
6

اسفندماه 1399

گزارش�

آثار فسخ و ابطال 
واگذاری های دولت

)خصوصی سازی(



ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی اریان

چکیده�������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
مقدمه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

�شرح�موضوع�������������������������������������������������������������������������������6 فصل�اولـ�
•�چرایی�واگذاری�������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
•�روند�واگذاری�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

�موانع�اجرای�صحیح�قانون�������������������������������������������������������11 فصل�دومـ�
11����������������������������������������������������������������������� �مستندات�موانع�اجرا •�منظر�یکمـ�
�عوامل�و�موانع�اجرا���������������������������������������������������������������������������12 •�منظر�دومـ�
�از�بایدها�ی�موفقیت�تا�علل�عدم�موفقیت��������������������������������12 •�منظر�سومـ�
�عقب�گرد�10ساله�������������������������������������������������������������������������13 •�منظر�چهارمـ�

�موانع�خصوصی�سازی،�آثار�و�تبعات�������������������������������������14 �فصل�سومـ�
�نحوه�رسیدگی�به�پرونده�واگذاری�های�صورت�گرفته���������14 •�بخش�یکمـ�
�آثار�و�تبعات�توقف�روند�یا�ابطال�واگذاری�ها���������������������������17 •�بخش�دومـ�

�نقطه�نظرات�صاحب�نظران����������������������������������������������������19 فصل�چهارمـ�
•�یک:�نقطه�نظرات�بخش�خصوصی����������������������������������������������������������������������19
•�دو:�نقطه�نظرات�دولت��������������������������������������������������������������������������������������������22
•�سه:�نقطه�نظرات�قوه�قضائیه���������������������������������������������������������������������������������23
•�چهار:�نقطه�نظرات�مجلس�������������������������������������������������������������������������������������24

�واگذاری�های�چالشی������������������������������������������������������������25 فصل�پنجمـ�
•�برخی�واگذاری�های�چالشی�����������������������������������������������������������������������������������25

فصل�ششم�نتیجه�گیری�و�پیشنهادات������������������������������������������������������26
•�جمع�بندی�و�نتایج����������������������������������������������������������������������������������������������������26
•�پیشنهادات������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27

آثار�فسخ�و�ابطال�واگذاری�های�دولت

)خصوصی�سازی(

گفت�وگوی�هم�افزا�)6(

�ناظر:�محسن�عامری
همکار:�معصومه�گودرز،�محمد�شریفی

تهیه�شده�در:�دبیرخانه�شورای�
گفت�وگوی�دولت�و�بخش�خصوصی

اسفندماه�1399

www.ppdc.ir
wwww.madeh12.ir



ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی اریان

2

• سیاست�های�کلی�اصل�44،�ریل�گذاری�جدید�در�اقتصاد�کشور�است�•
• با�سیاست�های�اصل��44که�ابالغ�شد،�میدان�کار�اقتصادی�باز�است���•
• در�مسائل�مهم�همچون�اجرای�سیاست�های�کلی�اصل�44،�همکاری�سه�•

قوه�در�عمل�و�گفتار�بسیار�ضروری�است�
• باید�به�هر�شکل�ممکن،�در�مسیر�اجرای�سیاست�های�اصل��44به�جلو�رفت�•
• سیاست�های�اصل��44با�تأکید�و�اهتمام�و�دقت�و�وسواِس�هرچه�بیشتر�باید�•

دنبال�شود؛�این�جزو�کارهای�اساسی�است��
• مسئله�ي�اصل��44تقویت�بخش�خصوصی�و�وارد�کردن�بخش�خصوصی�و�•

سرمایه�های�بخش�خصوصی�در�اقتصاد�کشور�است��
• اگر�بنا�به�فروش�دارایی�های�دولتی�و�شرکت�های�دولتی�باشد،�وزارتخانه�ها�•

همکاری�کنند�و�اینجاست�که�قاطعیت�اسالمی�و�حکومتی�الزم�است��باید�
به�طور�قطع�تصمیم�گیری�و�اقدام�شود�

• نسـبت�بـه�مسـئله�اصـل��44هیـچ�کـس�تردیـدی�نـدارد�و�بحث�•
خصوصی�سـازی�در�کشـور�بایـد�اجـرا�شـود��

• شـأن�دولـت�شـأن�نظارت�بـوده�و�تصدی�گـری�باید�واگذار�شـود،�•
امـا�ایـن�بـه�معنـای�رهاسـازی�نیسـت،�بایـد�بخـش�خصوصـی�

توانمنـد�شـود�تـا�بتوانـد�مجموعـه�را�پیـش�ببرد�
• هیـأت�داوری�بایـد�برابـر�قانون�پیگیـری�کند�و�با�نـگاه�به�مصالح�•

کشـور�و�بـدون�فشـار�هیـچ�مسـؤولی�داوری�کـرده�و�عادالنه�و�با�
نـگاه�کارشناسـی�حکم�کند��

اصل��44در�بیانات�مقام�معظم�رهبری

خصوصی�سازی�از�نگاه
حجت�االسالم�والمسلمین�رئیسی،�رئیس�قوه�قضائیه
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چکیده

چــرا�خصوصی�ســازی�بــه�ضرورتــی�در�جریــان�حیــات�اقتصــادی�کشــور�تبدیــل�شــده�
اســت�و�کنــدی�آن�یــک�ضایعــه�محســوب�می�شــود؟�محقــق�نشــدن�ســهم�درآمــد�آن�در�

بودجــه؟�از�بیــن�رفتــن�فرصــت؟�تشــدید�ناکارآمدی�ســاختاری�اقتصــاد؟���؟
ــد�خصوصی�ســازی� ــر�کمــک�درآم ــه�برخــی�اهــداف�نظی ــن�اســت�ک ــدر�مســلم�ای ق
ــی� ــت�اصل ــر�خصوصی�ســازی�محســوب�شــده�و�عل ــک�اث ــه�بودجــه�ســاالنه�کشــور،�ی ب
ــن� ــا�ای ــد؛�ام ــت�نبوده�ان ــن�دس ــی�از�ای ــور�عوامل ــازی�در�کش ــد�خصوصی�س ــروع�رون ش
موضوعــات�بــه�مــرور�بــر�دیگــر�اهــداف�چربیــده�و�کارکــرد�اصلــی�خصوصی�ســازی�شــده�
ــن� ــی�چندی ــت�در�اقتصــاد�ط ــش�دول ــدن�نق ــزرگ�ش ــه�ب ــت�آن�اســت�ک اســت��واقعی
ــا� ــبی�آن�ه ــای�نس ــادی�و�مزیت�ه ــای�اقتص ــیاری�از�فعالیت�ه ــوه�بس ــی��بالق ــه،�کارای ده
را�کاهــش�داده�اســت�و�درک�ضــرورت�خصوصی�ســازی�بــه�مثابــه�روشــی�بــرای�کاراتــر�
کــردن�کلــی�اقتصــاد�و�نشــاندن�دولــت�در�جایــگاه�اصلــی�اش�یعنــی�هدایــت�و�حاکمیــت،�
ــه� ــد�ده ــه�در�چن ــه�اداره�جامع ــا�در�عرص ــری�م ــرفت�های�نظ ــن�پیش ــی�از�بزرگتری یک
اخیــر�بــوده�اســت��لیکــن�ایــن�کارکردهــا�طــی�2دهــه�گذشــته�در�حــد�همــان�نظریــات�
باقــی�مانــده�و�در�عمــل�نــه�تنهــا�اتفــاق�چشــمگیری�حاصــل�نشده�اســت،�بلکــه�برخــی�
ــده� ــت�بازگردان ــان�دول ــه�دام ــز�محــل�مناقشــه�شــده�و�بعضــا�ابطــال�و�ب واگذاری�هــا�نی

شــده�اســت��
ــال� ــی�در�س ــون�اساس ــارم�قان ــل�چهل�وچه ــی��اص ــت�های�کل ــرای�سیاس ــون�اج قان
�13۸7در�مجلــس�بــه�تصویــب�رســید،�امــا�پــس�از�گذشــت�بیــش�از�12ســال،�بررســی�
شــاخص�های�مربــوط�بــه�نقــش�دولــت�در��اقتصــاد�حاکــی�از�پررنگ�تــر�شــدن�
ــا��1397ســهم� ــت�در�عرصــه�تصدی�گــری�اســت��اگرچــه�از�ســال��1393ت حضــور�دول
ــش� ــه�100%�افزای ــده�در�آن�دوره�از�13%�ب ــام�ش ــای�انج ــی�از�واگذاری�ه بخش�خصوص
یافتــه،�امــا�رونــد�بــزرگ�شــدن�دولــت�کمــاکان�ادامــه�یافتــه�اســت���بــرای�نمونــه�نســبت�
ــه��3در� ــه�بودجــه�عمومــی�دولــت�از��2در�ســال��13۸7ب بودجــه�شــرکت�های�دولتــی�ب
ســال��9۸افزایــش�پیــدا�کــرده��اســت��بــه�عــالوه�ســهم�بخــش�خصوصــی�واقعــی�نیــز�از�

ــوده�اســت�� ــدک�ب ــای�انجــام�شــده،�بســیار�ان واگذاری�ه
ــواردی� ــوان�در�م ــازی�را�می�ت ــداف�خصوصی�س ــق�اه ــدم�تحق ــر�ع ــر�ب ــل�موث عوام
همچــون�درنظرنگرفتــن�ملزومــات�پیشــینی�خصوصی�ســازی�از�جملــه�آزادســازی�
ــق� ــن�مصادی ــوه�تعیی ــر�نح ــرادات�وارد�ب ــری،�ای ــام�تنظیم�گ ــی�نظ ــا�و�طراح قیمت�ه
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گروه�هــای�ســه�گانه،�نحــوه�انتخــاب�شــرکت�های�قابــل�واگــذاری�و�فرآینــد�ورود�و��خــروج�
آن�هــا�از�لیســت�واگــذاری،�نحــوه�آماده�ســازی�بنگا�ه�هــا،�تعییــن�روش�واگــذاری�و�شــیوه�
ــای� ــذاری،�مخالفت�ه ــخت�گیرانه�در�قیمت�گ ــای�س ــب�روش�ه ــدار،�تصوی ــاب�خری انتخ
صریــح�نماینــدگان�مجلــس�شــورای�اســالمی�و�مســئوالن�محــل�و�مقامــات�کشــوری�بــا�
ــازی�از� ــری�خصوصی�س ــی�و�بازخوردگی ــام�ارزیاب ــای�نظ ــازی��و�ضعف�ه ــر�خصوصی�س ام
جملــه�نحــوه�نظــارت�بــر�شــرکت�های�واگــذار�شــده�و��هم�چنیــن�ســازوکارهای�انگیزشــی�

در�نظــر�گرفتــه�شــده�بــرای�آن�هــا�جســتجو�کــرد��
ــذاری�برخــی� ــرارداد�واگ ــا�ابطــال�ق ــق،�فســخ�و�ی ــرا�شــاهد�تعلی ــن�حــال�اخی ــا�ای ب
شــرکت�های�خصوصــی�شــده�توســط�دادســتانی�ها�و�برخــی�مراجــع�قضایــی�و�نهادهــای�
ــت�و� ــت،�صالحی ــنجش�اهلی ــر�س ــی�نظی ــه�دالیل ــر�ب ــی��اگ ــه�حت ــم�ک ــی�بودی نظارت
قیمت�گــذاری�نیــز�صــورت�گرفتــه�باشــد،�امــا�اوال�چگونگــی�ورود�مراجــع�قضایــی�بــرای�
�رســیدگی�بــه�موضــوع�و�مدیریــت�فرآینــد�قابــل�تامــل�اســت،�ثانیــا�بــا�طــرح�ایــراد�بــه�
فرآیندهــا�چــرا�بایــد�اصــل�معاملــه�ابطــال�گــردد،�ثالثــا�چــرا�بــه�جــای�ارجــاع�موضــوع�
بــه�هیــأت�داوری�موضــوع�مــاده��30قانــون�اجــرای�اصــل��44قانــون�اساســی،�ابهامــات�
ــه�فرآیندهــای� و�ایرادهــای�دســتگاه�های�نظارتــی�و�غیرنظارتــی�و�نماینــدگان�مجلــس�ب
ــه� ــر�اینک ــه�مهمت ــوند��از�هم ــرح�می�ش ــالب�مط ــی�و�انق ــم�حقوق ــذاری�در�محاک واگ
تصمیمــات�مذکــور�پیامدهــای�نامطلوبــی�بــر�اقتصــاد�و�محیــط�کســب�وکار�داشــته�اســت�

�کــه�نیازمنــد�بررســی�اســت��
بدیهــی�اســت�بــا�ادامــه�رونــد�تعلیــق،�فســخ�و�ابطــال�واگذاری�هــا�و�طــرح�پرونده�هــای�
کیفــری�و�دیــوان�محاســباتی�بــرای�مدیــران�مرتبــط�بــا�خصوصی�ســازی،�هیــچ�تمایــل�
ــرا�دائمــا�احتمــال�ســرزنش�و�تخطئــه� ــد؛�زی ــرای�خصوصی�ســازی�نمی�مان و�انگیــزه�ای�ب
ــی� ــم�باق ــد�ه ــرای�خری ــزه�ای�ب ــر�انگی ــت�دیگ ــی�اس ــود�دارد�و�طبیع ــدگان�وج واگذارن
نخواهــد�مانــد�و�چنانچــه�ایــن�رونــد�در�کشــور�تثبیــت�شــود،�بــه�هیــچ�وجــه�نمی�تــوان�
ــه�فرآینــد�خصوصی�ســازی�و�بهبــود�کارآیــی�در�بنگاه�هــای�موجــود�در�اختیــار�دولــت� ب
ــی� ــه�در�ط ــود،�همچنانک ــن�ب ــی�خوش�بی ــاد�رقابت ــه�اقتص ــی�ب ــاد�دولت ــذر�از�اقتص �و�گ

ــم�� ــازی�بوده�ای ــازمان�خصوصی�س ــای�س ــف�مزایده�ه ــاهد�توق ــته�ش ــال�گذش 2/5س
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مقدمه�

