننموده، 

 ت گردد:يل رعايه موارد ذكن ماده از قانون، ضرورت دارد يمحقق شدن ا يرسد برابه نظر مي

 قانون  (5) موضوع ماده) يدولتريغ يعموم يات و نهادهامؤسسق يق دقين و اصالح مصادييتع

 ،ات عمومي(محاسب

 ان امر نظير مركز ملي رقابت، سازمان بورس و اوراق يان متوليها مياركاز هم ياهكل شبيكتش

 ،( و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانهاشركتاداره ثبت ) بهادار، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

 ط يه در شراك ،رسدمي ت. به نظريكزان مالياهش مكت اطالعات و يان موضوع شفافيم كيكتف

 1در اولويت قرار گيرد. ياقتصاد يت اطالعات در فضاياصلح است شفاف يفعل

 انت اجرايي بخشيدن به ماده مذكور.ضم يبرا يقانون يدر نظر گرفتن ابزارها 

 يق انحصار.مصاد ياق و دورهين دقييتع 

 آنها ياقتصاد يهاتيلفعا يسامانده منظوربه( 6) ماده «1»بند مشمول  ياصالح اساسنامه نهادها. 

 ي.دولتريغ يبخش عموم يان نهادهايم يو مل يار تخصصكم يتقس 

 ف يوظا يه در راستاك يدولتريغ يبخش عموم ينهادها ياقتصاد يهاتيفعالان يم كيكتف

                                                 

 هايبه كاهش ميزان مالكيت در شركت« قانون»طور كلي اين نكته محل ترديد است كه آيا در صورت ملزم نمودن اشخاص حقوقي مشمول به .1

هاي مذكور را دارد يا خير؟ همچنين شواهد دقيقي نيز در خود، بخش خصوصي واقعي انگيزه و توان مالي جهت خريد سهام شركت وابسته و تابعه

 جهت تأييد باالتر بودن كارآيي بخش خصوصي در مقابل بخش عمومي غيردولتي وجود ندارد.
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 يصاداقت يهاتيفعالبه انجام آنها ندارد با  يليتما يشود و بخش خصوصيآنها انجام م يو اجتماع يخدمات

 .يبا بخش خصوصمشابه 

 ( قانون و نظارت بر حسن اجراي آن. 6) اصلي پيگيري مفاد ماده يح متوليق و صرين دقييتع 

( قانون، بدون توجه به تغيير اعمال شده در 6) ماده «3»بند الزم به يادآوري است كه در اصالحيه 

ات و مؤسسبه ذكر اً صرفماده مذكور،  «1»بند دولتي موضوع غيرات و نهادهاي عمومي مؤسسمصاديق 

( قانون محاسبات عمومي بسنده شده كه خود به مانعي براي 5) دولتي موضوع مادهغيرنهادهاي عمومي 

ه يريها و مؤسسات خشور، سازمانك يو انتظام ينظام ياخذ اطالعات مربوط به سقف مالكيت در نهادها

، يركشو ل يشوركاعم از  يبازنشستگ يهاه صندوقيلكه، كو بقاع متبر يوقف يهاشور، نهادها و سازمانك

مول قانون ه شك ييهاو وابسته به دستگاه يياجرا يهاوابسته به دستگاه يبازنشستگ يهار صندوقينظ

 تبديل شده است. يانقالب اسالم يح نام است و نهادهايا تصرير كبر آنها مستلزم ذ

 

 . بخش تعاون5-1

د ايران، آمار و اطالعات دقيقي در دسترس نيست. در كماكان درخصوص سهم بخش تعاون از اقتصا

لي هاي كآخرين گزارش اتاق تعاون ايران به كميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي سياست

 كشور اقتصاد در تعاون بخش GDP واقعي ، سهم19/6/1396قانون اساسي مورخ  وچهارماصل چهل

  1است. شده اعالم درصد 3/8 ،1395 الس در آمار مركز مطالعات آخرين براساس

قانون  وچهارماصل چهلهاي كلي ( قانون اجراي سياست12) ( و9) عليرغم اهميت مواددر ضمن 

ه شش ماهو  1394ه دوم سال ماهشش( قانون مذكور طي 88) هاي مربوط به مادهاساسي، در گزارش

آمده در جهت توسعه تعاون قابل  ملعبه، جزئيات تفكيكي الزم درخصوص اقدامات 1395اول سال 

طي  1395اول سال ه شش ماهدسترسي نبوده است، باالخص كه وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي در 

 «ج»بند  «5»و  «4»، «3»، «2»، «1» ي( مورد اشاره درخصوص احكامي چون اجزا88) گزارش ماده

ه نكرده است. در صورتي كه ارائه اطالعات ( عملكردي ارائ12) ( و ماده9) ماده «هـ»بند ( و 9) ماده

 ها كمك نموده وسازي كاستيوزارتخانه مذكور به تبيين نقاط قوت و شفاف ازسويجانبه و دقيق همه

دهد و اين در حالي است كه عملكرد توسعه بخش تعاون ارائه مي ييهاي اجراتري از سياستتصوير روشن

 ست.يوردار نفعلي در اين رابطه از اين ويژگي برخ

 يهااستيس ي( قانون اجرا9) ماده «الف»بند موضوع ) ه سند توسعه بخش تعاونكر است كان ذيشا

ده و يب رسيران به تصويوز هيئت 6/10/1391( در جلسه مورخ يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك

 ارموچهاصل چهل يلك يهااستيتوسعه بخش تعاون متناظر با س يياجرا يهااستيآن، س «ج»بند  يط

ان برنامه پنجم توسعه بوده است. يآن تا پا يبند مصوب شده و مهلت اجرا 11مشتمل بر  يقانون اساس

                                                 

 اتاق تعاون ايران. 19/6/1396مورخ  110/ 96/ 2837. براساس گزارش منضم به نامه شماره 1
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بند  يدر اجرا يار و رفاه اجتماعكرود وزارت تعاون، يشدن آن است. انتظار م ييلذا بحث بر سر اجرا

 «1»موضوع جزء ) درصد 25 سهم بخش تعاون به يشدن ارتقا يياجرا يچگونگ 1،وركسند مذ «22»

 قانون وچهارماصل چهلهاي كلي اجرايي توسعه بخش تعاون متناظر با سياست يهااستيس «ج»بند 

بان يت مجلس و دولت همواره پشتيه حماكد. باالخص يم و ارائه نمايآن را ترس يارهاكاساسي( و راه

شده است. با توجه به اهميت  يپرز سيور، نكمذ «ج»بند  ين بخش بوده است. اگرچه مهلت اجرايا

 رموچهااصل چهلهاي كلي اجرايي توسعه بخش تعاون متناظر با سياست يهااستيس «ج»اقدامات بند 

 جزء اين بند در زير آمده است:  11قانون اساسي، 

 ،ان برنامه پنجم توسعهيدرصد اقتصاد تا پا 25ش سهم بخش تعاون به يافزا .1

 ،اران در جهت اشتغال مولدكيب يبرا هايتعاوند جايدولت در ا مؤثراقدام  .2

 ، ارائهياتيف ماليتخف ازجمله ييهاروشق ياز طر هايتعاونل و توسعه يكت دولت از تشيحما .3

ت از دول يافت اضافيز از هرگونه دريشور و پرهك يات مالمؤسس وسيلهبه يتيحما يالت اعتباريتسه

 ،ينسبت به بخش خصوص هايتعاون

 ،مهيو ب يداركبان ازجمله ياقتصاد يهاعرصه يدر تمام هايتعاوناز حضور  تيرفع محدود .4

 ،شوركاز اقتصاد  يسهم بخش تعاون يه دولت با هدف ارتقايتوسعه تعاون با سرما كت بانيتقو .5

 ،ن بخشيجامع و عادالنه به ارساني و اطالع ييبه بازار نها هايتعاونت دولت از دستيابي يحما .6

ز از ين و پرهيقوان يو نظارت بر اجرا ياستگذاريدولت در قالب امور س يتيمكاعمال نقش حا .7

 ،هايتعاون يتيريو مد ييمداخله در امور اجرا

 ،هايتعاون يو توانمندساز يارآمدكش يافزا منظوربهالزم  يهاتير حمايو سا ياو حرفه يتوسعه آموزش فن .8

زم ر اليو اتخاذ تداب يع سهام در بخش تعاونيه و توزيش سرمايافزا يهاوهيانعطاف و تنوع در ش .9

 يهامس يهايتعاوند تحت عنوان يجد يهايتعاون تأسيسان كمتعارف، ام يهايتعاون برعالوهه ك يبه نحو

 ،( فراهم شوديقانون اساس وچهارماصل چهل يلك يهااستيس يقانون اجرا (12) موضوع ماده) عام

 ،تعداد اعضامتناسب با  هايتعاونت دولت از يحما .10

 ،ييفقرزدا منظوربهاول جامعه  كتحت پوشش قرار دادن سه ده يبرا ير مليفراگ يهايتعاون تأسيس  .11

 

 سهام عدالت .6-1

 (38تا  34) عدالت اجتماعي، براساس مواد تأمينسهام عدالت با هدف گسترش مالكيت عمومي در جهت 

(. در حال 1387مصوب ) ي شكل گرفتقانون اساس وچهارماصل چهلهاي كلي قانون اجراي سياست

كامل حل نشده  طوربهسال از طرح موضوع سهام عدالت، مشكالت آن تاكنون  10حاضر با وجود گذشت 

                                                 

 . براساس اين بند، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين سند را برعهده داشته و موظف است گزارش عملكرد1

 جمهور ارائه كرده و براي طرح در هيئت دولت ارسال نمايد.ساليانه آن را به رئيس
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 از ير مختصريدر ادامه، ضمن ارائه تصوو لزوم ساماندهي طرح توزيع سهام عدالت را ايجاب كرده است. 

نون مشتمل بر كسبد سهام عدالت از ابتدا تا اختصاص داده شده به يهاتكشرت سهام عدالت و يوضع

ن يمولمش يه بدهيت تسويرد آنها، وضعكت سود حاصل از عمليور، وضعكمذ يهاتكشر يلياطالعات تفص

به آنها، به بررسي عملكرد دولت يازدهم در حوزه ساماندهي طرح توزيع سهام عدالت،  يو سود پرداخت

  ادي پرداخته شده است.شناسي اين حوزه و راهكارهاي پيشنهآسيب

 1395 يال 1385 يهاسال يع سهام عدالت طياطالعات طرح توز .1-6-1

واگذار شده در  يهاتكشرفهرست  4ت پرتفوي سهام عدالت، در جدول يوضع يبررس منظوربهدر ابتدا 

ه، ارزش در مقطع معامل هاتكشر، ارزش هاتكشر يرنده درصد واگذاريه در برگكع سهام عدالت يطرح توز

ن جدول درصد سهام يباشد، ارائه شده است. براساس اطالعات ايآنها مبندي و گروه هاتكشرروز 

 1(، از يبورسريغت كشر 26و  يت بورسكشر 35شامل ) ن طرحيت مشمول اكشر 61از يافته اختصاص

ام عدالت جمعاً به پرتفوي سهيافته ( سهام اختصاصيبرآورد) ياست. ارزش قطعريغمت درصد 95تا  درصد

در ال اعالم شده است. يارد ريليم 660.902 ز معادليال و ارزش روز آنها نيارد ريليم 405.207معادل 

( 2) ماده (2) گروه يي بورسهاتكشران ين پرتفو از ميا يهاتكشر يه مقرر بوده تمامكرغم آنيعلضمن 

 يهاتكشران ي( از ميبورسريغت كشر 13و  يورسبت كشر 15) تكشر 28انتخاب شوند، تعداد  «قانون»

 اند.انتخاب شده «قانون»( 1) گروه
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 13951سال  انيتا پا يي واگذار شده در قالب طرح توزيع سهام عدالت، دربرگيرنده درصد واگذارهاشركت فهرست .4 جدول

 خ مقاطع واگذارييتار گروه نام شركت رديف
  بيتصو مرجع

 ياگذارن وياول
 بازار وضعيت قيمت

 برآورديـ  قيمت قطعي به سهام عدالتيافته صيتخص

 هر سهم 

 –ارزش قطعي 

 برآوردي سهام

 تعداد سهام متعلق

 1395ان يبه عدالت در پا

 قيمت روز

 هر سهم
 ارزش روز

 تعداد سهام درصد

 515.332.582.800 2.828 182.225.100 544.846.500.000 11.007 49.500.000 30 بورسي قطعي  - - 10/8/1385 2 ايرالكو -ايران آلومينيم 1

 334.559.843.872 2.788 119.999.944 107.100.000.000 1.700 63.000.000 1 بورسي قطعي  - - 17/7/1386 2 ايران خودرو 2

 11.315.320.000.000 619 18.280.000.000 5.531.813.520.000 1.325 4.174.953.600 40 بورسي قطعي  - - 22/05/1387 2 بانك تجارت 3

 23.235.600.000.000 1.005 23.120.000.000 6.882.508.800.000 1.024 6.721.200.000 40 بورسي قطعي  - - 22/05/1387 2 بانك صادرات ايران 4

 15.330.000.000.000 1.022 15.000.000.000 4.456.227.000.000 1.134 3.930.000.000 30 بورسي قطعي  - - 14/5/1387 2 بانك ملت 5

 1.121.042.407.655 9.855 113.753.669 116.572.584.379 1.767 65.977.128 46 بورسي قطعي  - 24/1/1387 10/8/1385 1 پارس سويچ 6

 14.572.800.000.000 5.280 2.760.000.000 6.016.800.000.000 2.180 2.760.000.000 20 بورسي قطعي  - 6/5/1388 13/11/1386 2 بندرعباسش نفت يپاال 7

 31.203.200.000.000 2.786 11.200.000.000 29.154.004.740.000 680.310 42.854.000 70 بورسي قطعي ع سهام عدالتيتوز يزكستاد مر 90/05/17 6/5/1388 13/11/1386 2 ش نفت تهرانيپاال 8

 3.859.678.051.320 18.781 205.509.720 883.897.305.720 4.301 205.509.720 20 بورسي قطعي  - 6/5/1388 13/11/1386 2 رازيش نفت شيپاال 9

 13.176.000.000.000 3.294 4.000.000.000 4.762.039.492.210 5.721 832.451.620 20 بورسي قطعي  - 17/5/1390 13/11/1386 2 پااليش نفت اصفهان 10

 4.153.775.243.400 5.347 776.842.200 544.566.382.200 1.402 388.421.100 20 بورسي قطعي  - 6/5/1388 13/11/1386 2 پااليش نفت تبريز 11

 37.942.800.000.000 31.619 1.200.000.000 7.250.400.000.000 6.042 1.200.000.000 30 بورسي قطعي  - - 13/11/1386 1 پتروشيمي مارون 12

 1.461.519.852.000 1.808 808.362.750 322.797.510.750 2.301 140.285.750 25 بورسي قطعي  - - 17/7/1386 2 كپست بان 13

 10.281.771.720.000 1.760 5.841.915.750 2.531.504.000.000 6.113 414.100.000 21 بورسي قطعي  - - 10/8/1385 1 چادرملو 14

 369.170.000.000 6.365 58.000.000 52.974.880.000 22.834 2.320.000 29 بورسي يقطع  - - 10/8/1385 1 نقل پتروشيميوحمل يمهندس 15

 525.780.778.250 1.339 392.666.750 143.458.440.000 1.486 96.540.000 1 بورسي قطعي  - - 17/7/1386 2 سايپا 16

 562.293.732.105 1.267 443.799.315 87.827.471.730 498 176.360.385 23 بورسي قطعي  - - 13/11/1386 1 صنعتي ايران گذاري توسعهسرمايه 17

 153.899.968.080 1.140 134.999.972 101.808.000.000 1.414 72.000.000 5 بورسي قطعي  - - 17/7/1386 1 ي رناگذارسرمايه 18

 765.900.000.000 1.702 450.000.000 446.794.740.000 3.580 124.803.000 50 بورسي قطعي  - - 10/8/1385 1 سيمان داراب 19

 912.729.821.033 2.275 401.199.921 332.009.934.900 3.255 101.999.980 34 بورسي قطعي ع سهام عدالتيتوز يزكستاد مر - - 810/8/1385 1 سيمان دشتستان 20

 3.774.676.516.247 1.917 1.969.053.999 299.866.405.000 696 430.600.147 39 بورسي قطعي  - - 10/8/1385 1 رانيا ياژيفوالد آل 21

 13.754.188.800.000 3.168 4.341.600.000 2.202.960.000.000 3.350 657.600.000 30 بورسي قطعي  - 21/3/1387 10/8/1385 2 فوالد خوزستان 22

 30.795.433.723.671 1.360 22.643.701.267 9.063.518.827.300 1.900 4.770.273.067 30 بورسي قطعي  - 4/6/1386 10/8/1385 2 فوالد مباركه اصفهان 23

 376.798.464.000 768 490.623.000 185.995.950.000 8.655 21.490.000 35 بورسي قطعي  - - 10/8/1385 1 كارخانجات مخابراتي ايران 24

 15.029.102.400.000 3.820 3.934.320.000 3.000.000.000.000 1.563 1.920.000.000 24 بورسي قطعي  - - 17/11/1385 2 جمهوري اسالمي ايرانكشتيراني  25

 7.249.590.000.000 2.217 3.270.000.000 1.076.462.200.000 11.223 95.920.000 11 بورسي قطعي  - - 10/8/1385 1 گل گهر 26

 27.143.999.998.817 2.262 11.999.999.999 14.835.540.237.210 1.617 9.174.731.130 20 بورسي قطعي  - - 17/7/1386 2 مخابرات ايران 27

 20.479.268.847.505 8.009 2.557.031.945 2.674.173.914.336 1.315 2.032.841.207 26 بورسي قطعي  - - 10/8/1385 1 مپناـ  نيروگاهي هايمديريت پروژه 28

 34.843.142.977.619 1.887 18.464.834.646 12.317.249.971.717 5.761 2.138.096.604 37 بورسي قطعي  - 22/6/1386 10/8/1385 2 ملي صنايع مس ايران 29

 900.185.400.000 9.774 92.100.000 81.770.985.000 1.973 41.445.000 31 بورسي قطعي  - - 10/8/1385 1 رو ترانسين 30

 2.054.212.540.604 3.668 560.036.134 822.391.164.460 14.206 57.890.410 55 ورسيب قطعي رانيوز هيئت - - 17/05/1390 2 بيمه دانا 31

 598.402.396.760 22.183 26.975.720 598.402.396.760 22.183 26.975.720 20 بورسيغير غيرقطعي ع سهام عدالتيتوز يزكستاد مر - 6/5/1388 13/11/1386 2 *رمانشاهكش نفت يپاال 32

 3.671.069.388.960 16.053 228.684.320 7.633.482.601.600 33.380 228.684.320 20 بورسي قطعي  - 6/5/1388 13/11/1386 2 ت الوانش نفيپاال 33

 44.100.000.000.000 69.407 635.383.980 44.100.000.000.000 69.407 635.383.980 49 بورسيغير غيرقطعي رانيوز هيئت - 1/12/1395 26/12/1393 2 *پااليش نفت آبادان 34
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 خ مقاطع واگذارييتار گروه نام شركت رديف
  بيتصو مرجع

 ياگذارن وياول
 بازار وضعيت قيمت

 برآورديـ  قيمت قطعي به سهام عدالتيافته صيتخص

 هر سهم 

 –ارزش قطعي 

 برآوردي سهام

 تعداد سهام متعلق

 1395ان يبه عدالت در پا

 قيمت روز

 هر سهم
 ارزش روز

 تعداد سهام درصد

 273.322.984.372 4.141 66.000.000 59.802.600.000 4.862 12.300.000 30 بورسيغير قطعي ع سهام عدالتيتوز يزكستاد مر - - 13/11/1386 1 هياروم يميپتروش 35

 52.673.321.307.383 13.400 3.930.900.000 17.877.733.200.000 4.548 3.930.900.000 30 بورسيغير قطعي  - - 13/11/1386 1 بندر امام يميپتروش 36

 3.708.813.422.819 24.725 150.000.000 1.258.800.000.000 8.392 150.000.000 30 بورسيغير قطعي  - - 13/11/1386 1 نايس يبوعل يميپتروش 37

 548.455.369.128 3.656 150.000.000 186.150.000.000 1.241 150.000.000 30 بورسيغير قطعي  - - 13/11/1386 1 ستونيب يميپتروش 38

 2.872.630.983.384 5.766 498.200.000 1.732.739.600.000 3.478 498.200.000 10 بورسيغير قطعي  - - 13/11/1386 1 زيتبر يميپتروش 39