ــاختار� ــد�س ــگام�تجدی ــی�در�هن ــای�اروپای ــی�دولت�ه ــه�برخ ــنیده�ایم�ک ــیار�ش بس
اقتصــادی�و�خصوصــی�کــردن�واحدهــای�نــاکارای�خــود،�ایــن�واحدهــا�را�در�مقابــل�مبلــغ�
ــد�� ــگاه�داران�خصوصــی�فروختن ــه�بن ــارک�آلمــان(�ب ــک�م ــک�ســکه�)مثــل�ی ــن�ی نمادی
ــان� ــاد�در�جری ــه�هفت ــل�ده ــه��60و�اوای ــر�ده ــه�در�اواخ ــت�ک ــروف�اس ــن�مع همچنی
ــت� ــران،�دول ــاد�ای ــازوکار�اقتص ــردن�س ــه�ک ــرای�بهین ــاده�ب ــه�راه�افت ــازی�ب خصوصی�س
برخــی�واحدهــا�را�در�مقابــل�مقادیــر�قابل�توجهــی�از�ریــال�ایــران�واگــذار�کــرد�کــه�بــا�آن�
یــک�ســکه�ها�تفاوتــی�بیــن�صفــر�و�بی�نهایــت�داشــت��جالــب�اینجاســت�کــه�آن�گــروه�
ــا� ــق�اقتصــادی�اروپ ــور�رشــد�و�رون ــه�نتیجــه�مطلــوب�رســید�و�موت اول�از�واگذاری�هــا�ب
را�فراهــم�ســاخت�ولــی�گــروه�دوم�در�ایــران�نتیجــه�موثــری�حاصــل�نکــرد�و�بســیاری�از�

واحدهــای�واگــذار�شــده�یــا�بــه�اجبــار�یــا�بــه�اختیــار�بــه�دامــان�دولــت�بازگشــتند�
ــه�قیمــت� ــک�مهــره�مهــم�ب ــات�واگذارکــردن�ی ــز�گاهــی�اوق در�شــطرنج�اقتصــاد�نی
ــل� ــا�در�مقاب ــام�مهره�ه ــظ�تم ــرای�حف ــراوان�ب ــرب�و�زور�ف ــر�از�ض ــرا�ارزان،�کارات ظاه

ــران�اســت�� ــی�گ بهای
واگـذاری�واحدهـای�اقتصـادی�و�فعالیت�هـای�اقتصـادی�بـه�بخـش�خصوصـی�در�دهـه�
هشـتاد�و�بـا�ابـالغ�سیاسـت�های�کلـی�اصـل��44می�رفـت�کـه�مسـیر�متفاوتی�را�طـی�کند��
مشـخصه�اصلی�این�مسـیر�هم�درک�عمیق�مقام�های�ارشـد�کشـور�از�بحران�زا�شـدن�دولت�
بـزرگ�و�از�دسـت�رفتـن�فرصت�هـای�توسـعه�کشـور�بـه�خاطر�اصـرار�بر�حفظ�سـاختارهای�
ناکارآمـد�بـود��کامـال�آشـکار�بـود�که�نـه�می�تـوان�آن�رویه�هـای�گذشـته�را�ادامـه�داد�و�فکر�
کـرد�بـا�واگذاری�هـای�جزئـی�توافقـی،�گـره�ای�از�کار�بـاز�می�شـود�و�نـه�می�تـوان�بـه�ادامـه�
سـلطه�و�حیـات�سـاختارهای�ناکارآمـد�و�سرمایه�سـوز�دل�بسـت،�لـذا�باید�تفکـر�حکمرانان�

عـوض�می�شـد�و�چشـم�اندازی�وسـیع�تر�بـرای�چنـد�دهـه��آینده�ترسـیم�می�گشـت�
در�نتیجـه�ایـن�تلقـی�همه�گیـر�شـد�کـه�بایـد�در�پـی�سـازوکارها�و�روش�هـای�بهتـر�
خصوصی�سـازی،�کوچـک�کردن�حجم�دولـت�و�واگذاری�واحدهای�اقتصـادی�به�بنگاه�داران�
غیردولتـی�بـود��لیکـن�خروجـی�امـروز�واگذاری�هـا�هیـچ�شـباهتی�بـا�تصویرسـازی�های�
دسـت�کم�یـک�دهـه�پیـش�نـدارد��واگذاری�های�بـه�بهای�گـزاف�و�بـا�چالش�های�فـراوان،�
کـه�نـه�تنهـا�رهـاوردی�بـرای�بخـش�خصوصـی�نداشـته�بلکـه�بخـش�خصوصـی�واقعـی�و�

سـرمایه�گذاران�و�کارآفرینـان�را�در�مظـان�اتهـام�هـم�قـرار�داده�اسـت��
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�فصل�اول�ـ�شرح�موضوع�

خصوصی�سازی�فرآیندی�اجرایی،�مالی�و�حقوقی�است�که�بسیاری�از�کشورها�برای�انجام�
اقتصادی� فعالیت�های� کارایی� افزایش� هدف� با� و� اداری��کشور� نظام� و� اقتصاد� در� اصالحات�
اجرا�می�کنند��لذا�در�اصل�لزوم�خصوصی�سازی�و�واگذاری�بنگاه�های��دولتی�تردیدی�وجود�
ندارد،�چرا�که�نتیجه�تصدی�گری�دولت�ها�کارایی�پایین،�تعداد�نیروی�کار�باال،�عرضه�کاالهای�
غیرضرور،�انتخاب�مکان�های�غیربهینه�و�عدم�تجدیدسرمایه�در�بنگاه�های�زیر�نظر�آن�هاست��در�
همین�راستا�سیاست�های�کلی��اصل��44در�سال�های��13۸4و��13۸5توسط�رهبر�معظم�انقالب�
ابالغ�شد��پس�از�این�ابالغ،�قانون�اجرای�سیاست�های�کلی��اصل�چهل�وچهارم�قانون�اساسی�در�
سال��13۸7در�مجلس�به�تصویب�رسید،�اما�با�گذشت�بیش�از��12سال�از�اجرای��این�قانون�
نه�تنها�اهداف�اصلی�سیاست�های�کلی�محقق�نشده�است،�بلکه�بررسی�شاخص�های�مربوط�به�

نقش�دولت�در��اقتصاد�حاکی�از�پررنگ�تر�شدن�حضور�دولت�در�عرصه�تصدی�گری�است���

چرایی�واگذاری

ــاله� ــی�و�بودجــه�سرســام�آور�هرس ــد�شــرکت�های�دولت ــت�از�بن ــی�دول ــا�راه�رهای تنه
آن�هــا،�واگــذاری�آن�هــا�بــه�بخش�خصوصــی�یــا�بــه�اصطــالح�خصوصی�ســازی�آن�هاســت��

روند�واگذاری

از�ابـالغ�سیاسـت�های�کلـی�اصـل�44،�قریـب��15سـال�می�گـذرد،�امـا�روح�سیاسـت�های�
خصوصی�سـازی�بـه�مفهـوم�کاهـش�تصدی�گـری�دولـت�و�"افزایـش�سـهم�و�نقـش�بخـش�

خصوصـی�و�تعاونـی�در�اقتصـاد"،�فاصلـه�زیـادی�تـا�تحقـق�دارد��

عرضه�
کاالهای�
غیرضرور

انتخاب�
مکان�های�
غیربهینه

13 245

نتیجه�تصدی�گری�دولت�ها

تعداد�نیروی�
کار�باال

بهره�وری�
پایین

عدم�تجدید�
سرمایه�در�
بنگاه�های�
دولتی
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1384 و 1385

1387

1393

1394

1399

ابالغ�سیاست�های�کلی�اصل��44از�سوی�مقام�معظم�رهبری�

تصویــب�قانــون�اجــرای�سیاســت�های�کلــی�اصــل��44قانــون�
ــالمی� ــورای�اس ــس�ش ــوی�مجل ــی�از�س اساس

اجرای�قانون�و�واگذاری�به�بخش�خصوصی�

سال�پایانی�هدف�گذاری�شده�برای�اجرای�برنامه�خصوصی�سازی

اصــالح�مــاده�)6(�قانــون�اجــرای�سیاســت�های�کلــی�اصــل�
ــات� ــذف�مصوب ــر�ح ــی�ب ــی�مبن ــون�اساس ــارم�)44(�قان چهل�وچه
ــور� ــه�حض ــزام�ب ــازی�و�ال ــه�خصوصی�س ــت�از�برنام ــون�دول رد�دی

صددرصــدی�بخــش�خصوصــی�در�واگذاری�هــا

تصریــح�مجــدد�دولــت�مبنــی�بــر�لغــو�مصوبــات�رد�دیــن�غیرقطعــی�
از�ابتــدای��1393بــه�طلبــکاران�دولــت�توســط�هیــأت�وزیــران

بـاال�گرفتـن�اعتراض�هـا�با�حـذف�مصوبـات�رد�دیـن�دولـت�از�برنامه�
خصوصی�سـازی�و�الـزام�بـه�حضـور�صددرصدی�بخـش�خصوصی�در�
واگذاری�هـا�)اعتراضـات�در�سـال�های��96و��97به�اوج�خود�می�رسـد(

�

دولــت� مجــدد� تصدی�گــری� و� واگذاری�هــا� از� برخــی� ابطــال�
علی�رغــم�گذشــت��12ســال�از�شــروع�اجــرای�قانــون

سال

1387 تا 1399

تیرماه1393

بهمن ماه1394
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ارکان�خصوصی�سازی

1-�رئیس�جمهور�یا�معاون�اول�)رئیس�شورا(
2-�وزیر�امور�اقتصادی�و�دارایی�)دبیر�شورا(

3-�وزیر�تعاون
4-�وزیر�یا�وزراء�وزارتخانه�های�ذی�ربط

5-�وزیر�دادگستری
6-�وزیر�اطالعات

7-�رئیس�سازمان�مدیریت�و�برنامه�ریزی�کشور
۸-�رئیس�کل�بانک�مرکزی�جمهوری�اسالمی�ایران

9-�دبیر�مجمع�تشخیص�مصلحت�نظام
10-�دادستان�کل�کشور

11-�رئیس�سازمان�بازرسی�کل�کشور
12-�رئیس�دیوان�محاسبات�کشور

13-�سه�نفر�از�نمایندگان�مجلس�به�انتخاب�مجلس�شورای�اسالمی
14-�رئیس�سازمان�صدا�و�سیمای�جمهوری�اسالمی�ایران
15-�رئیس�اتاق�بازرگانی،�صنایع،�معادن�و�کشاورزی�ایران