 53.139.624.161 492 108.000.000 18.036.000.000 167 108.000.000 30 بورسيغير قطعي  - - 13/11/1386 1 خوزستان يميپتروش 40

 2.761.785.846.376 1.153 2.395.766.600 2.573.053.328.400 5.146 500.000.000 10 بورسيغير قطعي  - - 13/11/1386 1 انيد تندگويشه يميپتروش 41

 11.625.900.000.000 5.962 1.950.000.000 1.650.000.000.000 2.200 750.000.000 30 بورسي قطعي  - - 13/11/1386 1 فجر يميپتروش 42

 13.648.320.000.000 9.478 1.440.000.000 3.687.840.000.000 5.122 720.000.000 15 بورسي قطعي  - - 13/11/1386 1 پتروشيمي جم 43

 1.978.809.846.938 342.663 5.774.799 1.978.809.846.938 342.663 5.774.799 30 بورسيغير غيرقطعي رانيوز هيئت - - 17/12/1395 2 *كخا كيانكو م يشگاه فنيآزما 44

 16.967.000.000.000 1.000 16.967.000.000 16.967.000.000.000 1.000 16.967.000.000 95 بورسيغير غيرقطعي  - - 11/1392//8 2 د نيروي برق يزد*يتول 45

 12.240.543.520.000 3.524 3.473.480.000 20.000.000.000.000 25.641.026 780.000 40 بورسيغير قطعي  - - 6/5/1388 2 دخانيات ايران 46

 535.844.331.403 1.874 285.969.640 120.107.248.770 420 285.969.640 49 بورسيغير قطعي ع سهام عدالتيتوز يزكستاد مر - - 10/8/1385 1 ساختمان سد و تأسيات آبياري سابير 47

 27.000.000.000 1.000 27.000.000 27.000.000.000 1.000 27.000.000 40 بورسيغير غيرقطعي رانيوز هيئت - - 8/11/1392 2 *1برق يزدمديريت توليد  48

 118.562.774.478 13.819.840 8.579 26.575.346.261 3.097.659 8.579 23 بورسيغير قطعي ع سهام عدالتيتوز يزكستاد مر - - 26/12/1385 1 شهر صنعتي البرز 49

 211.718.186.370 69.753 3.035.250 17.251.221.000 93.124 185.250 29 بورسيغير قطعي  - - 26/12/1385 1 شهر صنعتي رشت 50

 132.595.198.628 6.203.284 21.375 29.720.655.000 1.390.440 21.375 21 بورسيغير قطعي  - - 26/12/1385 1 اوهكشهر صنعتي  51

 3.496.806.615.728 452.780 7.722.974 3.496.806.615.728 452.780 7.722.974 95 بورسيغير غيرقطعي رانيوز هيئت - - 4/6/1391 2 *1منطقه  يخدمات بازرگان غله و 52

 702.410.635.623 294.545 2.384.733 702.410.635.623 294.545 2.384.733 95 بورسيغير غيرقطعي  - - 4/6/1391 2 *2منطقه  يغله و خدمات بازرگان 53

 24.608.800.000 12.076.457 2.038 24.608.800.000 12.076.457 2.038 95 بورسيغير غيرقطعي  - - 4/6/1391 2 *3منطقه  يغله و خدمات بازرگان 54

 224.986.777.814 519.930 432.725 224.986.777.814 519.930 432.725 95 بورسيغير غيرقطعي  - - 4/6/1391 2 *4منطقه  يغله و خدمات بازرگان 55

 77.181.088.780 350.997 219.891 77.181.088.780 350.997 219.891 95 بورسيغير غيرقطعي  - - 4/6/1391 2 *5منطقه  يغله و خدمات بازرگان 56

 627.503.728.037 12.439.118 50.446 122.356.080.000 2.425.486 50.446 42 بورسيغير قطعي ع سهام عدالتيتوز يزكستاد مر - - 10/8/1385 1 ريمشان 57

 3.685.472.116.783 15.197 242.511.597 719.285.737.000 5.300 135.714.290 7 بورسيغير قطعي  - - 13/11/1386 1 مگاموتور 58

 18.242.915.426.000 989.845 18.430.081 18.242.915.426.000 989.845 18.430.081 40 بورسيغير غيرقطعي  - 26/12/93 13/11/1386 2 *رانيا يحفار يمل 59

 46.200.000.000.000 12.397 3.726.617.664 46.200.000.000.000 12.397 3.726.617.664 66 بورسيغير غيرقطعي رانيوز هيئت - 1/12/95 26/12/1393 2 *پااليش نفت شازند اراك 60

 90.680.000.000.000 4.534 20.000.000.000 98.024.094.964.336 9.886 9.915.445.576 40 بورسي قطعي  - - 6/5/1388 2 رسفاخليجپتروشيمي صنايع هلدينگ 61

 660.902.894.038.900   405.207.031.126.922           جمع

 ارائه و بررسي آن به جلسات آتي موكول شده است.  3/7/1396قانون اساسي در جلسه مورخ  وچهارماصل چهلهاي كلي دولت به شوراي عالي اجراي سياست ي آنها غيرقطعي است، توسطقيمتگذاراند و شده صيي كه با ستاره مشخهاشركتپيشنهاد خروج  .*
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دهد. يرا نشان م 30/12/1395خ يع سهام عدالت تا تاريرد طرح توزكت عمليخالصه وضع 5جدول 

ان يسهام عدالت تا پا يبه پرتفويافته ال ارزش سهام اختصاصير ارديليم 405.207ن جدول از يبراساس ا

بوده و مانده  1395ان سال يه تا پايال خالص مبلغ قابل تسويارد ريليم 296.770، معادل 1395سال 

 باشد.يال ميارد ريليم 108.437ز معادل يه نشده نيتسو

 

  30/12/13951وزيع سهام عدالت تا تاريخ خالصه وضعيت عملكرد طرح ت .5 جدول
 (ميليارد ريال)

ارزش سهام 

 بهيافته اختصاص

سهام  پرتفوي

  عدالت

 (1) 

 سهام عدالتپذير ي سرمايههاشركتاز محل سود سهام  1395مبلغ قابل تسويه تا پايان سال 
مانده تسويه 

 نشده

 (7)- (1=) 

(8) 

جمع مبلغ قابل  ام عدالت(براي سه) هاتكشر يسود مصوب مجامع عموم

ن پايا تسويه تا

  1395سال 

 (5) 

سودهاي 

 پرداختي به

 مشمولين طرح 

 (6) 

خالص مبلغ قابل 

تسويه تا پايان 

 1395سال 

 (7) 

 يافتيسود در

  هاتكشر از

 (2) 

 هيش سرمايمشاركت در افزا

  پذيري سرمايههاتكشر

 (3) 

 مانده طلب سود

  هاتكشراز 

 (4) 

405.207 222.322 58.058 29.852 310.232  (13.462) 296.770 108.437 

 

 عملكرد .2-6-1

توان در دو حوزه اجرايي و تصويب اقدامات دولت يازدهم در راستاي ساماندهي سهام عدالت را مي

قوانين موجود مورد بررسي قرار داد. مصوباتي كه در اين حوزه به تصويب  چارچوبمصوبات الزم در 

اند. نيازهاي اقدامات اجرايي دولت يازدهم در زمينه ساماندهي طرح توزيع سهام عدالت بودهد، پيشرسيدن

هاي خود در زمينه ساماندهي سهام عدالت به ، دولت يازدهم براي اجرايي كردن اهداف و برنامهدرواقع

 شود. اشاره مي ل به اقدامات مزبوريمصوباتي نياز داشت كه مسير اجرايي را هموار كند. در ذ

 اقدامات اجرايي الف(

از  يرسانبا هدف اوليه اطالع 15/10/1395تاريخ در  2سهام عدالترساني اندازي سامانه اطالعراه .1

ت و ابهامات مشمولين در اين زمينه از سؤاالمربوط به سهام عدالت و رفع  يهاهين خبرها و اطالعيآخر

 .طريق پرسش و پاسخ

 .(نفر 193و  226ون و يليم 49) 18/10/1395تاريخ مشمولين نهايي سهام عدالت در اعالم شمار  .2

 38حدود  -مرحله اول() 17/12/1395تاريخ  ارائه صورتحساب و صدور قبض براي مشمولين در .3

 ون مشمول، صورتحساب خود را از سامانه دريافت كردند. يليم

 30/1/1396تاريخ سط مشمولين براي واريز سود در رقمي تو 24آغاز زمان وارد كردن شماره شباي  .4

 .30/3/1396ميليون شماره شباي بانكي در سامانه سهام عدالت تا تاريخ  33ثبت بيش از  -مرحله دوم()
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 ميليارد تومان است.  11مبلغ  3/7/1396مجموع واريز نقدي مشمولين تا تاريخ  .5

سهام عدالت و تمديد آن تا رساني سامانه اطالع در 1396اطالعيه پرداخت سود در پايان شهريور  .6

 پايان مهرماه سال جاري. 

 قانون اساسي:  وچهارماصل چهلهاي مصوبات شوراي عالي اجراي سياستب( 

وچهارم هاي كلي اصل چهلاجراي سياست شوراي عالي 14/9/1395مورخ  167979مصوبه شماره . 1

 قانون اساسي.

موضوع ) نامه اجرايي توزيع سهام عدالت( آيين6) ماده« 4»تا « 1»ي هادر اين مصوبه، تبصره

اين اصالحيه دوره  «3»تبصره ( اصالح شد. در 1388/ 29/01مورخ  226037/1/63تصويبنامه شماره 

پذير، حداكثر ده دوره مالي از تاريخ ي سرمايههاشركتمحاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالي 

  در نظر گرفته شده است. 1395يان نيمه اول سال تا پا 1/1/1385

هاي كلي اصل عالي اجراي سياست شوراي 18/12/1395مورخ  245305تصويبنامه شماره . 2

 وچهارم قانون اساسي.چهل

سهام عدالت،  يتا زمان آزادسازسازي مكلف شده است اين مصوبه، سازمان خصوصي« ب»در بند 

 زانير وصول و متناسب با ميپذهيسرما يهاتكشرع سهام عدالت را از يسود سهام مربوط به طرح توز

 د. ياد شده اقدام نمايص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشموالن طرح يسهام قابل تخص

  .1395اواخر سال  «ساماندهي طرح توزيع سهام عدالت»نويس اليحه ارائه پيش. 3

شدت پيچيده شده تاي ساماندهي طرح سهام عدالت كه بهكلي اقدامات دولت يازدهم در راس طورهب

هاي اجتماعي در آن بسيار باالست، قابل تقدير است؛ موضوعي كه و احتمال بروز اعتراضات و نارضايتي

االمكان از آن فاصله گرفتند. البته اين اقدام بزرگ دولت، با ها قبل از آن اجتناب كرده و حتيدولت

 ه كه در ادامه به آن اشاره شده است.اشكاالتي همراه بود

 قاط ضعفن

  وچهارم قانون اساسي در تاريخ هاي كلي اصل چهلاجراي سياست شوراي عالياشكال اساسي مصوبه

دوره تقسيط، ساله براي اتمام مهلت قانوني ده 1395اين است كه در نظر گرفتن پايان سال  14/9/1395

اند موضوعيت دارد. درحالي كه هام عدالت دريافت كردهس 1385فقط براي مشموليني كه در سال 

هاي كلي اصل ( قانون اجراي سياست2) ي گروه دو مادههاشركتهاي سهام عدالت در رابطه با واگذاري

به بعد صورت پذيرفته است  1387وچهارم قانون اساسي، از ابتداي تصويب قانون مزبور يعني سال چهل

نيز ادامه  1391شناسايي تا سال  فرآيندكارگران فصلي و ساختماني(، ) شمولهاي مو در برخي گروه

براي همه ساله عنوان سال پاياني دوره تقسيط دهبه 1395داشته است. بنابراين در نظر گرفتن سال 

 مشمولين، ممكن است حقوق برخي از مشمولين را تضييع كند.
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  ورتحساب به مشمولين.سهام عدالت حتي بعد از ارائه ص پرتفويتغييرات 

  ي پااليش هاشركتخروج بيست درصدي سهام  برمبنيوزيران  هيئت 1/12/1395مصوبه مورخ

 36سهام عدالت و جايگزيني  پرتفوينفت اصفهان، تبريز، الوان، تهران، شيراز، كرمانشاه و بندرعباس از 

شايان ذكر  1دان در پورتفو مذكور.درصد سهام پااليشگاه آبا 9ره( و ) درصد سهام پااليشگاه امام خميني

 لغو كرد.  20/4/1396تطبيق مجلس شوراي اسالمي، مصوبه مذكور را در تاريخ  هيئتاست كه 

  سهام عدالت  پرتفويخروج كامل شركت هما از  برمبنيوزيران  هيئت 17/12/1395مصوبه مورخ

  درصد سهام شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك. 30 ينيو جايگز

 د شكاف يك ميليون و هشتصد هزار نفري بين مشمولين شناسايي شده و مشمولين نهايي سامانه وجو

 سهام عدالت كه تصميم مشخصي براي تعيين تكليف درخصوص اين مشمولين ارائه نشده است.

 شناسي. آسيب3-6-1

ي هاشركتسهام عدالت،  پرتفويحوزه مشمولين سهام عدالت،  4شناسي سهام عدالت به تفكيك آسيب

 ساماندهي طرح توزيع»هاي شهرستاني سهام عدالت و اليحه پيشنهادي گذاري استاني و تعاونيسرمايه

 در ادامه ارائه شده است.  «سهام عدالت

 الف( حوزه مشمولين

هاي پايين درآمدي و احتمال عدم ورود برخي جاي شناسايي دهكهاي جمعيتي بهشناسايي دهك. 1

 هاي پايين درآمدي هستند.توزيع سهام عدالت كه جزء دهكافراد به طرح 

 وچهارم قانون اساسي در مورد مشمولين. هاي كلي اصل چهلابهام قانون اجراي سياست .2

وراي شابهام در تعيين دوره تقسيط و تعلق سهام به مشمولين به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده توسط  .3

جاي وزارت امور اقتصادي و دارايي و عدم رعايت به 15/9/1395مورخ  ها در مصوبهاجراي سياست عالي

 پرداخت اقساط براي همه مشمولين. ساله حق دوره ده

مسكوت بودن قانون درخصوص ارزش سهام قابل واگذاري به هر مشمول و روش وصول اقساط سهام  .4

 واگذار شده.

لين شناسايي شده و مشمولين نهايي سامانه وجود شكاف يك ميليون و هشتصد هزار نفري بين مشمو .5

 سهام عدالت كه تصميم مشخصي براي تعيين تكليف درخصوص اين مشمولين ارائه نشده است. 

نهايي كردن مشمولين سهام عدالت، در رابطه با  فرآيندسازي در ابهام در عملكرد سازمان خصوصي .6

 اند. الت داشتهوضعيت مالكيت سهام توسط ورثه متوفياني كه سهام عد

اي كه باشند مشمول اي براي متولدان جديد سهام عدالت زيرا متولدان جديد از هر طبقهنبود برنامه .7

 دريافت سهام عدالت نخواهند بود. 

                                                 

 .24/12/1395مورخ  23915330هاي مجلس به شماره مسلسل . رجوع شود به گزارش مركز پژوهش1
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 .دولت ازسويسهام عدالت  پرتفويتغيير مداوم  .8

 رداخت سود به آنها.بالتكليفي نحوه انتقال سهام عدالت به مشمولين و روشن نبودن نحوه پ .9

 .ين انصرافينامشخص بودن نحوه برخورد با مشمول .10

 سهام عدالت پرتفويب( 

( قانون به سهام عدالت رعايت نشده 2) ي گروه دو مادههاشركتتكليف قانونگذار درخصوص واگذاري  .1

 ي گروه يك نيز در پرتفوي سهام عدالت وجود دارد.هاشركتاست و سهام برخي از 

 هيئت توسط هاشركتي برخي قيمتگذاردر پرتفوي سهام عدالت و  هاشركتي نشدن برخي متگذارقي .2

ي، قيمت فروش قيمتگذار يمبنا ـ «1»تبصره ) ( قانون34) ماده« 1»واگذاري بدون توجه به تبصره 

 نقدي سهام در بورس خواهد بود(.

 1.و عدم تسويه كامل مطالبات دولت تاكنون ي دولتي در طرح مذكورهاشركتواگذاري  فرآيندتدريجي بودن  .3

وزارتخانه يا شركت ) هاي اجرايي ذيربطاعمال مالكيت و مديريت سهام عدالت توسط دستگاه .4

 سهام مذكور و عدم امكان اعمال حق رأي توسط مشمولين سهام عدالت.سازي مادرتخصصي( تا زمان آزاد

 عدالت شهرستاني گذاري استاني و تعاونيي سرمايههاشركت ج(

 خصوصبه) هاي اجرايي باال، موجب شده تا دولت اعتباراتي راها و ايجاد هزينهتعداد زياد اين تعاوني .1

 .ها تخصيص دهدهاي ابتدايي اجراي طرح( به اين تعاونيدر سال

 دليلبه هاشركتگذاري استاني در اعمال مديريت در ي سرمايههاشركتها و تعاوني كارآييعدم  .2

 .هاي توليدي و فنيافي در فعاليتكفقدان اطالعات و تخصص 

 هاي شهرستاني.گذاري و تعاونيايهي سرمهاشركتعدم شفافيت قانون درخصوص نحوه كاركرد  .3

 .ريپذهيسرما يهاتكشر يبرا يتيريالت مدكجاد مشيا .4

 «ساماندهي طرح توزيع سهام عدالت»اليحه پيشنهادي  د(

 .هاي مشخصگيري انحصار در حوزهكلامكان ش .1

گسترش مالكيت ) امكان عرضه سريع سهام توسط مشمولين و از بين رفتن اهداف سهام عدالت .2

 .گذاري و بهبود درآمد خانوارها(انداز و سرمايهعدالت اجتماعي و تشويق اقشار مردم به پس تأمينعمومي، 

 .محدوديت در امكانات و ظرفيت بورس .3

هاي آن، اساسنامه، مجامع صندوق، نوع صندوق، ويژگي درخصوصنويس اليحه شفافيت پايين پيش .4

 . ...سهام ممتازه و

                                                 

مبلغ تسويه شده از محل سود  هزار ميليارد تومان، 27، حدود 1396شركت واگذار شده قطعي تا پايان شهريورماه  49كل بدهي مشمولين بابت  .1

ليارد تومان و مبالغ واريزي هزار مي 6/2هزار ميليارد تومان، تخفيف اعمال شده بابت دو دهك پايين درآمدي  24پذيري حدود هاي سرمايهشركت

 ميليارد تومان است.  600هاي قطعي باشد. در نتيجه كسري مبلغ تسويه شده نسبت به كل واگذاريميليارد تومان مي 11توسط مشمولين 
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 ذاري صندوق از دولت به بخش خصوصي.عدم شفافيت نحوه واگ .5

 دولتي در طرح سهام عدالت و افزايش سهم اين نهادها در بازار. غيراحتمال ورود نهادهاي عمومي  .6

 اهكار. ر4-6-1

تعريف دقيق دايره مشمولين و نحوه ورود به اين دايره و خروج از آن در قانون. با اين تعريف، اوالً  .1

شود و شكاف يك هاي پايين درآمدي در طرح توزيع سهام عدالت فراهم ميفرصت پوشش همه دهك

وفيان، ها، متينصرافوضعيت اثانياً ميليون و هشتصد هزار نفري مشمولين، تعيين تكليف خواهد شد. 

 گردد.متولدان جديد سهام عدالت و نيز تعداد مشمولين هر خانوار روشن مي

كه در زمره شرايط واگذاري سهام به مشمولين است، ساله تصويب نحوه محاسبه دوره تقسيط ده .2

هاي كلي تقانون اجراي سياس (34) ماده «3»تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به استناد 

 .وچهارماصل چهل

وچهارم در جهت تصريح اين قانون درخصوص ارزش هاي كلي اصل چهلاصالح قانون اجراي سياست .3

  .سهام قابل واگذاري به هر مشمول و تعيين روش وصول اقساط سهام واگذار شده بجز از طريق سود

  .مشمولين ازسويها اقساط واگذاريتصويب قانون در مورد چگونگي برخورد با عدم تسويه كامل  .4

 .سهام عدالت توسط دولت پرتفوي. عدم تغيير 5

 .ارائه سازوكار پرداخت سود به مشمولين .6

و فراهم كردن زمينه ورود همه  هاشركتي كردن همه قيمتگذارسهام عدالت،  پرتفوي. نهايي كردن 7

 ي پورتفو به بورس.هاشركت

گذاري استاني و تعاوني عدالت شهرستاني. در اليحه پيشنهادي ايهي سرمهاشركتتعيين تكليف  .8

سهام عدالت سازي ، پس از آزادهاشركتها و نقش اين تعاوني «طرح توزيع سهام عدالت»ساماندهي 

  نامشخص است.

ي هانوع صندوق، ويژگي شفافيت اليحه پيشنهادي در بخش آزادسازي سهام عدالت مواردي افزايش .9

 . ...ساسنامه، مجامع صندوق، سهام ممتازه وآن، ا

 .هاي مورد نياز آزادسازي سهام عدالت در بورس و بازار سرمايهزيرساختايجاد  .10

يي براي جلوگيري از عرضه يكباره سهام عدالت توسط مشمولين بعد از هاروشدر نظر گرفتن  .11

 در اليحه پيشنهادي.سازي آزاد

ح اصال) اي را براي ساماندهي سهام عدالتت كه اگر قرار است دولت اليحهتوان گفخالصه مي طوربه

وچهارم( تقديم مجلس كند، الزم است كه هاي كلي اصل چهل( قانون اجراي سياست38) ( تا34) مواد

صريح، ميزان سهام قابل  طوربهدر اين اليحه درخصوص مواردي مشتمل بر دايره شمول واگذاري سهام 

براي مشمولين، شفافيت در روش آزادسازي ساله ه هر مشمول، نحوه محاسبه دوره تقسيط دهواگذاري ب
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نيازهاي آن، سازوكاري براي جلوگيري از عرضه سريع سهام توسط مشمولين، كاركرد سهام عدالت و پيش

و ساير موارد ذكر شده سازي گذاري و تعاوني عدالت شهرستاني پس از آزادي سرمايههاشركت

 گيري نمايد.صميمت

 

هاي اجرايي موضوع تبليغاتي و شاخص -هاي فرهنگي. بررسي سازماندهي فعاليت7-1

 قانون مزبور (42) ماده «5»و  «3»بندهاي 

قانون اساسي، مقرر است با تدوين برنامه  وچهارماصل چهلهاي كلي به استناد قانون اجراي سياست

قق مطلوب فراهم و تح وكاركسبها فضاي محاسبه برخي شاخص هاي اجرايي وتبليغي دستگاه -فرهنگي

  شود.تسهيل گردد كه در اين قسمت به آنها پرداخته مي وچهارماصل چهلهاي كلي اهداف سياست

اصل هاي كلي تبليغاتي براي اجراي سياستـ  هاي فرهنگي. سازماندهي فعاليت1-7-1

 قانون اساسي  وچهارمچهل

 وچهارماصل چهلهاي كلي تبليغاتي براي اجراي سياستـ  هاي فرهنگيماندهي فعاليتساز»تصويبنامه 

اجراي  شوراي عاليتوسط  13/6/1389( قانون در تاريخ 42) ماده «3»موضوع بند  «قانون اساسي

ي غتبليـ  هاي اجرايي مكلف شدند برنامه فرهنگيآن، تمامي دستگاه «1»بند ها تصويب شد و در سياست

گذاري ها و هنجارهاي ديني و ملي در زمينه حمايت از سرمايهخود را با هدف ارتقاي باورها، ارزش

چنين نمايند. هم تهيه وكاركسبمشروع و مولد و پشتيباني از توليد و توسعه آن و ايجاد فضاي مطلوب 

يست هر شش ماه يكبار باهاي اجرايي ميآمده است كه دستگاه تصويبنامهاين  «2»بند  «د» ءدر جز

ط يش و بهبود محيدفتر پا) تبليغاتي خود را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ گزارش اقدامات فرهنگي

قانون اساسي( ارائه كنند  وچهارماصل چهلهاي كلي اجراي سياست شوراي عاليو دبيرخانه  اركوسبك

جه قرار نگرفته است و اطالعاتي از نحوه اجراي ، اين مصوبه مورد توتاكنونكه متأسفانه از زمان تصويب 

 آن منتشر نشده است. 

 قانون اساسي وچهارماصل چهلهاي كلي هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست. شاخص2-7-1

قانون اساسي، تصويب  وچهارماصل چهلهاي كلي ( قانون اجراي سياست42) ماده «5»در بند 

اعمال  منظوربهقانون اساسي  وچهارماصل چهلهاي كلي ف سياستهاي اجرايي براي تحقق اهداشاخص

ها در نظر اجراي سياست شوراي عالييكي از اختيارات و وظايف  عنوانبهنظارت دقيق بر اجراي آنها، 

در ابالغيه شماره  6جدول  شرحبههاي متولي آن هاي اجرايي و دستگاهگرفته شده است. شاخص

  شوراي مذكور مشخص شده است. 16/5/1389مورخ  110908/1/63
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 هاي متوليهمراه دستگاهقانون به (42) ماده «5»هاي اجرايي موضوع بند شاخص .6 جدول

 تعداد شاخص ـ نام سازمان

 19 - ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه

 وزارت امور اقتصادي و دارايي
 9 سازيسازمان خصوصي

 1 وكاركسبدفتر پايش و بهبود محيط 

 5 - بانك مركزي

 4 با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مركز آمار ايران

 2 - مركز ملي رقابت

 1 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

 1 - وزارت صنعت، معدن و تجارت

 42 - مجموع

 

هاي مرتبط پرداخته شده و وق در ارائه شاخصهاي فدر ادامه به عملكرد هر يك از دستگاه

 ها بيان شده است.هاي اين حكم قانون و راهكارهاي رفع اين چالشچالش

 عملكردالف( 

قانون مذكور، تنها سازمان  (42) ماده «5»هاي موضوع بند هاي متولي براي محاسبه شاخصاز بين دستگاه

ها گزارشي اند و ساير دستگاهنموده 1395ه گزارش الزم در سال سازي و بانك مركزي مبادرت به ارائخصوصي

 1395شاخص را براي سال  سهشاخص است كه تنها  پنجاند. بانك مركزي متولي تهيه و محاسبه ارائه نكرده

نسبت تسهيالت اعطايي توسط ) دو شاخص ديگر كه مربوط به بخش تعاون درخصوصمحاسبه كرده و 

ي به بخش تعاوني به كل تسهيالت اعطايي و نسبت يارانه تسهيالت بانكي پرداختي به ات پولي و بانكمؤسس

 5 بخش تعاون به كل يارانه سود تسهيالت بانكي پرداختي( است، اطالعاتي ارائه نكرده است. در جدول

  هاي محاسبه شده توسط بانك مركزي ارائه شده است.اطالعات مربوط به شاخص

منابعي اختصاص نيافته است.  1395ص اول از حساب ذخيره ارزي در سال شاخ 7جدول  براساس

سهم  عنوانبهميليون دالر كه  76دولتي به ميزان حدود غيربنابراين تسهيالت استفاده شده توسط بخش 

درصد اعالم شده، با ابهام مواجه است  97دولتي از كل تسهيالت استفاده شده به ميزان حدود غيربخش 

 درخصوص عالوهبهبانك مركزي ارائه نشده است.  ازسويدر ذيل جدول هيچگونه توضيحي  سفانهأو مت

مالي به عمل آمده طي  تأمينمالي خارجي و رشد آن،  تأميندولتي از غيرشاخص دوم يعني سهم بخش 

  شود.درصد برخوردار بوده كه مثبت ارزيابي نمي 4/1نسبت به سال قبل، از كاهشي معادل  1395سال 
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 از حساب ذخيره ارزييافته سهم منابع اختصاص .7 جدول

 1395مالي خارجي و رشد آن در سال  تأميندولتي از غيربه بخش غيردولتي و سهم بخش 

 1395از حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي در سال يافته سهم منابع اختصاص ـ شاخص اول

 كل مبلغ مصوب

 ر(ميليون دال)

دولتي از غيرسهم بخش 

 درصد() مبلغ مصوب

كل تسهيالت استفاده 

 ميليون دالر() شده

دولتي از كل غيرسهم بخش 

 درصد() تسهيالت استفاده شده

0 - 50/76 20/97 

 

 1395مالي خارجي و رشد آن در سال  تأميندولتي از غيرسهم بخش  ـ شاخص دوم

مالي خارجي  تأمين

 ميليون دالر()

دولتي از غير سهم بخش

 درصد() مالي خارجي تأمين
 (درصد) به بخش غيردولتييافته رشد منابع اختصاص

9/1.359 2/58 4/1- 

 

دولتي به كل تسهيالت در غيرشاخص سوم يعني نسبت تسهيالت پرداختي در بخش  8در جدول 

و سخني از  درصد بوده است 5/98و  99، 4/98، 5/98 ترتيببه 1395طي سال ماهه چهار مقطع سه

  به ميان نيامده است. هابخشهرچند ناچيز( به ساير ) پرداخت باقي تسهيالت

 

 درصد() دولتي به كل تسهيالتغيرتسهيالت پرداختي در بخش  ـ شاخص سوم .8 جدول
 ميليارد ريال()

1395 
 چهارمماهه سه سومماهه سه دومماهه سه اولماهه سه

 نسبت رقم نسبت رقم نسبت رقم بتنس رقم

 3/1 6/21633 6/0 7/8797 3/2 6/32134 4/0 3784 بخش تعاوني

 3/80 1/1306522 9/87 8/1210365 3/86 1191944 1/87 1/814094 بخش خصوصي

 9/16 3/274100 5/10 1/144521 7/9 2/134199 11 7/102509 ديگر نهادهاي عمومي

كل تسهيالت پرداختي به بخش 

 دولتيرغي
8/920387 5/98 8/1358277 4/98 6/1363684 88 1602256 5/98 

 100 6/1626275 100 8/1377275 100 4/1380830 100 8/934742 كل تسهيالت پرداختي

 

ها عموماً در رابطه با شاخص است كه اين شاخص 9سازي نيز متولي تهيه سازمان خصوصي

شاخص كه خالصه  5به محاسبه و ارائه صرفاً شاخص( بوده كه  4) شاخص( و سهام عدالت 5) هاواگذاري

ها جاي ارائه باقي شاخصبه لكنارائه شده، مبادرت نموده است.  1395طي سال  9جدول  شرحبهآن 

ت واريزي خزانه بابت سهام يكه مربوط به موضوع سهام عدالت است، يك برگ اطالعات مربوط به وضع

 را ارائه نموده است. پذير سرمايههاي تعدالت ناشي از سود مصوب شرك
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 سازيسازمان خصوصي ازسويهاي ارائه شده شاخص .9 جدول

 1395قانون براي سال  (42) ماده «5»موضوع بند 

 درصد موضوع نام شاخص

 يهاتيفعالسهام در  يدرصد تحقق واگذار

 ( قانون2) ماده 2و  1هاي موضوع گروه
- 53 

ارزش واگذاري سهام دولتي مشمول گروه يك 

 ( قانون2) ماده

 58 بخش خصوصي() به عموم متقاضيان

 42 ات و نهادهاي عمومي غيردولتي(مؤسس) بابت رد ديون

 0 بخش تعاوني() به طرح توزيع سهام عدالت

( 2) ارزش واگذاري سهام دولتي مشمول گروه دو ماده

 قانون

 53 خش خصوصي(ب) به عموم متقاضيان

 47 ات و نهادهاي عمومي غيردولتي(مؤسس) بابت رد ديون

 0 بخش تعاوني() به طرح توزيع سهام عدالت

 منظوربهنسبت ارزش سهام دولتي واگذارشده 

ات و نهادهاي عمومي مؤسستأديه بدهي دولت به 

به كل ارزش واگذاري ها غيردولتي و ساير بخش

 سهام دولتي

 42 ( قانون(2) ماده ه يكبه تفكيك گرو) 

 47 ( قانون(2) ماده به تفكيك گروه دو) 

 ارزش واگذاري سهام دولتي

 7 هاي داخلي/ خارجيروش بورس

 93 داخلي/خارجيهاي روش مزايده عمومي در بازار

 0 روش مذاكره

 

 لكن ،درستي محاسبه شدهگانه بههاي پنجمشخص است، شاخص 9جدول  براساسهمانطور كه 

 42 ترتيببه) كند. سهم باالي رد ديونمي تأييدسازي را از اهداف اصلي آن نتايج آن انحراف خصوصي

 93هاي گروه دو( از يكسو و سهم درصد از ارزش واگذاري 47هاي گروه يك و درصد از ارزش واگذاري

اگرچه تكاليف قوانين بودجه  ديگر، مؤيد انحراف مزبور است. ازسويها درصدي روش مزايده در واگذاري

 اند. ي مزبور را تحميل نمودههاروشجهت واگذاري  هابنگاهسنواتي و عدم جذابيت برخي از 

 ها و راهكارهاچالش ب(

هايي براي (، ارائه سنجه42) ماده «5»بند هاي اجرايي در هدف از تصويب شاخص نكته اساسي اين است كه

سفانه مورد أبوده است كه مت يقانون اساس وچهارمچهل اصل يلك يهااستيمحاسبه ميزان تحقق اهداف س

ط هاي اوليه دفتر پايش و بهبود محيبررسي براساسهاي متولي قرار نگرفته است. دستگاه ازسويتوجه چنداني 

 شدههاي تعريف ، تمامي شاخصوچهارماصل چهلهاي كلي اجراي سياست شوراي عاليو دبيرخانه  وكاركسب

ت ، وزارمثال طوربهباشد. هاي محاسباتي ميها واجد پيچيدگيقابليت محاسبه دارند، اگرچه برخي از شاخص

 كند ياتعاون، كار و رفاه اجتماعي با ذكر عدم وجود اطالعات، شاخص مرتبط با اين وزارتخانه را محاسبه نمي

به  ( قانون،2) هاي اقتصادي موضوع مادهوه فعاليتگر سهجاي محاسبه دامنه تمركز شديد در شوراي رقابت به

 هاي باالي صد نفر پرداخته است. بندي در كارگاهمحاسبه اين شاخص بدون توجه به گروه
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اي به استماع داليل بايد طي برگزاري جلسه، ميوچهارماصل چهل شوراي عاليرسد لذا به نظر مي

هاي متولي و عدم ارائه آن پرداخته و نسبت به ارائه اهها توسط برخي دستگعدم محاسبه شاخص

هاي مزبور يا اصالح و تكميل آنها كه مقرر است به سنجش محاسبه شاخص منظوربهراهكارهاي الزم 

  مبادرت ورزد. هاي مذكور بپردازد،ميزان تحقق اهداف سياست

 

 وريو افزايش بهره كارآيي ي. ارتقا8-1

وري منابع مادي و ي اقتصادي و بهرههابنگاه كارآيي گزارش اشاره شد، ارتقاي در مقدمه همانطور كه

اهداف مورد نظر مقام معظم رهبري در  ازجملهپذيري در اقتصاد ملي انساني و فناوري و افزايش رقابت

 قانون اساسي بوده است. سازمان وچهارماصل چهلهاي كلي سياستگانه هشتابالغ اهداف 

 واگذاري آنها زمان از سال 3حداقل كه شركت 54 عملكرد طي گزارشي ،1393 سال در 1زيساخصوصي

بوده را مورد بررسي قرار داده است.  كنترلي سهام صورتبه واگذاري آنها و شده سپري خصوصي بخش به

 اهم نتايج اين گزارش مؤيد موارد زير بوده است:

 شركت، 9 در و داشته افزايش مورد بررسي شركت 54 از شركت 44 در كار نيروي وريبهره 

 .دهدمي نشان كاهش كار نيروي وريبهره

 46 درصد 20 و اندنموده تجربه را كل وريبهره در افزايش مورد بررسي، يهاشركت درصد 

 .اندداشته كل وريدر بهره جزئي كاهش نيز هاشركت

 يهاشركتدر  درصد 89 معادل شركت، 48 خدمات فروش از حاصل درآمد يا محصول فروش 

 .است داشته رشد مورد بررسي،

 اند.داده افزايش را خود صاحبان حقوق بازده مديريتي، هايسياست اعمال با شركت، 35 تعداد 

 24 ،اندداده افزايش واگذاري از پس را خود سرمايه شركت . 

 است داشته رشد ل،قب با مقايسه در سازي،خصوصي از پس شركت، 41 خالص سود ميانگين. 

 هيئتعملكرد »ران در گزارشي تحت عنوان بررسي يا يشاورزك و معادن ع،يصنا ،يبازرگان اتاق

گيري سازي كه داراي نفع در نتيجهبراي مطالعه را توسط سازمان خصوصي هابنگاه، انتخاب اين «واگذاري

ثال م طوربه) توسط نهادهاي مستقلبوده است، را نقد و پيشنهاد نموده كه اين قبيل تحقيقات بايد 

يك نتيجه جانبي  عنوانبه( در تحقيق خود 2017) وريها( انجام شود. باالخص كه رحمتي، پيلهدانشگاه

وري نداشته است. لذا ضروري است جهت فراهم سازي اثر معناداري بر بهرهاند كه خصوصينشان داده

پس از واگذاري، مراتب در دستور  هابنگاهوري كاهش بهرهافزايش يا  درخصوص اظهارنظركردن امكان 

 قرار داده شود.  ذيربطكار كميسيون تخصصي 

                                                 

 بررسي عملكرد هيئت واگذاري، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران. . گزارش1
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 1هايواگذار دوم ـبخش 

 وچهارماصل چهلهاي كلي اول گزارش اشاره شد، قانون اجراي سياستبخش همانطور كه در ابتداي 

اساس سازي بركه سازمان خصوصي از آنجايي لكن ،دباشها نميمعطوف به امر واگذاريصرفاً قانون اساسي 

 بيني شده درپيش فرآيندي مشمول واگذاري مطابق هابنگاهنگاه درآمدي دولت مكلف به ارائه سهام 

باشد، لذا در ذيل به آمار مربوط در اين رابطه ها و ضوابط مربوط ميها، دستورالعملنامهقانون، آيين

  شود.پرداخته مي

 

 عملكرد. 1-2

مانده در بخش دولتي براي عرضه و واگذاري، عدم همكاري الزم ي باقيهاشركتساختار نامناسب اغلب 

ب مناس وكاركسبسازي و فراهم نبودن فضاي خصوصي فرآيندهاي اجرايي و مقاومت در برابر دستگاه

ي مشمول واگذاري از فهرست هاشركتها از يكسو و خروج تعداد قابل توجهي از در كشور براي واگذاري

 هايها نامساعد و هزينهديگر، عمالً شرايط را براي واگذاري ازسويدن آنها گذار ها و بالتكليفواگذاري

 قابل توجهي را به اقتصاد كشور تحميل كرده است. 