16-�رئیس�اتاق�تعاون�مرکزی�جمهوری�اسالمی�ایران
ــه� ــی�ب ــی�و�تعاون ــای�خصوص ــادی�از�بخش�ه ــر�اقتص ــره�و�صاحبنظ ــر�خب ــه�نف 17-�س

ــور ــس�جمه ــم�رئی ــا�حک ــی�ب ــادی�و�دارای ــور�اقتص ــر�ام ــنهاد�وزی پیش
1۸-�رئیس�سازمان�خصوصی�سازی

19-�رئیس�سازمان�بورس�و�اوراق�بهادار

اعضای�هیأت�داوری�
)موضوع�ماده�)21(�قانون�

برنامه�سوم�توسعه�اقتصادی،�
اجتماعی�و�فرهنگی�جمهوری�

اسالمی�ایران(

اعضای�هیأت�واگذاری�
اصل��44قانون�اساسی

اعضای�شورای�عالی�
اجراء�سیاست�های�کلی�
اصل��44قانون�اساسی

1-�وزیر�امور�اقتصادی�و�دارایی�)رئیس(

2-�وزیر�دادگستری

3-�رئیس�سازمان�مدیریت�و�برنامه�ریزی

4-�دادستان�کل�کشور�)به�استناد�بند��50بخش�نهم�پیوست�قانون�بودجه�سال�1399(

5-�وزیر�وزارتخانه�های�ذی�ربط�)بدون�حق�رای(

6-�دو�نفر�از�نمایندگان�مجلس�)به�عنوان�ناظر�به�انتخاب�مجلس(

)دبیرخانه:�سازمان�خصوصی�سازی(

�1-�پنـج�نفـر�از�متخصصـان�امـور�اقتصـادی،�مالـی،�بازرگانـی،�فنـی�و�حقوقی،�به�پیشـنهاد�
مشـترک�وزیـر�امـور�اقتصـادی�و�دارائـی،�وزیر�دادگسـتری�و�رئیس�سـازمان�برنامـه�و�بودجه�

�2-�رئیس�اتاق�تعاون

�3-�رئیس�اتاق�بازرگانی،�صنایع،�معادن�و�کشاورزی�ایران

)دبیرخانه:�مستقر�در�وزارت�دادگستری(
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�24تصویب�نامه�
هیأت�وزیران

�6بخشنامه�
سازمان�

خصوصی�سازی

�15
دستورالعمل�
و�تصویب�نامه�
هیأت�واگذاری

�14دستورالعمل�
و�آیین�نامه�

طی��20جلسه�
شورای�

عالی�اجرای�
سیاست�های�
کلی�اصل��44
قانون�اساسی

�17
دستورالعمل�
و�آیین�نامه�
در�قوانین�و�

مقررات�مرتبط�
دیگر

قوانین�و�مقررات�مربوط�به�خصوصی�سازی�و�واگذاری

برخی�مواد�قانونی�تبیین�جایگاه�هیأت�واگذاری�و�هیأت�داوری

وظایف�و�اختیارات�
هیأت�واگذاری�

)بندهای�ذیل�قسمت�های�الف�
و�ب�ماده��40قانون�اجرای�
سیاست�های�کلی�اصل��44

قانون�اساسی(

مرجعیت�هیأت�داوری�
)ماده��30قانون�اجرای�

سیاست�های�کلی�اصل��44
قانون�اساسی-�تنفیذ�مواد�
�20تا��23قانون�برنامه�سوم�

توسعه(

1-�سیاست�های�کلی�اصل�44

2-�قانون�اجرای�سیاست�های�کلی�اصل�چهل�وچهارم�)44(�قانون�اساسی�)13۸6(

ــون� ــارم�)44(�قان ــل�چهل�و�چه ــی�اص ــت�های�کل ــرای�سیاس ــون�اج ــالح�قان ــه�اص ــد�مرحل 3-�چن
ــی اساس

سیاست�های�
کلی�نظام�
و�قوانین�
باالدستی

تبیین�نظام�اقساطی�واگذاری�و�نحوه�دریافت�بهای�حقوق�قابل�واگذاری

تعیین�شیوه�های�قیمت�گذاری�بنگاه�ها�و�نحوه�اعمال�شیوه�های�مذکور

پیمان� و� اجاره� تجزیه،� ادغام،� انحالل،� فروش،� قابل� موارد� فهرست� تهیه�
مدیریت�و�زمان�بندی�الزم�به�همراه�میزان�و�روش�واگذاری�آن�ها�در�هر�سال

تصویب�قیمت�موارد�واگذاری�

تصویب�نحوه�تنظیم�قراردادهای�واگذاری�

تصویب�دستورالعمل�ماده��30قانون�)هیأت�داوری(

صالحیت�هیأت�داوری:�رسیدگی،�اظهارنظر�و�اتخاذ�تصمیم�در�مورد�شکایت�
اشخاص�حقیقی�و�حقوقی�از�هریک�ازتصمیم�ها�در�امر�واگذاری