بنگاه دولتي  887، جمعاً معادل 1395لغايت  1392هاي واگذاري طي سال هيئتمصوبات  براساس

تعداد  10ولي لزوماً همه آنها واگذار نشد. جدول  ،ها قرار گرفتمذكور در فهرست واگذاري هيئتوسط ت

 دهد.ي مشمول واگذاري طي چهار سال اخير به تفكيك سال و گروه فعاليت را نشان ميهابنگاه

 

 واگذاري هيئتمصوبات  براساسر ي مشمول واگذاري در چهار سال اخيهابنگاهتعداد  .10 جدول

 1395 1394 1393 1392 سال
جمع 

  كل
گروه 

 يك

گروه 

 دو
 جمع

گروه 

 يك

گروه 

 دو
 جمع

گروه 

 يك

گروه 

 دو
 جمع

گروه 

 يك

گروه 

 دو
 جمع

تعداد موارد 

 مشمول واگذاري
166 167 333 121 99 220 79 54 133 93 108 201 887 

 

ا و هواگذار شده، ادغام، انحالل و انتقالي به ساير گروهي دولتي هابنگاهآخرين وضعيت  11جدول 

 . دهدقابل واگذاري را نشان مي

  

                                                 

سازمان  ،بازرسي امور اقتصادي و دارايي ،معاونت نظارت و بازرسي امور اقتصادي ،«سال اخير 4سازي در مان خصوصيبررسي عملكرد ساز»گزارش  .1

 بازرسي كل كشور.
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 ي دولتي واگذار شده، تعيين تكليف شده و قابل واگذاري، هابنگاهآخرين وضعيت  .11 جدول

 6/10/1395منتهي به تاريخ 

 عنوان

 تعيين تكليف شده و خروج كامل
هاد انتقال به گروه پيشن

 سه و يا خروج از ليست

ي قابل هابنگاه

جمع  واگذاري

فروخته  كل

 شده

ادغام، انحالل و 

 ورشكسته

انتقال به گروه سه 

 و خروج از ليست
 گروه دو گروه يك جمع

تعداد 

 بنگاه
8061 174 1402 1120 2003 3814 1701 

درصد از 

 كل
47 10 8 66 12 22 100 

 

 31/6/1395لغايت  1392هاي سهام يا دارايي متعلق به دولت را كه طي سالارزش  12جدول 

  دهد.سازي به عموم متقاضيان عرضه و فروخته شده است نشان ميتوسط سازمان خصوصي

 

 انيبه عموم متقاض 31/06/1395به  يسال منته چهار يدولت ط ييا دارايارزش سهام  .12 جدول

 ارد ريال(يليم) 

 سال 
 

 عنوان

 1394 1393 1392 ينوع واگذار

ه شش ماه

اول سال 

1395 

 لكجمع 

ل كنسبت به 

ها به عموم يواگذار

 درصد() انيمتقاض

عرضه و فروش سهام 

به  يدولت ييا داراي

 انيعموم متقاض

اختصاص منابع حاصل از 

 يفروش به درآمد عموم

با احتساب سود ) شورك

 (يفروش اقساط

237.029 48.904 30.070 5.789 321.792 2/38 

اختصاص منابع حاصل از 

 ون دولتيبابت رد د يواگذار
47.164 0 0 0 47.164 6/5 

 8/43 368.956 5.789 30.070 48.904 284.193 جمع

 

ميليارد ريال سهام يا دارايي دولتي  368.956قابل مشاهده است، از كل مبلغ  12همانطور كه در جدول 

ميليارد  321.792، جمعاً مبلغ 31/6/1395فروخته شده به عموم متقاضيان طي چهار سال منتهي به عرضه و 

 47.164سازي به خزانه واريز گرديده و مبلغ ها مستقيماً توسط سازمان خصوصيريال منابع حاصل از واگذاري

 رداخته شده است. ميليارد ريال نيز از طريق چرخش خزانه، بابت رد ديون دولت، به طلبكاران پ

                                                 

بنگاه در  199بنگاه قبل از دولت يازدهم و  636گزارش شده است كه  835سازي، تعداد بنگاه فروخته شده . براساس اطالعات سازمان خصوصي1

 هم به فروش رسيده است. دولت يازد

 گزارش شده است.  274و خروج از ليست  3سازي، تعداد انتقال به گروه براساس اطالعات سازمان خصوصي .2

 گزارش شده است.  153و خروج از ليست  3سازي، تعداد انتقال به گروه براساس اطالعات سازمان خصوصي .3

 گزارش شده است.  325هاي قابل واگذاري د بنگاهسازي تعدابراساس اطالعات سازمان خصوصي .4
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ميليارد ريال سهام يا دارايي متعلق  140.521جمعاً مبلغ  31/6/1395لغايت  1392از ابتداي سال 

سازي به اشخاص حقيقي و حقوقي طلبكار، بابت رد ديون دولت، به به دولت توسط سازمان خصوصي

دهد. انجام شده را تشكيل ميهاي درصد كل واگذاري 7/9كه معادل يافته شيوه انتقال مستقيم انتقال

 ها به تفكيك سال است.ارزش اين نوع واگذاري دهندهنشان 13جدول 

 

 1395/ 31/06 ارزش سهام يا دارايي دولت طي چهار سال منتهي به .13 جدول

 ميليارد ريال()  به شيوه انتقال مستقيم بابت رد ديون دولت 

 1394 1393 1392 نوع واگذاري

ه شش ماه

اول سال 

1395 

 جمع كل

انجام هاي نسبت به كل واگذاري

 1.444.711شده كه رقمي معادل 

 درصد() ميليارد ريال است

واگذاري سهام يا دارايي به شيوه 

انتقال مستقيم به اشخاص 

 حقيقي وحقوقي طلبكار از دولت

133.252 0 7.269 0 140.521 7/9 

 

 يهايدرصد از ارزش واگذار 21معادل  15/11/1395به  يمنتهساله نزدهپا يدر بازه زماندر ضمن 

 يهااهبنگت يريت و مديكانتقال مال برمبتنيه ك) يلك يهااستيم بر سكانجام شده برخالف روح حا

ون يار از دولت، بابت رد دكطلب يو حقوق يقيماً به اشخاص حقياست( مستق يبه بخش خصوص يدولت

 است.ه يافتدولت انتقال

است كه  31/6/1395به  يچهار سال منته يارزش سهام يا دارايي دولت ط دهندهنشان 14جدول 

 افت.يبه سهام عدالت اختصاص 

 

 به سهام عدالت به شيوه انتقال مستقيم،يافته ارزش سهام يا دارايي دولت، اختصاص .14 جدول

 ميليارد ريال()  31/06/1395طي چهار سال منتهي 

 1394 1393 1392 نوع واگذاري
اول ه شش ماه

 1395سال 

جمع 

 كل

انجام شده هاي نسبت به كل واگذاري

ميليارد  1.444.711كه رقمي معادل 

 درصد() ريال است

واگذاري سهام يا دارايي به 

شيوه انتقال مستقيم بابت 

 سهام عدالت

35.267 2.573 0 0 37.840 6/2 

 

، معادل 31/6/1395منتهي به ساله دهد كه در بازه زماني چهارجدول فوق نشان ميآمار مندرج در 

ها، درصد از ارزش كل واگذاري 21، معادل 15/11/1395منتهي به ساله درصد و در بازه زماني پانزده 6/2
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 آيينسازي در سازمان خصوصي ازسويآمار منتشره  براساساست. يافته به سهام عدالت اختصاص

تا  1شركت دولتي از  60، در حال حاضر سهام 17/12/1395ونمايي از سامانه سهام عدالت در تاريخ ر

  آخرين وضعيت اين سبد است. دهندهنشان 15درصد در سبد سهام عدالت قرار دارد. جدول  95

 

 به سهام عدالتيافته تركيب سهام اختصاص .15 جدول

 تعداد شركت سرمايه پذير به طرح توزيع سهام عدالتيافته تخصيص دامنه درصد سهام

 60 و باالتر درصد 1

 57 و باالتر درصد 10

 53 حداقل يك كرسي مديريتي دولتي() و باالتر درصد 20

 38 و باالتر درصد 30

 20 حداقل يك كرسي مديريتي دولتي() و باالتر درصد 40

 10 لت(كنترل توسط دو) و باالتر درصد 50

 

وزيران  هيئت 19/8/1389هـ مورخ  44619/ت 187436شماره  تصويبنامهكه به استناد ييآنجااز 

هاي كلي اصل اجراي سياست شوراي عالي 25/11/1393مورخ  194737/63مصوبه شماره « 2»و بند 

 بطذيرهاي اجرايي دستگاه برعهدهسازي قانون اساسي، اعمال مالكيت و مديريت سهام عدالت تا زمان آزاد

شركت مندرج در جدول  53شود كه در ( است، بنابراين، مالحظه ميمادرتخصصيوزارتخانه يا شركت )

درصد و باالتر(، حداقل يك نماينده دولت از جانب صاحبان سهام  20يافته با دامنه سهام تخصيص) فوق

درصد و باالتر سهام آن متعلق  50 شركت كه 10كند. همچنين عدالت حضور داشته و اعمال مديريت مي

شود. به اين ترتيب، صاحبان سهام عدالت كه به سبد سهام عدالت است، كماكان توسط دولت كنترل مي

ميليون نفر هستند كنترلي بر سهام خود نداشته و در نتيجه اين نوع  50در حال حاضر قريب به 

درصد  21همراه درصد به 21گردد كه اين تاج ميسازي با ابهاماتي مواجه است. بنابراين، استنخصوصي

سازي سازي نداشته و براي خصوصيها عمالً ماهيت خصوصيدرصد از واگذاري 42رد ديون، در مجموع 

 شود.كشور يك آسيب جدي محسوب مي

 دهد. يده را نشان ميمختلف بورس، فرابورس و مزا يها در بازارهايارزش واگذار 16جدول 
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  31/06/1395ارزش سهام يا دارايي دولت كه طي چهار سال منتهي به  .16 دولج

 ميليارد ريال() در بازارهاي مختلف عرضه و فروخته شده 

واگذاري 

 براساس

 بازار عرضه

1392 1393 1394 

ه شش ماه

اول سال 

1395 

 جمع كل

 هاينسبت به كل واگذاري

 انجام شده طي چهارسال

اخير به تفكيك بازار 

 درصد() عرضه

هاي نسبت به كل واگذاري

انجام شده از ابتداي سال 

به  15/11/1395لغايت  1380

 درصد() تفكيك بازار عرضه

 4/38 3/48 264.674 1.987 20.849 2.997 238.842 بورس

 3/34 4/11 62.200 511 2.982 27.109 31.598 فرابورس

 6/38 3/40 220.442 3.291 13.508 21372 182.271 مزايده

 9/37 100 547.317 5.789 37.338 51.477 452.712 جمع

 

دهد. ينشان م يحجم و سال واگذار كيكمتعلق به دولت را به تف ييا دارايارزش سهام  17جدول 

و  يجي، تدريكبلو) مختلف يهاانجام شده در حجم يهايدرصد واگذار 38ن اساس، حدود يبر ا

 . است 31/6/1395به  يمربوط به چهار سال منته (يحيترج

 

توسط سازمان  31/06/1395ارزش سهام يا دارايي دولت كه طي چهار سال منتهي به  .17 جدول

  عرضه و فروخته شده به تفكيك حجم واگذاريسازي خصوصي

 ميليارد ريال()

واگذاري به 

تفكيك حجم 

 واگذاري

1392 1393 1394 

ه شش ماه

اول سال 

1395 

 جمع كل

هاي نسبت به كل واگذاري

سال  انجام شده طي چهار

اخير به تفكيك حجم 

 درصد() واگذاري

هاي نسبت به كل واگذاري

 1380انجام شده از ابتداي سال 

به تفكيك  15/11/1395لغايت 

 درصد() حجم واگذاري

 2/36 5/95 522.923 4.827 29.655 50.825 437.615 بلوكي

 5/1 9/3 21.092 889 5.676 305 14.222 تدريجي

 3/0 6/0 3.302 73 2.007 347 875 ترجيحي

 38 100 547.317 5.789 37.338 51.477 452.712 جمع

 

 يهاگروه ياقتصاد يهاتيفعال كيكمتعلق به دولت را به تف يهاييا دارايارزش سهام  18جدول 

 دهد.ينشان م يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك يهاستايس ي( قانون اجرا2) و دو ماده كي
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توسط سازمان  31/6/1395به  يچهار سال منته يه طكدولت  ييا دارايارزش سهام  .18 جدول

  ياقتصاد يهاتيفعال يهاگروه كيكعرضه و فروخته شده به تف يسازيخصوص
 ال(يارد ريليم)

واگذاري به 

كيك تف

 يهاگروه

 يهاتيفعال

 ياقتصاد

1392 1393 1394 

شش 

اول ه ماه

سال 

1395 

 جمع كل

نسبت به كل 

انجام هاي واگذاري

سال  شده طي چهار

اخير به تفكيك حجم 

 درصد() واگذاري

 هاينسبت به كل واگذاري

انجام شده از ابتداي سال 

 15/11/1395لغايت  1380

 به تفكيك حجم واگذاري

 درصد()

 يك  گروه

 ( قانون2) ماده
117.315 50.784 16.522 5.677 190.288 8/34 2/13 

 گروه دو 

 ( قانون2) ماده
335.396 694 20.816 122 357.029 2/65 7/24 

 9/37 100 547.317 5.789 37.338 51.477 452.712 جمع

 

آمده  1394تا  1392 يهادر سال يسازيسازمان خصوص ياآمار تحقق اهداف بودجه 19در جدول 

 1380سال  ياز ابتدا) ه در پانزده سال گذشتهكر است كته قابل ذكن نياطالعات جدول، ا برعالوهاست. 

 يهابه حساب يسازيه توسط سازمان خصوصكها يل وجوه حاصل از واگذارك( 15/11/1395ت يلغا

، يو حقوق يقيلت به اشخاص حقدو يبا بده يتهاتر منابع حاصل از واگذار عالوهبهز شده يخزانه وار

 د.يال اعالم گرديارد ريليم 700.171جمعاً مبلغ 

 

 منابع حاصل از واگذاري سهام يا دارايي دولت() ياآمار تحقق اهداف بودجه .19 جدول

 ال(يارد ريليم)  15/11/1395به  يسازي در چهار سال منتهسازمان خصوصي

 سال

 عنوان
1392 1393 1394 

تا  1395سال  ياز ابتدا

15/11/1395 
 جمع كل

 يز به حساب درآمد عموميف واريلكت

 ين بودجه سنواتيقوان موجببه
62.000 77.000 145.000 115.000 399.000 

به حساب درآمد  يزيرد واركعمل

 يعموم
81.444 117.245 91.855 59.499 350.043 

 7/87  5/59  3/63  3/152  4/131 يادرصد تحقق اهداف بودجه

 

( 31/6/1395ت يلغا 1392سال  ياز ابتدا) سالهچهار تقريباً يزمان يها طيارزش واگذار 20جدول 

 دهد.يرندگان نشان ميگا انتقاليداران يت خريماه كيكرا به تف
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 تياهم كيكافته، به تفيا انتقال ياختصاص  واگذار شده و يهاييا داراي هابنگاهارزش ريالي . 20 جدول

 ال(يارد ريليم)  31/6/1395ت يلغا 1392 يهاسال يرندگان، طيگا انتقاليداران يخر 

 سال

 يواقع يبخش خصوص
سهام 

 عدالت
 ونيرد د

 يو انتظام ي، نظاميدولتريغ يعموم ينهادها

ر ياران و ساكمانيها، پك، بانيو انقالب اسالم

 1تاران از دولكطلب

 لكجمع 
 يكبلو

و  يجيتدر

 يحيترج
 جمع

1392 10.013 15.097 25.110 35.267 133.252 259.083 452.712 

1393 45.209 652 45.861 2.573 0 3.043 51.477 

1394 8.631 7.683 16.314 0 7.269 13.756 37.338 

مه اول ين

سال 

1395 

4.827 962 5.789 0 0 0 5.789 

 547.316 275.881 140.521 37.840 93.075 24.394 68.681 جمع

 سهم

 )درصد(
5/12  5/4  17  7  26  50  100  

 

 2ها. چالش2-2

 ي باقيمانده دولت براي عرضه و واگذاريهاشركتساختار نامناسب اغلب  .1

 سازيخصوصي فرآينداومت در برابر هاي اجرايي و مقعدم همكاري الزم دستگاه .2

 مي سهاقيمتگذار يهاچالش .3

 ي مشمول واگذاري به دستگاه تخصصي ذيربطهابنگاهتفويض اختيار اداره  .4

 هامناسب در كشور براي واگذاري وكاركسبفراهم نبودن فضاي  .5

 سازييخصوصبهوجود نگاه درآمدي  .6

 شورك يسازيگذاران خارجي در برنامه خصوصعدم مشاركت سرمايه .7

 هام عدالتهاي واگذاري سهام در قالب طرح توزيع سچالش .8

 

 . راهكارها3-2

 سازي، به مقولهدر نظر گرفته شده در برنامه خصوصي يمكنار پرداختن به اهداف كاست در  يضرور .1

گردد. اين امر مستلزم تخصيص  يشتريتوجه ب يآنها قبل از واگذار يسازو آماده هاتكشراصالح ساختار 

ي قابل واگذاري در هر سال است. هاركتشمناسب منابع براي اصالح ساختار و همچنين كاهش تعداد 

فراهم آمدن فرصتي براي  منظوربهها بايست اصالح دوره زماني پايان واگذاريلذا در اين خصوص مي

 در دستور كار قرار گيرد. هاشركتو انجام برنامه اصالح ساختار  هاروشاصالح 

                                                 

بايد اين سازد و ميساير طلبكاران از دولت كه در اين ستون گزارش شده است، شائبه مشابهت با رد ديون در جدول را به ذهن متبادر مي .1

 ها شفاف شود. بنديدسته

 مطرح شده است. سازيها و راهكارهاي اين فصل ازسوي سازمان خصوصي. چالش2
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داراي  ، تدابير الزم ووچهارمل چهلاصاندركاران اجراي قانون ضروري است تا سياستگذاران و دست .2

اتخاذ  ذيربط مادرتخصصيي هاشركتها و هماهنگي و همراهي دستگاه منظوربهضمانت اجرايي را 

ط ها توسنمايند. همچنين مقتضي است هماهنگي الزم بين تصميمات اتخاذ شده در ارتباط با واگذاري

 پذيرد.گيري، صورت سياستگذاران، نهادها و مراكز تصميم

گيري ها، شكلدهيمزا يت در برگزاريزان موفقيش ميو افزاها بنگاه يات واگذاريع در عمليتسر منظوربه .3

ندرج م يهاروشبينانه و عادالنه به مسئله تعيين قيمت پايه و همچنين استفاده از همه يك نگاه واقع

ن چارچوب، يمزبور در هم يهاوهياعمال شو نحوه  هابنگاه يقيمتگذار يهاوهيش يينامه اجرانييدر آ

 مورد پيشنهاد است.

( با پيشنهاد درصد 50سهام باالي ) ي دولتي مشمول واگذاريهاشركتمديره در  هيئت يتعيين اعضا .4

م و تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارايي انجا تأييدوزير يا باالترين مقام دستگاه تخصصي ذيربط و 

 ان و اختيار عزل آنها نيز با وزارت متبوع باشد. امكدر ضمن پذيرد؛ 

تالشي  باشد، همت و، وظيفه يك دستگاه و يا نهاد خاص نميوكاركسببا عنايت به اينكه بهبود فضاي  .5

ي هاي اجرايرا هم در مقام سياستگذاري توسط سياستگذاران و هم در مقام اجرا توسط دستگاه جانبههمه

ورد هاي اصلي دولت، ميكي از اولويت عنوانبهگيري در اين زمينه و تصميمطلبد. بنابراين بررسي مي

 پيشنهاد است. 

سازي در قوانين بودجه سنواتي مقتضي است از تمركز صرف بر مقوله درآمدزايي برنامه خصوصي .6

 اجتناب و بر اهداف اصلي مترتب بر برنامه مذكور تمركز صورت پذيرد.

ي گذار خارجمناسب، حضور سرمايه ريزيبرنامهئوالن بپذيرند كه با ضروري است قبل از هر چيز مس .7

تر شود. حضور المللي هم بايد اقداماتي انجام شود تا بورس تهران جذابمفيد و الزم است. از نظر بين

هاي المللي براي معرفي بهتر بورس اثربخش است. بازاريابي شركتهاي بينها و كنفرانسفعال در نشست

گذاران خارجي مؤثر تواند در جذب سرمايهواگذاري و معرفي بازارها و نهادهاي مالي ايران ميدر حال 

راحتي ان خارجي، بهگذارباشد. همچنين بايد در جهت پيوند بازارهاي سرمايه در دنيا تالش كرد تا سرمايه

هاي اتصال ين راهي ديگر كشورها را داشته باشند. يكي از بهترهاشركتامكان خريد و فروش سهام 

همان نهادهاي  درواقعگذاري و ي سپردههاشركتها و بازارهاي سرمايه به يكديگر از طريق اتصال بورس

 گذاري است. ثبت و سپرده

گذاري در بورس گذاران خارجي به سرمايهمديريت نرخ ارز نيز عامل مهمي براي تشويق سرمايه 

ز و مرجع رسمي اعالم نرخ ارز وجود داشته باشد كه ديگر نگراني ي كه بازاري براي ارطوربهايران است؛ 

از اين بابت مشاهده نشود. همچنين طراحي ابزارهاي ارزي از قبيل قرارداد آتي نرخ ارز، آپشن ارز و 

گذاران خارجي شود. كفايت مقررات مربوط به تواند باعث جلب بيشتر سرمايهاختيار معامله نرخ ارز مي

ست بايت مييمهم است كه وظيفه نهاد ناظر است. در نها مسئلهگذاري نيز يك ق سرمايهحمايت از حقو
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 ييهاتياز محدود يه برخكاست  يعيل شود. طبيشور تسهكم خارج از يان مقيرانيا يگذارهيسرما فرآيند

شور ك خارج از ميان مقيرانيا يگذارهيسرما يد برايدر نظر گرفته شده، نبا يان خارجگذارهيه براي سرماك

ار دارند، ين دسته از هموطنان در اختيه اك يميه عظين با توجه به سرمايوجود داشته باشد. بنابرا

 ند.كيدا ميآنان ضرورت پ يهايگذارهيجلب سرما يبرا يزيربرنامه

 اين گزارش آمده است.  «1-2»دوم جزء بخش مربوط به سهام عدالت به تفصيل در  هايپيشنهاد .8

 

ـ ش بخ  وچهارم قانون اساسيهاي كلي اصل چهلمانده از قانون اجراي سياستتكاليف باقيسوم 

كه در مورد برخي مواد قانون مذكور اقدامات مقتضي به عمل نيامده است، در اين قسمت به  از آنجايي

  شود.اهم اين مواد پرداخته مي

 هاي حوزه سالمت، آموزشه، فعاليتاين تبصر براساس ( قانون:3) ماده «ج»بند  «2»تبصره  .1

 قانون اساسي نيستند و وچهارماصل چهلهاي كلي تحقيقات و فرهنگ مشمول قانون اجراي سياست و

در  يردولتيبه بخش غ ين هرگونه واگذاريو همچن يردولتيو غ يدولت يهابخشهرگونه توسعه توسط 

ب مجلس يسال از ابالغ قانون به تصو كيت بايست ظرف مداست كه مي ياحهيها مطابق الن حوزهيا

اين اليحه تدوين و تصويب نشده است، بخش قابل  تاكنونيي كه آنجااما از  ،درسييم ياسالم يشورا

 ها بالتكليف مانده است. توجهي از فعاليت دولت در اين حوزه

توسط  ميرمستقيا غيم يطور مستقسهام به كعدم رعايت سقف مجاز تمل ( قانون:5) ماده .2

ش اول گزاربخش كه در  يواسطه پول يهابنگاهر يو سا يو اعتبار يو مؤسسات مال يدولتريغ يهاكبان

 كامل توضيح داده شده است.  طوربه 1-3جزء 

ر سازمان بورس و اوراق يان امر نظيرغم اقدامات انجام گرفته توسط متوليعل( قانون: 6) ماده .3

سقف  تيرعا بريمبنخود را  يف قانونيالكن بند، تيمشمول ا يوقرقابت، اشخاص حق يز ملكبهادار و مر

 يهان انتشار صورتيو همچن درصد 40زانيوابسته به خود به م يهابنگاهو  هاتكشرسهام در  كتمل

 اند. آنها انجام نداده يمال

 «1-5»اول گزارش جزء بخش ه در كعدم اجرايي شدن سند توسعه بخش تعاون  ( قانون:9) ماده .4

 ح داده شده است.يامل توضك طوربه

وزيران  هيئتعدم توجه به ضرورت تصويب  ( قانون:13) ماده «ب»بند  «3»تبصره  .5

ن و بالتصميم گذاشت يدولت يهاتكشرشور كت دفاتر و شعب خارج از يافتتاح و تداوم فعال درخصوص

 قانون.  يسال از اجرا 9شدن حدود  يآن پس از سپر

و  ياقتصاد يهايو تصـد هاطرحواگذاري  درخصوصعدم اجراي مفاد اين بند  (:18) ماده «5»بند  .6

 شوند.ياداره م يتكرشريا در قالب غيشوند و يت مستقل اداره نمكشر صورتبهه ك يدولت ييربنايز
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بازسازي ساختاري بنگاه  درخصوص: عدم اجراي كامل مفاد اين بند ( قانون19) ماده «ب»بند  .7

 هيئتدرصدي از مصوبات  8/4مواردي كه مقدمات واگذاري آن فراهم نباشد. سهم قابل واگذاري در 

صورتجلسه هيئت واگذاري مورد بررسي توسط اتاق بازرگاني،  175واگذاري در زمينه اصالح ساختار از 

كدام از موارد اصالح ساختار در ايران شاهد اين مدعي است. در ضمن، هيچ يشاورزكصنايع، معادن و 

 نبوده است. هاشركتوري و يا اصالح ساختار مديريتي و سازماني ي افزايش بهرهراستا

دولتي موضوع غيري هابخشعدم اعطاي مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري به 

  پاراگراف دوم بند مذكور.

 يهاطرح ينحوه واگذار درخصوصعدم اجراي مفاد اين بند  ( قانون:19) ماده «ح»بند  .8

 ( قانون. 3) مشمول ماده يقابل واگذار يهاتكشرتمام مهين

 يدولت يهابنگاه يمناسب واگذار يبندو زمان يقيمتگذارعدم رعايت  ( قانون:21) ماده .9

 اقدامات قبل از واگذاري. عنوانبهمتناسب با روش و گستره هر بازار موضوع اين ماده 

اجراي  ياز برايمورد ن ين ماليط تأميو شرا يعدم تحقق منابع مال ( قانون:28) ماده .10

 .ي( قانون اساس44) وچهارمچهلاصل  يلك يهااستيس

و  هايتعاونت يتقو يوجوه اداره شده( برا) التيتسه ياعطا عدم ( قانون:29) ماده «4»بند  .11

 يگذارهياسرم يز برايواگذار شده و ن يهابنگاهت يبا اولو يردولتيغ ياقتصاد يهابنگاه يو بهساز ينوساز

 توسعه تعاون.  كت منابع بانيافته و تقويمتر توسعهكدر توسعه مناطق  يردولتيغ يهابخش

به تخلفات و جرائم موضوع قانون  يدگيحه رسيعدم تصويب ال ( قانون:32) تبصره ماده .12

ق يرز طب قانون اياز تصو شش ماهظرف مدت  ثركحداور را كحه مذيست اليبايه ميه قوه قضائكمذكور 

 رد.كيارائه م ياسالم يدولت به مجلس شورا

شدن حق رأي  بالتكليفي نحوه انتقال سهام به مشمولين و دارا ( قانون:38) ( الي34) مواد .13

 .و اداره سهام توسط مشمولين

ق يت و تشوي، حماين ماليه نظام تأميعدم ته ( قانون:40) ماده «الف»بند  «4»جزء  .14

 .واگذاري هيئتداران و فروشنده توسط يتعهدات خر چارچوبن ييهمراه تعداران بهيخر

اي شورتوسط  ساليانه ياجراي يهايمشها و خطاستين سييعدم تب ( قانون:42) ماده «1»بند  .15

 .قانون اساسي وچهارماصل چهل عالي

 يهاتيفعال يبا موضوع سازمانده «3»عدم اجراي بند  ( قانون:42) ماده «5» و «3» بندهاي .16

با  «5»و بند  ي( قانون اساس44) وچهارمچهل اصل يلك يهااستيس ياجرا يبرا يغاتيـ تبل ينگفره

 ي( قانون اساس44) وچهارمچهل اصل يلك يهااستيتحقق اهداف س يبرا يياجرا يهاموضوع شاخص

 .توضيح داده شد «1-7»اول گزارش جزء بخش ه در كآنها  يق بر اجرايمنظور اعمال نظارت دقبه
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بخشي كه با توجه به بررسي اين موضوع كننده تنظيم نهادهاي عدم تشكيل ( قانون:59) ماده .17

 رحشبهآمده  عملبهها و اقدامات قانون اساسي، بدينوسيله نتيجه بررسي وچهارماصل چهلدر كارگروه 

 گردد:زير اعالم مي

 رقابت يار به شوراين اختي، ايسقانون اسا وچهارماصل چهل يلك يهااستي( قانون س59) در ماده

ل يكشنهاد تشياست، پ يعيه بازار آن مصداق انحصار طبكخاص  يا خدمتياال كداده شده تا در حوزه 

ارات يف و اختياز وظا يران ارائه و قسمتيوز هيئتب به يتصو يرا برا يننده بخشكمينهاد تنظ

سال  9د. اما پس از گذشت حدود يواگذار نما يننده بخشكميخود در حوزه مزبور را به نهاد تنظيميتنظ

 يعرقابت مد يل نگرفته و شوراكش يننده بخشكميها نهاد تنظاز حوزه كيچ يب قانون، در هياز تصو

قانون و  (59)ماده  يدر اجرا يياجرا يهادستگاه ين نهادها، به عدم همراهيل ايكه عدم تشكاست 

 گر معطوف است. مخالفت دولت با تشكيل نهادهاي تنظيم

شماره نامه  ي( را ط61) ( و59) (،58) (،54) رقابت طرح اصالح مواد ين اساس، شورايبر ا

ن طرح در جلسات يرده و اكد ارائه يت از توليژه حمايون ويسيمكبه  22/3/1396مورخ  792/96/12

 يهاا دستگاهرا ب يمجلس جلسات يهاز پژوهشكقرار گرفت و مقرر شد تا مر يون مورد بررسيسيمك

 يان اساس، جلسهين خصوص ارائه دهد. بر ايخود را در ا يارشناسك اظهارنظررده و كمدخل برگزار يذ

ن جلسه با توجه به اطالعات واصله از يجه ايه نتكد يها برگزار گردز پژوهشكدر مر 1/5/1396خ يدر تار

  1المي تقديم شد.رقابت به مجلس شوراي اس يربط و شورايذ يياجرا يهادستگاه

 

 وچهارمحوزه اصل چهل ينظارت يهابه گزارش ياجمال ينگاهچهارم ـ بخش 

 آگاهي منظوربههاي نظارتي ارائه شده در اين حوزه توسط ساير مراجع اي از گزارشدر اين بخش خالصه

ساسي، مواد قانوني قانون ا وچهارماصل چهلهاي كلي هاي آنها در مورد نحوه اجراي سياستاز ديدگاه

  ، به اختصار آورده شده است.يسازيرد سازمان خصوصكمرتبط و عمل

 

قانون اساسي  وچهارماصل چهلهاي كلي هاي عملكرد قانون اجراي سياست. گزارش1-4

 ييو دارا يوزارت امور اقتصاد 1395ه اول سال شش ماهو  1394ه دوم سال شش ماهمربوط به 

  (يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك يهااستيس ين اجراقانو (88) موضوع ماده)

عملكرد قانون اجراي  يهاگزارش ياسهيمقا يابيات مهم ارزكمتضمن ن 9با توجه به جدول پيوست 

ه اول شش ماهو  1394ه دوم سال شش ماهقانون اساسي مربوط به  وچهارماصل چهلهاي كلي سياست

ش و بهبود يدفتر پا) ييو دارا يوزارت امور اقتصاد يدهگزارش نحوه يهايژگيو يو برخ 1395سال 

                                                 

 .11/5/1396مورخ  5323نامه به شماره  .1
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( در يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك يهااستيس ياجرا شوراي عاليرخانه يو دب اركوسبكط يمح

را ياعمال شود. ز ياصالحات يآت يهااست در گزارش ي، ضرور21جدول  شرحبه( قانون 88) ماده يراستا

 يهادر بازه يياجرا يهادستگاه يازسوارائه شده  يردهاكاد عمليار زيا و تشابه بسهگزارشگونه نيا

ن يه ايته يبرا يقانون و برخورد صرف ادار ياجرا يت مجدانه در راستايمتفاوت، شائبه عدم فعال يزمان

 سازد. يها را به ذهن متبادر مگزارش

 

 ها، بندها و اجزاي قانونهاي اجرايي در قالب مواد، تبصرهزارش عملكرد دستگاهميزان تشابه گ .21 جدول

شماره فصول 

 قانون

ه دوم شش ماههاي ها، بندها و اجزاي قانون در گزارشدرصد تشابه عملكرد مواد، تبصره

 1395ه اول سال شش ماهبا  1394سال 

 شامل تعاريف() فاقد حكم اجرايي است. فصل اول

  8/70 دومفصل 

  5/55 فصل سوم

  8/53 فصل چهارم

  61 فصل پنجم

  8/81 فصل ششم

  5/55 فصل هفتم

  51 فصل هشتم

  4/75 فصل نهم

  6/63 فصل دهم

قانون اساسي  وچهارماصل چهلهاي كلي هاي عملكرد قانون اجراي سياستاي گزارشهاي مقايسهنكات مهم ارزيابي»گزارش  مأخذ:

 .مجلس يهاز پژوهشكمر «1395ه اول سال شش ماهو  1394ه دوم سال شش ماه همربوط ب

 

 كلي عملكردهاي ارزيابي شده قابل ذكر است: طوربهو  21جدول  درخصوصنكات ذيل 

 قانون اساسي وچهارماصل چهلهاي كلي در گزارش عملكرد فصل دوم قانون اجراي سياست .1

ها، هاي اجرايي در قالب مواد، تبصرهدستگاه ازسويشده  ارائهي هادرصد عملكرد 8/70نمونه(،  طوربه)

 1اند.گر بودهيدكيمشابه  1395ه اول سال شش ماهو  1394ه دوم سال شش ماه يبرا بندها و اجزا

هاي بازه زماني مورد اشاره يا در تداوم فعاليت دوهاي به عمل آمده در رود فعاليتكه انتظار مي درحالي

دول شده طي اين ج ارائهو يا متفاوت از آن باشند. الزم به توضيح است كه براي محاسبه درصدهاي قبلي 

 اند.اند، مورد محاسبه واقع نشدهاحكامي كه فاقد حكم اجرايي و يا يك نوبتي بوده

است كه  1394ه دوم سال شش ماهدر مواردي عملكردها متضمن اعالم شروع يك فعاليت در  .2

آن  درخصوص، نتيجه اقدام به عمل آمده 1395ه اول سال شش ماهود در گزارش عملكرد رانتظار مي

                                                 

(، عملكرد ارائه شده 40)رديف  (7)(، ماده 7( )رديف 3ماده ) «الف»بند  «4»(، تبصره 6( )رديف 3ماده ) «الف»بند  «3»عنوان مثال در تبصره به .1

  است. 1395ه اول سال ماهعيناٌ مشابه شش 1394ماهه دوم سال هاي اجرايي طي ششتوسط دستگاه
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، 17، 16، 7 ،6هاي رديف) فاقد اين ويژگي است. 1395ذكر شود كه در بسياري از موارد، عملكرد سال 

هايي از آن قانون نمونه 4در فصل  73و  72، 70، 68هاي در فصل دوم قانون و رديف 43 و 42، 40

رار كناٌ تيع 1395سال  يسان براكي يهايژگيت با ويز همان فعالين يگرين در موارد دياست(. همچن

 ست.يح نيه صحكده يگرد

« گزارش ارائهعدم »هاي عملكرد تنها به ذكر عبارت در موارد متعدد ديگري نيز در گزارش .3

هاي اجرايي به دستگاه ازسويعات اطال ارائهمنزله عدم تواند هم بهبسنده شده است كه اين عبارت مي

وزارت امور اقتصادي و دارايي تلقي شود و هم به عدم وجود موردي جهت گزارش تعبير شود. لذا 

 تسهيل امر ارزيابي، ضرورت دارد. منظوربهسازي در اين زمينه شفاف

شده است  ارائههاي زماني گزارش براي احكام متفاوت در مواردي عملكردهاي مشابهي در بازه .4

 دهد.كه صحت گزارش عملكرد را مورد ترديد قرار مي

 

 -1يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك يهااستيس ي. گزارش نظارت بر حسن اجرا2-4

 2ص مصلحت نظاميرخانه مجمع تشخيدب

قانون  وچهارماصل چهل يلك يهااستين گزارش سيا يه از نام گزارش مشخص است، طكهمانطور 

 يصاد، انقالب اقتير مقام معظم رهبرينظام و به تعب يلك يهااستين سياز مهمتر يكي وانعنبه ياساس

و  3آنهاگانه هشتهمراه اهداف به «هـ» تا «الف»بند  5د در اقتصاد در قالب يجد يگذارلير منظوربهو 

قانون  وچهارماصل چهل يلك يهااستيس ياجرا يعال يه، قوه مقننه و شوراياقدامات قوه قضائ يبرخ

 قرار گرفته است: يابي، مورد ارزياساس

 ر:يل زيبنا به دالگانه هشتاهداف  يابيو ارز يدر بررس

 ،رانيدر ا ياقتصاد مل يريپذه گزارش رقابتيعدم ته( الف

ل اقتصاد كاز  يو تعاون يخصوص يهابخشردن سهم كجهت مشخص  ينبود نظام جامع آمار (ب

 ،يبخش خصوص يآمار و اطالعات و محاسبه آنها براا عدم اعالم برآوردها، ي

 ،يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك يهااستيس يبندها يامل برخك يعدم اجرا (ج

 يعال يشاخص مصوب شورا 42 براساسها استيس يجامع و مستمر از اجرا ينبود گزارش (د

 .يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك يهااستيس ياجرا

                                                 

مقام معظم  17/1/1377هاي كلي نظام به استناد نامه مورخ وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجراي سياست «5». حسب بند 1

 باشد.رهبري، ازجمله وظايف مجمع مي

 رئيس كميسيون نظارت. 15/6/1396مورخ  9951-44655نامه شماره  .2

وري هرههاي اقتصادي و بمنظور تأمين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارآيي بنگاهرشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به شتاب بخشيدن به. 3

يريتي دهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، كاستن از بار مالي و مپذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخشمنابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابت

 گذاري و بهبود درآمد خانوارها.انداز و سرمايههاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال و تشويق اقشار مردم به پسدولت در تصدي فعاليت
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زان تحقق اهداف يق از ميدق يابيو ارز يمتول يهارد دستگاهكاز عمل ير جامعيه تصوكاعالم شده 

ن يده شود و ايشين خصوص انديدر ا يريد تدبيست و بايدر دست ن وچهارماصل چهل يلك يهااستيس

ت طالعاا براساسه كرد. ضمن آنيشور قرار گك يو نظارت يهاي متولار دستگاهكت در دستور يموضوع با جد

 يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك يهااستيگانه مورد نظر سه اهداف هشتكموجود اعالم شده 

حقق زان تيشور، مك يالن اقتصادك يرهايت متغيها و وضعشاخص يبا بررسدر ضمن محقق نشده است. 

 شده است.  د اعالميالت جدكمش يريگلكها با شحوزه يه در برخكبل ،اهداف مزبور نه تنها نامطلوب

ه بنا ب يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك يهااستيگانه سپنج يزان اجراي بندهايم يابيدر ارز

 :ريل زيدال

در  يلك يهااستيس «الف»بند  «1»اشاره شده در جزء  يهاتيرر محدودكده گرفتن ميناد (الف

 .ياسالم يانه توسط مجلس شورايام بودجه سالكاح

 درخصوصجامع  يگاه اطالعاتيپا كي يانداز، عدم راهياقتصاد يهاتيفعالل امكص يعدم تشخ (ب

 يهابخش يسازتوانمند درخصوصاال و خدمات، عدم وجود برنامه و اقدام قابل توجه توسط دولت كبازار 

 .يو تعاون يخصوص

 .ز و انحصار بازاركرقابت، تمر يهاد و انتشار آمار مربوط به شاخصيعدم تول (ج

اصل ور در صدر كمذ يهانهيت در زميريت و مديك، ماليگذارهيجاز اعالم شدن سرمام (د

 .يدولتريغ يعموم يو نهادها هابنگاهتوسط  وچهارمچهل

بعد از ابالغ  وچهارماصل چهلدولت در خارج از صدر  يهايگذارهيان سرماكماكه كاعالم شده 

هم مختلف اقتصاد و س يهابخش ن سهمييتع يبرا يابزار گونهچياست و هيافته تداوم يلك يهااستيس

ر د عالوهبهست. ير نيپذانكت در هر بازار اميص حجم هر بازار و سهم هر فعاليبازار وجود نداشته و تشخ

ده و از بو يمحورنگرش به سمت بنگاه ياقتصاد يهابنگاهو  هاتيفعال يبندص انطباق و طبقهيتشخ

ست به توانيه مك ييهاتيفعال يه برخكن موجب شده يفاصله گرفته است. بنابرامحور تينگرش فعال

 يه نبود برنامه زمانبندكن اعالم شده يبماند. همچن يواگذار شود، همچنان در دولت باق يبخش خصوص

شش بازار و عدم كمتناسب با  يمشمول واگذار يهاتكشرو عرضه  يابي، بازاريسازآماده يح برايصح

 ها در موعد مقرر شده است. استيامل اهداف سكمنجر به عدم تحقق  يتقاضوجود م

ازمند توسعه ين يبخش تعاون از اقتصاد مل يدرصد 25به سهم  يابيه دستكن، اعالم شده يا برعالوه

 ها به انحرافياستك ين با توجه به برخين راستا است. همچنيدر ا ياقدامات و تحول جد يفيكو  يمك

ز اعالم شده است. يز از انحصار نيدر مورد پره اظهارنظران كها اشاره شده و عدم اماستيس 1«د»از بند 

ونه گچي، هوچهارماصل چهل يلك يهااستيه سيه در متن ابالغكه اعالم شده يرد قوه قضائكدر ارائه عمل

                                                 

 ( آمده است.10ها، در پيوست )سياست« د»بند  .1
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 يفيه وظاذا با توجه بشور نبوده است، معهكقضايي  يهاه و دستگاهيقوه قضائ برعهده يميت مستقيمسئول

از طرف  يقانون اساس وچهارماصل چهل يلك يهااستيس يه در ابالغ قانون اجرايقوه قضائ يه براك

 يذارگهيت از سرمايه در حمايد، به ارائه اهم اقدامات قوه قضائيبه دولت ابالغ گرد ياسالم يمجلس شورا

 شده است. نظر پرداخته بدون اعالم يو مبارزه با مفاسد اقتصاد

ز ين وچهارماصل چهل يلك يهااستيس ياجرا يعال يرد شوراكن گزارش، به عملين در ايهمچن

مات متخذه ارائه شده يمتضمن دستور جلسات و مصوبات و تصم يپرداخته شده و اقدامات آن در جداول

دامات مجلس رد و اقكاز گزارش، عمل يگرياعالم نشده است. در بخش د يز نظرين مورد نياست. در ا

 يهاسياست يب قانون اجرايمتضمن تصو وچهارماصل چهل يلك يهااستيس يدر راستا ياسالم يشورا

ون يسيمكل يكمواد قانون، تش يقانون، اصالح برخ يروشيالت پكش مشي، پاوچهارماصل چهل يلك

 هشتو قرائت  1389بهشت يدر ارد وچهارماصل چهل يلك يهااستيس ياجرا يريگيژه نظارت و پيو

اد يدر مجلس  وچهارماصل چهلقانون  يزان حسن اجرايون مزبور از ميسيمكتوسط  يگزارش نظارت

آن  درخصوص ياما نظر ،ون مزبور برشمرده شدهيسيمكن اقدامات يطور اختصار مهمترشده است و به

 اعالم نشده است. 

 

معاونت نظارت و  ـ ريسال اخ 4در  يسازيرد سازمان خصوصكعمل ي. گزارش بررس3-4

 شوركل ك يسازمان بازرس ـ ييو دارا يامور اقتصاد يبازرس ـ يامور اقتصاد يبازرس

شور ك لك ين اصالحات و الحاقات، سازمان بازرسيشور با آخركل ك يل سازمان بازرسيكحسب قانون تش

اطالعات  يآورجمع منظوربهدار مستمر و منظم و هدف يهاتيفعالاز مجموعه  يفه نظارت و بازرسيوظ

ل يه و تحلي( قانون مذكور و تجز2) مشمول ماده يهان و بعد از اقدامات دستگاهيالزم درباره مراحل ح

مناسب در جهت حسن  يشنهادهايو ارائه پ يف قانونيالكها با اهداف و ترد دستگاهكق عمليآنها، تطب

 ين سازمان با بررسيور را دارد. اكمذ يهااطالعات الزم از اقدامات دستگاه يآوران امور و جمعيجر

ه مدنظر داشته، موفق شده است ك ياتير و تا حد جزئيسال اخ 4در  يسازيرد سازمان خصوصكعمل

ن و يقوان ،ين اسناد باالدستييو تب ين گزارش ضمن بررسيشد. اكر بيرد سازمان مزبور را به تصوكعمل

 ي، بررسيواگذار شده و مشمول واگذار يهاييها و دارايارتعداد و ارزش واگذ يمقررات ناظر، به بررس

آمده در  عملبه يو حقوق يياقدامات اجرا يواگذار شده، بررس يهاتكشرت يريت و مديكت ماليوضع

 ياهتكشرنحوه نظارت بر  يو بررس يدولت ييا داراياز فروش سهام  يجهت وصول مطالبات دولت ناش

طرح م ييهاهيو توص هاشنهادي، پيينها يبندو جمع يريگجهيتمه ضمن نتواگذار شده پرداخته و در خا

 ر است:يز شرحبهآن  يه اساسيتوص دوه كده كر

ح بودجه ين لوايشور در هنگام تدوكل كو سازمان برنامه و بودجه  ييو دارا يوزارت امور اقتصاد .1

 ند.يز نمايپره يسازيبه امر خصوص يي، از نگاه درآمدزايسنوات
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 يلك يهااستيس يقانون اجرا يه براين اصالحيدر هنگام تدو ييو دارا يوزارت امور اقتصاد .2

 يهاتكشر ينظارت پس از واگذار يبرا يم قانونكبه موضوع فقدان ح يقانون اساس وچهارماصل چهل

ر ( توجه نموده و قانون موصوف را ديلك يهااستيس «د»بند  «1»جزء  1-2ف يمندرج در رد) يدولت

 د.يور( اصالح نماكمذ يهااستيس «ج»مندرج در بند ) يتحقق اهداف واگذار يراستا

 

ـ معاون حقوقي « 1395لغايت  1380سازي طي سنوات بررسي روند خصوصي». گزارش 4-4

 و مجلس و تفريغ بودجه ـ ديوان محاسبات كشور

هاي درآمد و هزينه و حسب قانون، ديوان محاسبات كشور، وظيفه حسابرسي يا رسيدگي كليه حساب

 يهاشركتها، مؤسسات، كليه وزارتخانه) هاهاي مالي دستگاهها و نيز صورتها و پرداختساير دريافت

لي هر ك طوربهكنند و از بودجه كل كشور استفاده مي هايي كه به نحوي از انحادولتي و ساير دستگاه

قانون اساسي مالكيت عمومي براي آنها مترتب  موپنجچهلو  وچهارمچهلواحد اجرايي كه برطبق اصول 

بشود، همچنين واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين 

 به را جرااالالزم ضوابط و مربوط قوانين ساير و مالي مقررات و قوانين با مطابقت نظر از .شوند(تعريف مي

 .دارد عهده

ها، رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارايي آنها، وقوع عمليات مالي در دستگاههمچنين بررسي 

هاي مناسب مالي و كاربرد و دستورالعمل هاروشداخلي، كننده اعالم نظر درخصوص لزوم وجود مرجع كنترل

بط رجمعي و تخلفات مالي و هرگونه اختالف حساب مأمورين ذي مؤثر آنها، رسيدگي به حساب كسري ابواب

دار است. ديوان محاسبات طي اين دولتي در اجراي قوانين و مقررات و تهيه گزارش تفريغ بودجه را نيز عهده

ي سازسازي در ايران به ارائه عملكرد سازمان خصوصيگزارش ضمن ارائه تعريف، اهداف و تاريخچه خصوصي

ها ن ارائه اطالعات و آمار واگذاريدر كشور پرداخته و در اين راستا ضم 1395لغايت  1380هاي طي سال

مانده( قابل ي باقيهاشركت) ي واگذاري، وضعيت مانده سهامهاروشبرحسب ماهيت خريداران، نوع عرضه، 

د ارائه آمار عملكر برعالوهخوبي به تصوير كشيده و ي داراي مصوبة انحالل را بههاشركتواگذاري، وضعيت 

مندرج در قوانين بودجه سنواتي، وضعيت دعاوي حقوقي در جريان  ها در تحقق اهداف درآمديواگذاري

 سازي را نيز ارائه نموده است. رسيدگي سازمان خصوصي

هاي با اهميت گزارش ديوان محاسبات، مطالبات معوق و عملكرد سازمان يكي از سرفصل

ارش حاضر ارائه گز 5و  4سازي در راستاي اجراي طرح توزيع سهام عدالت است كه در جداول خصوصي

واگذاري، اعالم  هيئتشركت داراي مصوبه انحالل از  102طي اين گزارش با ارائه اسامي  عالوهبهشد. 

 1395لغايت  1385شركت طي سنوات  92شركت به اتمام رسيده و  10انحالل صرفاً داشته است كه 

داليل مغفول ماندن انحالل ين مهمتراند، انحالل بوده و هنوز تعيين تكليف نگرديده فرآينددرگير 

داران ي مذكور عدم تفكيك وظايف حاكميتي، عدم تشكيل مجمع انحالل توسط سرمايههاشركت
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اعالم شده كه به استناد دستورالعمل در ضمن انحالل، اعالم شده است.  فرآيندخصوصي و عدم ادامه 

در خاتمه با توجه به عدم نظارت مشمول نظارت نيستند و  هاشركتنظارت پس از واگذاري، اين دسته از 

ل المال و تالي فاسد آن و ضرورت نظارت و كنتر، به وجود ظرفيت بالقوه تضييع بيتفرآيندكافي بر اين 

 آنها در اين سرفصل اشاره نموده است.  قوي بر

اي از سازي در راستاي اجراي طرح توزيع سهام عدالت كه بخش عمدهبررسي عملكرد سازمان خصوصي

گزارش حاضر،  «6-1»خود اختصاص داده و حاوي اطالعاتي است كه با توجه به بند رش ديوان محاسبات را بهگزا

هاي فراروي هاي موجود در واگذاري سهام و ساير چالشجداگانه ضرورت دارد. چالش طوربهپرداختن به آن 

اني اين گزارش است كه بايد در جاي ي پايهابخش ازجملهسازي و اهم انحرافات و نقض قوانين و مقررات خصوصي

 :استكرده زير مطرح  شرحبهرا  هاييخود مطرح و مورد اتخاذ تصميم واقع شود. در نهايت اين گزارش پيشنهاد

التفاوت اقساط و وصول اخذ مابه فرآيندبا توجه به مشكالت آزادسازي سهام عدالت، مناسب بود  .1

ه بعد از نهايي شدن و تصويب اليحه دولت در مورد تشكيل و واريز مانده بدهي مشموالن سهام عدالت ب

 گرديد.گذاري استاني موكول ميي سرمايههاشركتجاي به (ETF) هاي قابل معادله در بورسصندوق

از هرگونه تغيير در سبد سهام عدالت تا زمان نهايي شدن آن خودداري شود. باالخص كه خارج  .2

ي غيربورسي از سبد سهام عدالت، از يكسو موجب هاشركتها با ي بورسي و جايگزيني آنهاشركتكردن 

ي گر غيرقابل اعتماد معرفيك معامله عنوانبهديگر دولت را  ازسويسهام عدالت شده و  پرتفويتضعيف 

هاي انجام شده نمايد كه از طرفه مبادرت به لغو واگذارييك صورتبهكند كه هر لحظه امكان دارد مي

 پذيرفتني نيست. نظر اصول معامله

تسريع  منظوربهي مشمول واگذاري هاشركتريزي صحيح و مدون جهت اصالح ساختار برنامه  .3

 ي مشمول واگذاري صورت پذيرد.هاشركتدر واگذاري 

ي ايراني كه در خارج از هاشركتارائه روش و اتخاذ تصميم درخصوص نحوه واگذاري سهام و  .4

 اند.كشور به ثبت رسيده

 سازيبراي سازمان خصوصي« ي مشمول واگذاريهابنگاهواگذاري سهام  فرآيندميل تك»پروژه  .5

جامع عملياتي شود كه  ايگونهبهستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي،  29/1/1395در راستاي مصوبه مورخ 

 ها، حفظ منافع سازمان را به دنبال داشته باشد.تحقق واگذاري

 

 بنديجمع پنجم ـبخش 

ها قانون اساسي به واگذاري وچهارماصل چهلهاي كلي اشاره شد، قانون اجراي سياستهمانطور كه 

تي، هاي دولي دولتي، كاهش تصديهاشركتمنحصر نشده و طي آن مقرر بوده است نسبت به ساماندهي 

أكيد ت دولتي باغيري هابخشپذيري، پرهيز از انحصار، توانمندسازي عدم مداخله دولت در اقتصاد، رقابت
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گستري رفع محروميت و عدالت منظوربهدرصد و توزيع سهام عدالت  25بر گسترش سهم بخش تعاوني به 

ه سازي موفق نبوديد آن است كه نه تنها كشور در نيل به اهداف خصوصيؤپرداخته شود. گزارش حاضر م

در ضمن داشته است. گام بر وچهارماصل چهلهاي كلي است، بلكه در مواردي در جهت خالف سياست

( قانون، ضمن 2) هاي اقتصادي موضوع گروه مادههاي فعاليتبندياعمال تغييرات مكرر در گروه

دولتي در اقتصاد محدود غيري هابخش، عمالً عرصه را براي حضور هاشركتبالتكليف اعالم نمودن برخي 

 پذيري را مخدوش ساخته است. و نيل به رقابت

هاي گروه يك و دو برابر ترتيبات مقرر در قانون پايبند ه عدم ورود به عرصه فعاليتاز يكسو دولت ب

به  برنامه، مبادرت به ورود بيقانونگذاراي ولو با مجوز هاي توسعهديگر، از طريق سازمان ازسوينبوده و 

گذاري، عدم پايبندي قبل از وا هابنگاهها نموده است. عدم اختصاص منابع كافي به بازسازي اين عرصه

م دهي با كيفيت و عدم اقداهاي اجرايي به انجام تكاليف قانوني باالخص در زمينه گزارشبرخي دستگاه

موقع جهت ارائه لوايح مصرح در قانون مذكور، ابهام مواد قانوني در زمينه اخذ اطالعات سهامداري به

ات اعتباري و نظارت بر سقف ميزان مؤسسي و دولتغيرهاي دولتي، بانكغيرات و نهادهاي عمومي مؤسس

ها، رد ديون دولت از طريق واگذاري سهام، عدم اجراي سهامداري آنها، نگاه درآمدي دولت به واگذاري

پس  گري(، نبود نظارتعدم تشكيل نهادهاي تنظيممثال  طوربه) جا ماندهبرخي مواد قانوني و تكاليف به

ي قانون و بالتكليفي سهامداري مشمولين سهام عدالت و اعمال مديريت هاعلت كاستياز واگذاري به

ور سهام مزبسازي پذير اختصاص داده شده به سهام عدالت و نبود امكان آزادي سرمايههاشركتدولتي بر 

اي از ديگر مشكالت كه به تفصيل در قسمت مربوط ارائه شده و عدم اعطاي حق رأي به مشمولين و پاره

را با مشكل مواجه ساخته و موجب عدم اجراي  مسائلي است كه اجراي قانون مذكور جملهازاست، 

ها و راهكارهاي مندرج در گزارش، ادامه آميز آن شده است. اميد است با عنايت بيشتر به چالشموفقيت

  روند موجود تصحيح گردد.
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 هاوستيپ

سازي در پاسخ به مان خصوصيساز 25/6/1396مورخ  14058/50شماره نامه ـ  1پيوست 

 ايدرو  ازسويهاي مطرح شده چالش
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 يقانون اساس وچهارماصل چهل يياجرا يهااستيشدن س ييران از زمان اجرايع ايصنا يسازمان گسترش و نوساز يهاطرحت يجدول وضع ـ 2پيوست 

 يقانون اساس وچهارماصل چهل يياجرا يهااستيشدن س ييران از زمان اجرايع ايصنا يسازمان گسترش و نوساز يهاطرحت يوضع .22جدول 

 نام طرح فيرد
متر ك

 افتهيتوسعه

 يهايفناور

 نينو
 محل اجرا گروه دو

زان يم زمان اجرا

 يگذارهيسرما

 ال(يارد ريليم) 

 ت سهاميوضع

 يت فعليوضع
 خاتمه شروع

بخش 

 يخصوص

بخش 

 يدولت

1 
و  يقلب يهامپلنتيوايد بيتول

 يعروق
 45 55 19 1390 1389 شيكره يجز  * -

بوده و كديت لكتحت پوشش شر

 ق سازمانيو از طركديت لك. شراست

 .شده استواگذار  يسازيخصوص

2 
مپلنت تاندون يوايد بيتول

 گامانيل
  45 55 1/30 1390 1389 شيكره يجز  * -

  8 92 42 1387 1382 شيكره يجز  * - ياناستخو يهانتمپليوايد بيتول 3

 40 60 850 - 1390 در هفت استان  * - هامپلنتيوايد انواع بيتول 4
آباد ت شمسيسا ياندازاقدامات جهت راه

 رمانشاه در دست انجام است.كو 

 1389 گرمسار-يكوانيا  * - يصنعت يهاد حالليتول 5

فاز اول 

فاز ـ  1395

 1397 دوم

1582 58 42 

در  .ده استيفاز اول به اتمام رس

شرفت يپ درصد 86مجموع طرح 

 نييدارد و در حال حاضر در دست تع

 .ف با وزارت دفاع استيلكت

 1390 رشت  * - نربكشرفته ياف پيد اليتول 6
فاز اول 

1393 
842 53 47 

 ده ويفاز اول به اتمام رس

 يواگذار درخصوص يريگميتصم

 .فاع ادامه داردطرح به وزارت د

 49 51 6/21 1395 1392 تهران  * - زياليساخت دستگاه همود 7

 شده استدستگاه انجام  10ساخت 

در  يت مجركو سهم سازمان در شر

 .است يمرحله واگذار

8 
از  يخون و نگهدار كجاد بانيا

 نياديبن يهاسلول
 10 90 37 1387 1384 تهران  * -

بوده و كديت لكتحت پوشش شر

 ق سازمانياز طر وكديت لك. شراست

 .شده استواگذار  يسازيخصوص
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 نام طرح فيرد
متر ك

 افتهيتوسعه

 يهايفناور

 نينو
 محل اجرا گروه دو

زان يم زمان اجرا

 يگذارهيسرما

 ال(يارد ريليم) 

 ت سهاميوضع

 يت فعليوضع
 خاتمه شروع

بخش 

 يخصوص

بخش 

 يدولت

9 
در صنعت  ICTخدمات  ارائه

 خودرو
 .ه استديرس يبردارطرح به بهره 35 65 56 1387 1383 تهران  * -

10 
 ت ناوگانيريستم مديساخت س

(FMS) 
 20 80 5/38 1387 1384 تهران  * -

عماد  يهادمهيت نكتحت پوشش شر

ق يور از طركت مذكشره ك بوده است

 .شده استواگذار  يسازيسازمان خصوص

  * - زريموباليد ايتول 11
-نياسپك كشهر

 نيقزو
1385 1388 38 47 53  

12 
و  يمراقبت يهاستميد سيتول

 هوشمند يمحافظت
- *  

 يفناور كپار

 سيپرد
1384 1387 50 70 30 

 كيت گسترش انفورماتكتحت پوشش شر

ق سازمان ياز طر تكو شر بوده استران يا

 .شده استواگذار  يسازيخصوص

 15 85 8/23 1388 1384 زيتبر  * - كيولوژيود بكد يتول 13

بوده و كديت لكتحت پوشش شر

 ق سازمانياز طر وكديت لك. شراست

 .شده استواگذار  يسازيخصوص

 .ه استديرس يبرداربه بهره 8 92 8/149 1387 1383 رازيش  * - ازريش كيترونكساخت برج ال 14

15 
ها و ساخت مخازن داده

 هوشمند اركوسبك
  15 85 73/2 1387 1386 تهران  * -

  * - د مبردهايتول 16
-نياسپك كشهر

 نيقزو
 .ه استديرس يبرداربه بهره 19 81 113 1388 1384

 24 86 19 1390 1383 زيتبر  * - د صمغ زانتانيتول 17

 

بوده و كديت لكتحت پوشش شر

ق سازمان يت از طركرو ش است

 .شده استواگذار  يسازيخصوص
 

  24 86 89 1390 1383 مهاباد  * - يكسن تب برفكد وايتول 18
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 نام طرح فيرد
متر ك

 افتهيتوسعه

 يهايفناور

 نينو
 محل اجرا گروه دو

زان يم زمان اجرا

 يگذارهيسرما

 ال(يارد ريليم) 

 ت سهاميوضع

 يت فعليوضع
 خاتمه شروع

بخش 

 يخصوص

بخش 

 يدولت

19 
شرفته يزات پيساخت تجه

 يكپزش
 45 55 42 1390 1386 رازيش  * -

عماد  يمه هاديت نكتحت پوشش شر

ق سازمان يت از طركه شرك بوده است

 .شده استواگذار  يسازيخصوص

  * - ميزيست منكيساخت دا 20
-نياسپك كشهر

 نيقزو
1390 1393 199 60 40 

و  استيافته فاز اول پروژه خاتمه

در  يت مجركسهام سازمان در شر

 .است يحال واگذار

  * - (Air Bag) سه هوايكساخت  21
-نياسپك كشهر

 نيقزو
1385 1388 54/68 - 100 

تاح ن افتياسپك كدر شهر يواحد صنعت

 يمه هاديت نكوشش شرشد و تحت پ

 .ت واگذار شدكن شريه اكعماد است 

 .واگذار شده است يت مجركشر 50 50 6/251 1388 1387 مرند  - * GRP يهاد لولهيتول 22

 17 83 8/272 1390 1387 سمنان  - - ياپرده يهاد انواع پارچهيتول 23
طرح، سهام  يبردارپس از بهره

 .ت واگذار شده استكسازمان در شر

24 
 ياشهيد ظروف شيتول

 كسب يبندبسته
 35 65 3/327 1387 1385 مشهد  - -

و سهام  ه استديرس يبردارطرح به بهره

 .ت واگذار شده استكسازمان در شر

25 
 يد قطعات به روش آهنگريتول

 گرم
 40 60 64 1388 1384 زابل  - *

ل تخلفات يدلهفاز اول افتتاح شد. ب

 ارجاع ييضا، پرونده به مراجع قكيشر

ادعا دارد  كيدر حال حاضر شر .شد

 خواهد رساند. يبردارطرح را به بهره

 .ديرس يبردارهطرح به بهر 40 60 7/163 1390 1384 نيقزو  - - ستون خودرويد پيتول 26

  - * كه خشيماريد خميتول 27
 ـ رمانشاهك

 آباد غرباسالم
1383 1390 9/158 55 45 

د و سهام سازمان يسر يبردارطرح به بهره

بعد  يچند يول ،شد يت واگذاركدر شر

 .دار برگشتيبه لحاظ انصراف خر

 .ديرس يبردارهطرح به بهر 49 51 486 1390 1381 اشمرك  - * اشمركدر  يتيگران ياشكد يتول 28
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 نام طرح فيرد
متر ك

 افتهيتوسعه

 يهايفناور

 نينو
 محل اجرا گروه دو

زان يم زمان اجرا

 يگذارهيسرما

 ال(يارد ريليم) 

 ت سهاميوضع

 يت فعليوضع
 خاتمه شروع

بخش 

 يخصوص

بخش 

 يدولت

  - * اهرمانشكدر  ياشكد انواع يتول 29
 ـ رمانشاهك

 آباد غرباسالم
 .ديرس يبردارهح به بهرطر 40 60 2/533 1390 1383

30 
به روش  يد شاتون سواريتول

 يآهنگر
 .ه استديرس يبردارهبه بهر 35 65 96 1387 1382 مشهد  - -

 .ه استديرس يبردارهبه بهر 40 60 9/191 1387 1383 نيخم  - * روخود يآلومينيمنگ يد ريتول 31

 .ه استديرس يبردارهبه بهر 48 52 900 1387 1384 تهران  - - L90د قطعات بدنه خودرو يتول 32

 51 49 117 - 1385 آبادخرم  - - الياستر پل يد پليتول 33
 دهيق مزايفاز اول، از طر يبردارپس از بهره

 واگذار شد. يبخش خصوص كيبه شر

34 
دام  كمل خوراكد ميتول

 كيوتيپروب
 49 51 674 - 1393 تهران  * -

 كيشر رصدد 36شرفت يدن به پيپس از رس

اهش كدرو يانصراف و ا يبخش خصوص

ق خود يه داد. در حال حاضر طرح از طريسرما

 دست اجرا است. در يبخش خصوص

 در دست اجرا 100 0 2372 - 1392 مرند  - * شهياف شيد اليتول 35

 در دست اجرا 100 0 2037 - 1392 رمانشاهك  - * التاز غ يواتانول سوختيد بيتول 36

37 
ان و ستير در استان سياد تيتول

 بلوچستان
 در دست اجرا 100 0 9229 - 1395 زابل  - *

 در دست افتتاح 100 0 350 1396 1392 تهران  * - د ممبرانيتول 38

 در دست اجرا 19 81 9/10322 - 1395 سنندج  - * انردستكر در استان يد تايتول 39

 در دست اجرا 19 81 3/10261 - 1395 آبادخرم  - * ر در استان لرستانيد تايتول 40

 .ه استديرس يبرداربه بهره 19 81 8/286 1395 1394 تهران * - - ينترلك يرهايساخت ش 41

 در دست اجرا 20 80 1200 - 1396 زنجان * - - س اتومات خودروكربيساخت گ 42
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 رانيع ايصنا يترش و نوسازسازمان گس يهاتكشردر  ياو توسعه يليمكت يهاطرحت يجدول وضع ـ 3پيوست 

 رانيع ايصنا يسازمان گسترش و نوساز يهاتكشردر  ياو توسعه يليمكت يهاطرحت يوضع .23جدول 

 نام طرح فيرد
متر ك

 افتهيتوسعه

 يهايفناور

 نينو

محل 

 اجرا

 زمان اجرا
  يگذارهيزان سرمايم

 ال(يارد ريليم) 

 ت سهاميوضع
ت يوضع

 خاتمه شروع يفعل
بخش 

 يخصوص

بخش 

 يدولت

 در دست اجرا 100 اليارد ريليم 240ون دالر و يليم 443 - 1383 هرمزگان - - كخش يهااحداث حوض 1

2 
 يل طرح مجتمع صنعتيمكت

 نياسفرا
 در دست اجرا 100 اليارد ريليم 385ورو و يون يليم 94 - 1386 نياسفرا - *

 

 رانيع ايصنا يدرسازمان گسترش و نوساز يژه اقتصاديجاد مناطق ويا يهاطرحت يضعجدول و ـ 4پيوست 

 رانيع ايصنا يدرسازمان گسترش و نوساز يژه اقتصاديجاد مناطق ويا يهاطرحت يوضع .24جدول 

 محل اجرا نام طرح فيرد
 زمان اجرا

 يت فعليوضع
 خاتمه  شروع 

 .در دست اجرا است يرساختيات زيعمل يپروژه شامل اجرا كيفاز  - 1392 گرمسار گرمسار يژه اقتصاديو جاد منطقهيا 1

 .در دست اجرا است يرساختيات زيعمل يپروژه شامل اجرا كيفاز  - 1392 جهرم جهرم يژه اقتصاديجاد منطقه ويا 2
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 وچهارماصل چهل ياجرا يهااستيشدن س ييران از زمان اجرايع ايصنا يسازسازمان گسترش و نو يو نوساز يبازساز يهاطرحت يوضع ـ 5پيوست 

 يقانون اساس

 ران يع ايصنا يسازمان گسترش و نوساز يو نوساز يبازساز يهاطرحت يوضع .25جدول 

 محل اجرا نام طرح فيرد
 زمان اجرا

 يت فعليوضع
 خاتمه شروع

 ت واگذار شد.ك، سهام سازمان در شرينوساز يهاتيفعالپس از انجام  1392 1389 اسوجي اسوجيو قند  ييغذا يهاردهت فرآوكشر ينوساز 1

 ت واگذار شد.ك، شرينوساز يهاتيفعالپس از انجام  1394 1387 خوزستان هتپر هفتكشيشت و صنعت نكت كشر ينوساز 2

 1395 1388 شهرقائم شهرقائم يت نساجكشر ينوساز 3

ن قرار گرفت ليدلبه يت نمود. ولكن شريا يو نوساز يال صرف بازسازيارد ريليم 145سازمان 

 درنهايتصورت نگرفت و  ينوساز يهاتيفعال، ادامه يسازيسازمان خصوص يست واگذاريدر ل

 ت واگذار شد.كشر

 دولت در دست انجام است. يبا استفاده از منابع عموم تكن شريا يو نوساز يات بازسازيعمل 1396 1394 دزفول ت قند دزفولكشر ينوساز 4

 در دست انجام است. يات بازسازيعمل - 1387 ستان و بلوچستانيس ع بلوچيت گسترش صناكشر ينوساز 5
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 ايميدرو() گذاري سازمان توسعه صنعتي و معدني كشوري سرمايههاطرح وچهارماصل چهلجدول عملكرد  ـ 6پيوست 

 گذاري ايميدروي سرمايههاطرح وچهارماصل چهلعملكرد  .26جدول 

 عنوان طرح

اجرا در مناطق  طرح يمحل اجرا

متر ك

 افتهيتوسعه

 حوزه

 يفناور

 نينو

گروه 

 يهاتيفعال

 ياقتصاد

انجام  يگذارهيسرما

 1395ان سال يشده تا پا

 ال(يارد ريليم)

ان گذارهيسرما

 مشترك

 درصد

 يگذارهيسرما

 ييدستگاه اجرا

 سال شروع

موافقتنامه/ ) 

 قرارداد(

سال 

 خاتمه

 يكيزيشرفت فيپ

ان سال يدر پا

1395 
 شهرستان استان

 تددشيسف يفوالد استان
محال  چهار

 ياريو بخت
 74/66 1395 1386 35 هكفوالد مبار 6.569 1   ددشتيسپ

 37/61 1395 1386 35 فوالد خوزستان 7.760 1  + شادگان خوزستان شادگان يفوالد استان

 انهيم يفوالد استان
جان يآذربا

 يشرق
 78/59 1395 1386 100 - 5.899 1   انهيم

 قائنات يفوالد استان
خراسان 

 يجنوب
 16/58 1395 1386 35 ...كر پژوايتدب 5.256 1  + قائنات

 5.089 1  + زيرين فارس زيرين يفوالد استان
 ع و معادنيتوسعه صنا

 ريغد
35 1386 1395 04/53 

 3.269 1  + بافت رمانك بافت يفوالد استان
 -صنعت و معدن كبان

 كيريآ
20 1386 1396 85/42 

 سبزوار يفوالد استان
خراسان 

 يرضو
 4.521 1  + سبزوار

 -پارس يانكاپال 

 ...انيپارس يگذارهيسرما
15 1386 1396 53/43 

ژه استقرار يجاد مناطق ويا

بر در سواحل يع انرژيصنا

 شورك يجنوب

هرمزگان و 

 فارس

ان و يپارس

 المرد
+  1 ،4021   100 1384 1399 31 

  1396 1392 100  2.333 1   - يسراسر يتشافكا يهاطرح

فاز ) اشانكژه يمنطقه و

 ها(رساختيزـ  اول
  1396 1394 100  13 1   اشانك اصفهان

ج يژه خليتوسعه منطقه و

رساخت يجاد زيا) فارس

 (يتوسعه صنعت
 

  1396 1395 100  270 2   بندرعباس هرمزگان
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 عنوان طرح

اجرا در مناطق  طرح يمحل اجرا

متر ك

 افتهيتوسعه

 حوزه

 يفناور

 نينو

گروه 

 يهاتيفعال

 ياقتصاد

انجام  يگذارهيسرما

 1395ان سال يشده تا پا

 ال(يارد ريليم)

ان گذارهيسرما

 مشترك

 درصد

 يگذارهيسرما

 ييدستگاه اجرا

 سال شروع

موافقتنامه/ ) 

 قرارداد(

سال 

 خاتمه

 يكيزيشرفت فيپ

ان سال يدر پا

1395 
 شهرستان استان

 1.283 1 +  انكارد زدي ترود گرافيتيكال
 -17چادرملو -31هكمبار

 10خراسان -8هرمزگان
34 1381 1397 75/35 

 58/18 1399 1383 100  165 1  + هنوجك رمانك هنوجكوم يتانيت

 6/1) ران چابهاركفوالد م

 (يم تن آهن اسفنج

تان سيس

 بلوچستان
 890 1  + چابهار

ملت و  يگذارهيسرما

 ديام
43/8 1394 1397 8 

 4پروده  سنگزغالتجهيز 

 طبس

خراسان 

 يجنوب
  1397 1383 100  111 1  + طبس

 35/14 1397 1388 100  406 1  + وهكسواد مازندران سوادكوهسازي احداث كك

 2 1397 1384 100  127 1  + اروند خوزستان وم ككيتوليد پترول

هاي الزم در زيربناايجاد 

 معادن بزرگ و مناطق معدني
 63/65 1399 1384 100  1.701 1  + - يسراسر

 20 1398 1394 49 ريغد يگذارهيسرما 6.451 2   المرد فارس جنوب آلومينيم

نسانتره و گندله كد يتول

 سنگان() اپال

خراسان 

 يرضو
 9.290 1   خواف

 اوهك -انيپارس كبان

 الن...يفوالد گ -پارس
40    

 سنگزغالز معدن يتجه

 خمرود
  1   زرند رمانك

واگذار  يبه بخش خصوص

 شده
0    

 يتوسعه سرب و رو

 آباديمهد
  1   زيمهر زدي

واگذار  يبه بخش خصوص

 شده
0    

      62،804 مجموع
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 ايميدور 1387اندازي شده از سال ي توسعه راههاطرحجدول  ـ 7پيوست 

 ايميدور 1387اندازي شده از سال ي توسعه راههاطرح .27جدول 

 سال

 ياندازراه
 عنوان طرح

 يگذارسرمايه طرح يمحل اجرا

 يدرصد فعل

 سهم سازمان

 متركمناطق 

 افتهيتوسعه

 يحوزه فناور

 نينو

گروه 

 يهاتيفعال

 ياقتصاد
 شهرستان استان

 ريالي

ميليارد ) 

 (ريال

 ارزي

ميليون ) 

 دالر(

 كل ياليمعادل ر

 ال(يميليارد ر) 

1387 

 1   0 1.064 31 771 زرند رمانك سازي زرندككارخانجات كاحداث 

 1  + 0 3.000 153 1531 طبس زدي طبس سنگزغالتجهيز معادن 

 1   0 2.552 83 1755 انكارد زدي اردكانسازي گندله

 1   0 228  228 راور رمانك همكار سنگزغالتجهيز معدن 

 1  + 100 1.006 26 756 آيينن اصفهان تشاف و تجهيز ذخاير پتاس خوركا

 1   0 418 44  بندرعباس هرمزگان پخت آندـ  آندسازي المهدي

 1   0 2.920 200 1000 كارا يزكمر ايران آلومينيمهزار تني  110طرح 

 1   0 2.447 87 1611 اهواز خوزستان فاز دوم توسعه فوالد خوزستان

  9.600 ال=ينرخ دالر به ر  13.635 ال(يارد ريليم) مجموع

1388 

 2   05/12 561 11 457 سرچشمه رمانك توسعه پااليشگاهـ  مس سرچشمه

 2   2/17 4.200 173 2489 هكمبار اصفهان (وريبهره) افزايش زير سقف فوالد مباركه

 1   0 4.970 250 2500 اهواز خوزستان ن خوزستانسيكتوليد ورق عريض فوالد ا

 1   0 1.378 85 543 شابورين يخراسان رضو فوالد خراسان 1واحد احيا 

 2   0 1.828  1828 شهرنيزر اصفهان ذوب آهن اصفهان 3كوره بلند شماره 

  9.880 ال=ينرخ دالر به ر  12.937 ال(يارد ريليم) مجموع

1389 

 2   2/17 263  263 هكمبار اصفهان تم اتوماسيون فوالد مباركهسيسسازي بهينه

 2   2/17 799 52 250 هكمبار اصفهان فوالد مباركهگري ريختهسازي بهينه

 1   0 554 43 95 رجانيس رمانك گهرگل -بازيابي هماتيت و گوگردزدايي كنسانتره آهن

 1   0 2.793 250 150 رجانيس رمانك گهر يكمعدن گلسازي احداث كارخانه گندله

 1   0 1.332 43 875 شابورين يخراسان رضو فوالد خراسان 2واحد احيا 

 1   0 5.308 398 1090 بندرعباس هرمزگان هرمزال() هرمزگان آلومينيم

  10.590 ال=ينرخ دالر به ر  11.050 ال(يارد ريليم) مجموع
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 سال

 ياندازراه
 عنوان طرح

 يگذارسرمايه طرح يمحل اجرا

 يدرصد فعل

 سهم سازمان

 متركمناطق 

 افتهيتوسعه

 يحوزه فناور

 نينو

گروه 

 يهاتيفعال

 ياقتصاد
 شهرستان استان

 ريالي

ميليارد ) 

 (ريال

 ارزي

ميليون ) 

 دالر(

 كل ياليمعادل ر

 ال(يميليارد ر) 

1390 

 1   0 610 50 16 رجانيس رمانك هرگگل -ام(كآسياب پلي) بار در گردشسازي خارج

 توليد ورق گالوانيزه خودرو
و چهارمحال 

 ياريبخت
 1   0 2.028 78 1105 ردكشهر

 1   0 1.375 91 297 انكارد زدي احياـ  فوالد غدير ايرانيان

 1   0 9.045 342 4993 بندرعباس هرمزگان احداث فوالد هرمزگان

 2   0 1.170  1170 شهرنيزر اصفهان فهانآگلومراسيون ذوب آهن اص

  11.850 ال=ينرخ دالر به ر  14.228 ال(يارد ريليم) مجموع

1391 

 2   0 667  667 شهرنيزر اصفهان طرح توازنـ  نيروگاه ذوب آهن اصفهان

 1  + 100 6.640 130 3882 خواف يخراسان رضو اكتشاف و تجهيز معادن سنگ آهن سنگان

 1  + 0 1.726 49 688 انكارد زدي خط پنجم() رفيت سنگ آهن چادرملوافزايش ظ

 1   0 300  300 زرند رمانك پااليش قطران زرند

 2   2/17 1.595 22 1124 هكمبار صفهانا مباركهـ  مستقيم سبا ياحيا

 2  + 05/12 385  385 كشهر باب رمانك احداث كارخانه ليچينگ ميدوك

 2  + 05/12 444 5/9 242 ورزقان يجان شرقيآذربا يبدن سونگوناحداث كارخانه مول

افزايش ظرفيت اسكله منطقه ويژه خليج 

 بخش سيويل() فارس
 2   100 400  400 بندرعباس هرمزگان

 1   0 3.670 118 1150 زرند رمانك آهن زرند احداث كارخانه توليد كنسانتره سنگ

 1   0 7.558 294 1300 انكارد زدي فوالدسازي ارفع اردكان

 2   2/17 1.585  1585 هكمبار اصفهان مباركهـ  كارخانه توليد اكسيژن خرازي

 2   2/17 635  635 هكمبار اصفهان مباركهـ  كارخانه توليد اكسيژن سبا

  21.300 ال=ينرخ دالر به ر  25.605 ال(يارد ريليم) مجموع
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 سال

 ياندازراه
 عنوان طرح

 يگذارسرمايه طرح يمحل اجرا

 يدرصد فعل

 سهم سازمان

 متركمناطق 

 افتهيتوسعه

 يحوزه فناور

 نينو

گروه 

 يهاتيفعال

 ياقتصاد
 شهرستان استان

 ريالي

ميليارد ) 

 (ريال

 ارزي

ميليون ) 

 دالر(

 كل ياليمعادل ر

 ال(يميليارد ر) 

به  1392

 بعد

 1  + 100 1.571 48  ابكت يجان غربيآذربا تن طال 3ـ  طالي زرشوران

 1   0 1.619 44 173 بندرعباس هرمزگان ي آند المهدي و هرمزالگذارميله

 800ـ  احداث كارخانه آگلومراسيون بافق

 هزارتن آگلومره سنگ آهن
 1   0 1.470 37 265 بافق زدي

 2   0 4.551 90 1581 شهرنيزر اصفهان ككهزار تن  900ـ  ذوب آهن يسازكك

 ون تنيليم 3ـ  مباركه يد خرازيشه ياياح

 آهن اسفنجي
 2   2/17 4.091 37 2870 هكمبار اصفهان

 160ـ  توسعه تغليظ مس سرچشمه 2فاز 

 درصد 28هزار تن كنسانتره با عيار 
 2   05/12 1.643  1643 سرچشمه رمانك

 150 –توسعه تغليظ مس سونگون 2فاز 

 درصد 30با عيار  هزار تن كنسانتره

جان يآذربا

 يشرق
 2  + 05/12 4.146 100 843 ورزقان

 2   100 617 19  بندرعباس هرمزگان (2 فاز) اسكله منطقه ويژه خليج فارس

 1 + + 100 109 3/3  هنوجك رمانك لوتيپا -هنوجكوم يتانيت

  33.000 ال=ينرخ دالر به ر  19.817 ال(يارد ريليم) مجموع

  درصد 100 97.271 ال(يارد ريليم) شده يازاندهرا يهاطرح لكمجموع 

  درصد 20 19.027 ال(يارد ريليم) افتهيتوسعهمتر كشده در مناطق  يازاندهرا يهاطرحمجموع 

  درصد 11 10.343 ال(يارد ريليم) تيكامل مالكشده با درصد  يازاندهرا يهاطرحمجموع 
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 اي مصوب دولتهاي توسعهجدول اسامي سازمان ـ 8پيوست 

 اي مصوب دولتهاي توسعهليست سازمان .28جدول 

 مستند قانوني اينام سازمان توسعه رديف

1 
شركت  31هاي صنعتي ايران و و شهركسازي سازمان صنايع كوچك

 ي صنعتي تابع آنهاشركت

 هيئت 28/08/1393مورخ  -هـ50936/ت58301شماه  يبنامهتصو( قانون و 3) ماده «الف»بند  «5» تبصره

 شركت 32جمعاً  -وزيران

 قانون (3) ماده «الف»بند  «6» تبصره شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي  2

 وزيران هيئت 24/05/1388مورخ  -ك43081/ت104460شماره  تصويبنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  3

 وزيران هيئت 24/05/1388مورخ  -ك43081/ت104460شماره  تصويبنامه وسازي معادن و صنايع معدني ايرانسازمان توسعه و ن 4

 وزيران هيئت 24/05/1388مورخ  -ك43081/ت104460شماره  تصويبنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي 5

 وزيران ئتهي 24/05/1388مورخ  -ك43081/ت104460شماره  تصويبنامه بانك توسعه صادرات ايران 6

 وزيران هيئت 24/05/1388مورخ  -ك43081/ت104460شماره  تصويبنامه بانك صنعت و معدن 7

 وزيران هيئت 24/05/1388مورخ  -ك43081/ت104460شماره  تصويبنامه بانك كشاورزي 8

 وزيران هيئت 24/05/1388مورخ  -ك43081/ت104460شماره  تصويبنامه بانك مسكن 9

 وزيران هيئت 24/05/1388مورخ  -ك43081/ت104460شماره  تصويبنامه اونبانك توسعه تع 10

 وزيران هيئت 25/12/1392هـ مورخ  50023/ت189640شماره  تصويبنامه هاي معدنيي فعاليتگذارصندوق بيمه سرمايه 11

 هاي كشاورزيشركت شهرك 12
مورخ -هـ 50936/ت85301ره شما تصويبنامهقانون برنامه پنجم توسعه و  (194)ماده  «ل» بند

 وزيران  هيئت 28/07/1393

 وزيران هيئت 13/10/1394مورخ  -هـ 51986/ت133319شماره  تصويبنامه سازمان فناوري اطالعات ايران 13

 وزيران هيئت 10/09/1392مورخ  -هـ49749/ت146614شماره  تصويبنامه شركت توليد و توسعه اترژي اتمي ايران 14

 وزيران هيئت 25/06/1395مورخ  -هـ 53121/ت76408شماره  تصويبنامه د برق حرارتيشركت تولي 15

 قانون برنامه پنجم توسعه (194)ماده  «م»بند  ي در بخش كشاورزيگذارصندوق حمايت از توسعه سرمايه 16

 قانون برنامه پنجم توسعه (194)ماده  «ل»بند  شركت مديريت منابع آب ايران 17
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هاي قانون اساسي مربوط به دوره وچهارماصل چهلهاي كلي اي گزارش عملكرد قانون اجراي سياستهاي مقايسهجدول نكات مهم ارزيابي ـ 9پيوست 

 1395ه اول سال شش ماهو  1394ه دوم سال شش ماه

 قانون اساسي وچهارماصل چهلهاي كلي اجراي سياست هاي عملكرد قانوناي گزارشهاي مقايسهنكات مهم ارزيابي .29جدول 

 1395ه اول سال شش ماهو  1394ه دوم سال شش ماهمربوط به 

 1395ه اول سال شش ماهعملكرد  1394ه دوم سال شش ماهعملكرد  رديف

1 

اصل دولت در عناوين خارج از صدر  ازسويبا توجه به ممنوعيت انجام فعاليت اقتصادي 

گذاري جديدي در گروه يك هاي اجرايي سرمايهون اساسي، دستگاهقان وچهارمچهل

 79ها محدود به تعداد اند و حضور دولت در اين قبيل فعاليتهاي اقتصادي نداشتهفعاليت

قرار دارند. البته گرچه در اين گزارش  1394بنگاه است كه در فهرست واگذاري سال 

اي كه مجاز به فعاليت در اين گروه هستند، هاي توسعهگذاري سازماناطالعاتي از سرمايه

گذاري انجام شده نيست كه وضعيت سرمايه ايگونهبهارائه شده است، ولي اين اطالعات 

 ها را به نحو مناسبي نشان دهد.اين سازمان ازسوي

ها در گروه يك گزارش نشده و دستگاه ازسويگذاري جديدي در دوره مورد گزارش، سرمايه

 هيئتبنگاه است كه مطابق مصوبات  93ها محدود به تعداد در اين قبيل فعاليتحضور دولت 

قرار دارند. همچنين گرچه اطالعاتي از  1395واگذاري در فهرست واگذاري سال 

اي كه مجاز به فعاليت در اين گروه هستند، ارائه شده است، هاي توسعهگذاري سازمانسرمايه

ا دولت ر ازسويهاي انجام شده گذاريوضعيت كلي سرمايهولي اطالعات مزبور ناقص بوده و 

 دهد.نشان نمي

2 

بنگاه گروه دو  54واگذاري، تعداد  هيئتو طبق مصوبات  1394حسب قانون بودجه سال 

رسد در حال حاضر با توجه به قرار دارند. به نظر مي 1394سال  در فهرست واگذاري

گذاري، مالكيت و مديريت اشخاص حقيقي و همجوزهاي قانوني، شرايط الزم براي سرماي

گروه ) قانون اساسي وچهارماصل چهلهاي صدر ي غيردولتي در فعاليتهابخشحقوقي 

ي غيردولتي در هابخشگذاري دولت و دو( وجود دارد، ولي هيچ اطالعاتي از ميزان سرمايه

 ها ارائه نشده است.اين زمينه از فعاليت

 1395بنگاه گروه دو در فهرست واگذاري سال  108تعداد  واگذاري هيئتحسب مصوبات 

رسد در حال حاضر با توجه به مجوزهاي قانوني، شرايط الزم قرار دارند. گرچه به نظر مي

ي غيردولتي در هابخشگذاري، مالكيت و مديريت اشخاص حقيقي و حقوقي براي سرمايه

گذاري دولت طالعاتي از ميزان سرمايههاي مرتبط با اين گروه وجود دارد، ولي هيچ افعاليت

 ها ارائه نشده است.ي غيردولتي در اين زمينه از فعاليتهابخشو 

3 

و اجراي مناسب احكام و مواد مرتبط با اين موضوع در قانون اجراي  وكاركسببهبود محيط 

قانون اساسي در دوره مورد گزارش نيز مورد توجه  وچهارماصل چهلهاي كلي سياست

هاي ي بوده و اقدامات مؤثري نيز در راستاي ساماندهي مجوزهاي اقتصادي، ايجاد پنجرهجد

 وكاركسبهاي انجام سازي مقررات و بهبود شاخصگذاري، پااليش و سادهواحد سرمايه

 زدايي و تسهيل صدورمقررات هيئتصورت گرفته است. در اين راستا با عنايت به وظايف 

هاي صدور مجوزهاي ينه تسهيل شرايط، كاهش زمان و هزينهدر زم وكاركسبمجوزهاي 

اي از مشكالت صدور مجوزها مرتبط با نحوه دريافت، ، از آنجايي كه بخش عمدهوكاركسب

احكام و مواد مرتبط با اين موضوع در قانون اجراي و اجراي مناسب  وكاركسبهبود محيط ب

قانون اساسي در دوره مورد گزارش نيز مورد توجه جدي  وچهارماصل چهلهاي كلي سياست

هاي واحد بوده و اقدامات مؤثري نيز در راستاي ساماندهي مجوزهاي اقتصادي و ايجاد پنجره

امور اقتصادي امور اقتصادي و دارايي  گذاري صورت گرفته است. در اين راستا معاونتسرمايه

براي اولين بار  وكاركسبزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي مقررات هيئتدبيرخانه  عنوانبه

هاي بين دستگاهي و ارتباط بين مجوزهاي كشور در كشور اقدام به تهيه نقشه جامع سرويس

و همچنان اطالعات سرويس بين دستگاهي احصا شده  5565نموده است كه تاكنون، تعداد 
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 1395ه اول سال شش ماهعملكرد  1394ه دوم سال شش ماهعملكرد  رديف

ها و استعالمات بين دستگاهي است، معاونت امور اقتصادي ارسال و عدم آگاهي از سرويس

مذكور، براي اولين بار در كشور اقدام  هيئتدبيرخانه  عنوانبهوزارت امور اقتصادي و دارايي 

هاي بين دستگاهي و ارتباط بين مجوزهاي كشور نموده است. به تهيه نقشه جامع سرويس

شده و همچنان اطالعات  سرويس بين دستگاهي احصا 5565، تعداد 15/01/95تا تاريخ 

 و تكميل است. آوريجمعدر حال 

 و تكميل است. آوريجمعدر حال 

4 

ضمن ارائه اطالعات كلي،  1394دوم سال ه شش ماهوزارت تعاون، كار و امور اجتماعي در 

به ذكر اقدامات خود پرداخته است و مشخص نيست كه اقدامات انجام شده در بازة زماني 

تعاوني در اقتصاد ملي و  رغم اهميت رشد بخشمورد اشاره بوده است يا خير؟ و به

هاي صورت گرفته براي اين بخش، اقدامات گزارش شده در حوزه توسعه بخش گذاريهدف

 تعاون مناسب نيست.

احكامي چون  درخصوص 1395اول سال ه شش ماهوزارت تعاون، كار و امور اجتماعي در 

عملكردي ارائه  (12) و ماده (9)ماده  «هـ»، بند (9)ماده  «ج»بند  «5و  4، 3، 2، 1» ياجزا

 وزارتخانه مذكور به تبيين ازسويو دقيق  جانبههمهنكرده است. در صورتي كه ارائه اطالعات 

 هاي توسعهتري از سياستها كمك نموده و تصوير روشنكاستيسازي نقاط قوت و شفاف

ار دهد و اين در حالي است كه عملكرد فعلي از اين ويژگي برخوردبخش تعاون ارائه مي

  نيست.

5 
ولي  ،ي دولتي استهاشركتاي از اقتصاد ملي در اختيار دولت و هر چند سهم عمده

و  هاشركتوري اين گزارشي كه حاكي از انجام اقداماتي در جهت افزايش بازدهي و بهره

 وري اقتصاد باشد، ارائه نشده است.در نتيجه ارتقاي بهره

ر اقتصاد ملي، گزارشي كه حاكي از انجام اقداماتي ي دولتي دهاشركترغم اهميت كاركرد به

وري اقتصاد باشد، و در نتيجه ارتقاي بهره هاشركتوري اين در جهت افزايش بازدهي و بهره

 ارائه نشده است.

6 

 هاشركتي دولتي و با توجه به عدم واگذاري برخي از هابنگاهدر استمرار برنامه واگذاري 

مطابق  1394ي قابل واگذاري در سال هاشركتمانده اري باقي، اجازه واگذ1394در سال 

قانون بودجه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد. در اين راستا براساس حكم قانون 

 54( و 1) شركت گروه 79واگذاري، تعداد  هيئتبودجه و رويه هرساله، طبق مصوبات 

 واگذاري قرار گرفتند. ريزي شده برايي برنامههاشركت( در فهرست 2) شركت گروه

در  هاشركتي دولتي و با توجه به عدم واگذاري برخي از هابنگاهدر استمرار برنامه واگذاري 

مطابق قانون بودجه به تصويب  1395در سال  هاشركتمانده ، اجازه واگذاري باقي1394سال 

هرساله، طبق  مجلس شوراي اسالمي رسيد. در اين راستا براساس حكم قانون بودجه و رويه

( در فهرست 2) شركت گروه 108( و 1) شركت گروه 93واگذاري، تعداد  هيئتمصوبات 

 ريزي شده براي واگذاري قرار گرفتند.ي برنامههاشركت

7 

هاي تدريجي و ي گذشته و عرضهقيمتگذارو با لحاظ موارد  1394دوم سال ه شش ماهدر 

ميليارد ريال واگذار شده است كه از  34.412بنگاه با ارزشي حدود  39تعداد  ترجيحي،

بنگاه با ارزشي  6ميليارد ريال در بورس، تعداد  19.285بنگاه با ارزشي معادل  10اين تعداد 

 اند.ميليارد ريال در فرابورس و مابقي از طريق مزايده به فروش رفته 2.184معادل 

اي تدريجي و ترجيحي، تعداد هي گذشته و عرضهقيمتگذاردر دوره مورد نظر با لحاظ موارد 

واگذاري قرار داشته و يا خارج از فهرست  هيئتبنگاه اعم از آن كه در فهرست مصوب  85

 13ميليارد ريال واگذار شده است كه از اين تعداد  6.259اند، با ارزشي حدود مصوب بوده

 511شي معادل بنگاه با ارز 7ميليارد ريال در بورس، تعداد  2.394بنگاه با ارزشي معادل 

 اند.ميليارد ريال در فرابورس و مابقي از طريق مزايده به فروش رفته
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 1395ه اول سال شش ماهعملكرد  1394ه دوم سال شش ماهعملكرد  رديف

8 

 145.000ها مبلغ براي واگذاري 1394هدف كمي تعيين شده در قانون بودجه سال 

دوم ه شش ماهميليارد ريال مربوط به تكليف  72.500ميليارد ريال است كه از اين رقم 

 46.648ريافتي از خزانه در بازه زماني مورد نظر، مبلغ طبق اطالعات ددر ضمن است. 

 ميليارد ريال پرداخت شده است.

ميليارد  115.000ها مبلغ براي واگذاري 1395هدف كمي تعيين شده در قانون بودجه سال 

در اول است. ه شش ماهميليارد ريال مربوط به تكليف  57.500ريال است كه از اين رقم 

ميليارد ريال  37.126بازه زماني مورد نظر، مبلغ  يافتي از خزانه درطبق اطالعات درضمن 

 پرداخت شده است.

9 

قانون اساسي با احكام متعدد  وچهارماصل چهلهاي كلي فصل نهم قانون اجراي سياست

به تسهيل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد كه عمده اقدامات انجام شده تحت اين 

 «3»در عملكرد بند صرفاً مركز ملي رقابت معطوف شده است و  موضوع، به عملكرد شورا و

 ها، بورسها، انجمنقانون تهيه يك فقره دستورالعمل با همكاري برخي دستگاه (58)ماده 

نياز صنايع پتروشيمي، براي رفع مشكالت موجود  تأمينهاي كاال و اتحاديه سراسري تعاوني

ه شش ماه) 1395يجه آن نيز در گزارش سال در معامالت بورس مدنظر واقع شده كه از نت

شورا و مركز ملي  عالوهبهباشد. اول( اثري نيست. زيرا عملكرد مؤيد عدم ارائه گزارش مي

هاي در امر مجوز فعاليت خصوصبهرقابت نيز در اين دوره، ضمن رسيدگي به شكايات 

ات و يرمستقيم مؤسسشناسايي سهم مالكيتي مستقيم و غ منظوربهاقتصادي، اقداماتي را 

اند تا از اين طريق ضمن نهادهاي عمومي غيردولتي در بازار توليد كاال و خدمات انجام داده

افزايش شفافيت اطالعات اقتصادي اين قبيل مؤسسات و نهادها، در جهت كاهش سهم 

ن يريزي نمايد. بدمالكيت آنها در بازار توليد كاال و خدمات تا سقف مقرر قانون، برنامه

 ترتيب اين عملكرد از عملكرد مورد انتظار براي فصل نهم بسيار فاصله دارد.

قانون اساسي به تسهيل رقابت و  وچهارماصل چهلهاي كلي فصل نهم قانون اجراي سياست

منع انحصار اختصاص دارد كه اقدامات انجام شده تحت اين موضوع، به عملكرد شورا و مركز 

قانون، وظايف و اختياراتي براي  (58)در حالي كه حسب ماده  ملي رقابت معطوف شده است.

آن اشاره نمود كه مقرر  «3»و  «2»توان به بندهاي مي ازجملهشوراي رقابت تعيين شده كه 

 (48)و  (44)دارد؛ ارزيابي وضعيت و تعيين محدوده بازار كاال و خدمات مرتبط با مواد مي

شش هاي الزم، كه اثري از عملكرد آنها در تورالعملقانون و تدوين و ابالغ راهنماها و دس

رسد تدوين اين راهنماها و شود. در حالي كه به نظر ميمشاهده نمي 1395اول سال ه ماه

ين وظايف شورا محسوب شده و اين همان بخشي است كه مهمترها يكي از دستورالعمل

هاي دقيق و مفصلي در نامهآييناند و نهادهاي مشابه در ساير كشورها بسيار به آن پرداخته

 اند.زمينه قوانين رقابت خود تدوين كرده

قانون، تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط  (58)ماده  «5»همچنين در بند 

 عنوانبهدسترسي به بازار كاالها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط 

صرفاً ح شده است، در حالي كه در عملكرد اين بند يكي از وظايف شوراي رقابت مطر

رسد از ساير بازارها غفلت نموده گيري شورا معطوف به بازار خودرو شده و به نظر ميتصميم

اي تري به سمت بهبود فضهاي دقيقرود كه با تغيير رويكرد شوراي رقابت، گاماست. اميد مي

اصل ي هاي كلستيابي به ساير اهداف سياستپذيري در اقتصاد و د، افزايش رقابتوكاركسب

 برداشته شود. وچهارمچهل
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 قانون اساسي وچهارماصل چهلهاي كلي سياست «د»بند  ـ 10پيوست 

 يواگذار يلك يهااستيس (د

 :يالزامات واگذار. 1

 بزرگ. ياقتصاد يهابنگاهگسترده و اداره  يهاتيفعال يفايبر ا يو تعاون يخصوص يهابخش يتوانمندساز. 1-1

 .يتحقق اهداف واگذار يبرا يربط بعد از واگذاريمراجع ذ يبانينظارت و پشت. 1-2

 يرقرار، بيالت واگذاريكت تشيد بر بورس، تقويكبا تأ يمعتبر و سالم واگذار يهاروشاستفاده از . 1-3

سهام  يجيتدر از عرضه يريگهمه، بهره يبرابر برا يهافرصتجاد ي، ايرسانان شفاف اطالعيجر

 ه سهام.يمت پايبه ق يابيمنظور دستبزرگ در بورس به يهاتكشر

 ها.يدر واگذار يرندگان دولتيگميو تصم ياران واگذاركاندرنفع نبودن دستيذ. 1-4

 ها.يدر واگذار يبخش تعاون يلك يهااستيت سيرعا. 1-5

 :يحاصل از واگذار يمصارف درآمدها. 2

 ز و دريشور واركل ك يدارنزد خزانه يبه حساب خاص يدولت يهابنگاهسهام  يوجوه حاصل از واگذار

 شود:ير مصرف ميب زيترتمصوب به يهاها و بودجهقالب برنامه

 .ين اجتماعيت تأميمستضعف و محروم و تقو يهاخانواده يبرا يياكجاد خوداتيا. 2-1

 .ييفقرزدا منظوربه ير مليفراگ يهايونتعابه  يحاصل از واگذار ياز درآمدها درصد 30اختصاص . 2-2

 افته.يمترتوسعهكت مناطق يبا اولو ياقتصاد يربناهايجاد زيا. 2-3

 ياقتصاد يهابنگاه يو بهساز يو نوساز هايتعاونت يتقو يشده( براوجوه اداره) التيتسه ياعطا. 2-4

ناطق در توسعه م يردولتيغ يهابخش يگذارهيسرما يز برايواگذارشده و ن يهابنگاهت يبا اولو يردولتيغ

 افته.يمتر توسعهك

 يمنظور توسعه اقتصادبه درصد 49تا سقف  يردولتيغ يهابخشبا  يدولت يهاتكشرت كمشار. 2-5

 افته.يمتر توسعهكمناطق 

 .هااستيسنيا «الف»بند ت يبا رعا يدولت يهاتكشرتمام مهين يهاطرحل يمكت. 2-6
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 15611شماره مسلسل:   شناسنامه گزارش
 (44) وچهارمهاي كلي اصل چهلگزارش نظارتي نحوه اجراي قانون اجراي سياستعنوان گزارش: 

 قانون اساسي

 

 

 

 ماليه عمومي(گروه ) اقتصاد بخش عموميمطالعات  :نام دفتر

 ناهيد حكيم شوشتري، مهتاب قراخانلو، عبدالرضا ارسطو :كنندگانتهيه و تدوين

 محمدهادي سبحانيان محمد قاسمي، سيد :علمي انناظر

رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي ) حميدرضا فوالدگرمتقاضي: 

 وچهارم قانون اساسي(هاي كلي اصل چهلسياست

 ـــــــ: تخصصي ويراستار

 ـــــــ ويراستار ادبي:

 

 

 

 :هاي كليديواژه

 وچهارم قانون اساسيهاي كلي اصل چهلقانون اجراي سياست .1

 گزارش نظارتي .2
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