ترکیب�هیأت�داوری،�نحوه�تشکیل�جلسات�و�چگونگی�اتخاذ�تصمیم

رسمیت�جلسات�هیأت�داوری

آراء�هیأت�داوری،�نحوه�اعتراض�و�رسیدگی�به�رای�در�شعبه�خاصی�که�
توسط�رئیس�قوه�قضائیه�تعیین�خواهد�شد

بندهای�ذیل�قسمت�
)الف(

بندهای�ذیل�قسمت�
)ب(

ماده�20

ماده�21

ماده�22

ماده�23
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برخی�مقررات�و�دستورالعمل�های�ناظر�به�جزئیات�اجرای�قوانین

-�آیین�نامه�تشخیص،�انطباق�و�طبقه�بندی�فعالیت�ها�و�بنگاه�های�اقتصادی�

ــی� ــی�و�بازاریاب ــای�مال ــد�صورت�ه ــا،�تأیی ــدی�بنگاه�ه ــوه�طبقه�بن ــی�نح ــه�اجرای -�آیین�نام
ــذاری� ــای�مشــمول�واگ بنگاه�ه

-�آیین�نامه�اجرایی�روش�های�واگذاری

مصوبات�هیأت�واگذاری

مصوبات�شورایعالی�
اجرای�سیاست�های�کلی�
اصل��44قانون�اساسی

مصوبات�هیأت�وزیران

-�دســتورالعمل�احــراز�و�پایــش�اهلیــت�مدیریتــی�در�واگــذاری�ســهام�و�شــرکت�های�مــورد�
واگذاری�

ــل� ــوق�قاب ــای�حق ــت�به ــوه�دریاف ــذاری�و�نح ــاطی�واگ ــام�اقس ــی�نظ ــه�اجرای -�آیین�نام
ــذاری� واگ

-�آیین�نامه�اجرایی�شیوه�قیمت�گذاری�بنگاه�ها�

ــارات�و� ــن�اختی ــر�تعیی ــتمل�ب ــذاری�مش ــای�واگ ــم�قرارداده ــوه�تنظی ــتورالعمل�نح -�دس
تعهــدات�طرفیــن�قراردادهــا،�وثایــق�و�تضمینــات،�شــرایط�فســخ�و�یــا�اقالــه�و�نحــوه�اعمــال�

تخفیفــات�و�جرایــم

ــم� ــا�حج ــه�ب ــد�ک ــان�می�ده ــوق�نش ــار�ف ــات�و�آم ــه�اطالع ــی�ب نگاه
ــرای� ــوص�اج ــتورالعمل�در�خص ــررات�و�دس ــن�و�مق ــی�از�قوانی ــل�توجه قاب
ــه�جنبه�هــای� ــا�ب ــه�قاعدت ــی�اصــل��44مواجــه�هســتیم�ک سیاســت�های�کل
ــی� ــل�ناکام ــه�دلی ــن�آنچ ــد��لیک ــا�پرداخته�ان ــوع�واگذاری�ه ــف�موض مختل
ــا� ــوع�ب ــدن�موض ــه�ش ــت،�آمیخت ــور�اس ــازی�در�کش ــد�خصوصی�س فرآین
چالش�هــای�سیاســی�و�همچنیــن�تفاســیر�متفــاوت�از�قوانیــن�و�مقــررات�از�
ســوی�دولــت�و�مراجــع�قضائــی�اســت�کــه�بعضــا�مغایــر�بــا�مــراد�قانون�گــذار�
ــی� ــون�اساس ــل��44قان ــی�اص ــت�های�کل ــرای�سیاس ــون�اج ــب�قان از�تصوی

می�باشــد�

بــه�عنــوان�مثــال�بخشــودگی�خســارت�تأخیــر�در�پرداخــت�اقســاط�خریــداران�توســط�
هیــأت�واگــذاری،�موضوعــی�اســت�کــه�مــورد�اشــکال�دیــوان�محاســبات�قــرار�گرفتــه�و�
ــارات�بخشــودگی�در� ــذاری�در�خصــوص�اختی ــأت�واگ ــاوت�از�برداشــت�اعضــای�هی متف

چارچــوب�قانــون�اســت�
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فصل�دوم�ـ�موانع�اجرای�صحیح�قانون

سهم�بودجه�شرکت�های�دولتی�نسبت�به�بودجه�کل�کشور�در�سال��13۸۸که�به�نوعی�آغاز�
خصوصی��سازی�به�شمار�می�رفت،�70.4%�بود��روندی�که�تنها�طی�سال��13۸9نزولی�شد�و�
دوباره�اوج�گرفت��تا�اینکه�در�سال��1393سالی�که�می�بایست�سال�پایانی�برنامه�خصوصی�سازی�
در�کشور�باشد�سهم�شرکت�های�دولتی�در�بودجه�به�باالترین�میزان�خود�رسید��این�فراز�و�
فرودها�ادامه�دار�بود�تا�اینکه�در�سال��1399و�با�گذشت��12سال�از�اجرای�قانون�سیاست�های�

کلی�اصل�44می�توان�گفت�نه�تنها�به�نقطه�صفر�بازگشته�ایم�که�حتی�عقب�گرد�هم�داشته�ایم�

منظر�یکم�ـ�مستندات�موانع�اجرا�

��1زمان�اجرای�خصوصی�سازی
در�حالــی�کــه�در�قانــون�اجــرای�اصــل��44قانــون�اساســی�تصریــح�شــده�کــه�فرآینــد�

واگــذاری�تــا�ســال��93پایــان�یابــد،�ایــن�امــر�هنــوز�محقــق�نشــده�اســت�
��2سهم�بودجه�شرکت�های�دولتی�

بودجـه�شـرکت�های�دولتـی�به�بودجـه�دولت�طی�سـال�های�متمـادی�رو�بـه�افزایش�بوده�
اسـت�و�در�بودجه��1400هم�نسـبت�به��1399بالغ�بر�7.۸%�رشـد�داشـته�اسـت

��3سهم�بخش�خصوصی�واقعی�در�واگذاری��ها
ســهم�انــدک�)13%(�بخــش�خصوصــی�واقعــی�از�واگذاری�هــای�انجــام�شــده�و�عمومــا�

واگــذاری�مالکیــت�بــه�جــای�واگــذاری�مدیریــت�انجــام�شــده�اســت�

13 24

پرونده�های�مفتوح�ابطال�واگذاری�در�دیوان�محاسبات

منظر�یکم
مستندات�موانع�اجرا�

منظر�سوم
از�بایدها�ی�موفقیت�تا�
علل�عدم�موفقیت

منظر�دوم
عوامل�و�موانع�اجرا�

منظر�چهارم
عقب�گرد�10ساله
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منظر�دوم�ـ�عوامل�و�موانع�اجرا�

عوامل�موثر�بر�عدم�تحقق�اهداف�خصوصی�سازی�را�می�توان�در�سه�قسمت�طبقه�بندی�کرد
1��عــدم�در�نظــر�گرفتــن�ملزومــات�پیشــینی�خصوصی�ســازی�از�جملــه�آزادســازی�
ــف� ــن�تکلی ــرکت�ها�و�تعیی ــاختار�ش ــالح�س ــری،�اص ــام�تنظیم�گ ــی�نظ ــا،�طراح قیمت�ه
بدهی�هــا�پیــش�از��واگــذاری�و�همــکاری�مدیــران�منصــوب�دولتــی�در�شــرکت�های�در�حــال�

واگــذاری
ــای� ــق�گروه�ه ــن�مصادی ــه�نحــوه�تعیی ــذاری�از�جمل ــد�واگ ــر�فرآین ــرادات�وارد�ب 2��ای
ســه�گانه،�نحــوه�انتخــاب�شــرکت�های�قابــل�واگــذاری�و�فرآینــد�ورود�و��خــروج�آن�هــا�از�لیســت�
واگــذاری،�نحــوه�آماده�ســازی�بنگا�ه�هــا،�تعییــن�روش�واگــذاری�و�مشــکالت�در�قیمت�گــذاری�
ــوه� ــه�نح ــازی�از�جمل ــری�خصوصی�س ــی�و�بازخوردگی ــام�ارزیاب ــای�نظ 3��ضعف�ه
ــر� ــازی�در�نظ ــازوکارهای�توانمندس ــن�س ــده�و��هم�چنی ــذار�ش ــرکت�های�واگ ــر�ش ــارت�ب نظ

گرفتــه�شــده�بــرای�آن�هــا
بدیهــی�اســت�بــا�وجــود�مشــکالت�و�ایــرادات�قابــل�توجــه�در�هر�ســه�بخــش�مورد�اشــاره،�
چالش�هــای�جــدی�در�موضــوع�واگذاری�هــا��پیــش�خواهــد�آمــد�کــه�موجبــات�کاوش�در�ایــن�
موضــوع�را�دو�چنــدان�می�کنــد��امــا�ابطــال�قــرارداد�واگذاری�هــای�صــورت�گرفتــه�نــه��تنهــا�
راهــکار�بهینــه�رفــع�مشــکالت�نیســت�بلکــه�تبعــات�قابــل�توجهــی�بــر�محیــط�کســب�وکار�
نیــز�دارد���در�حــال�حاضــر�حتــی�بــا�پذیــرش�وجــود�ایــرادات�از�ســوی�نظــام�مقرره�گــذاری�و�
اجرایــی�واگذاری�هــا،�بایــد�نــوع�برخوردهــا�و��تصمیمــات�اخیــر�دســتگاه�قضایــی�کشــور�کــه�
منجــر�بــه�ابطــال�واگذاری�هــای�صــورت�گرفتــه�شــده�و�یــا�رونــد�برخــی�دیگــر�از�واگذاری�هــا�

�را�متوقــف�کــرده�اســت،�مــورد�بررســی�قــرار�گیــرد��

منظر�سوم�ـ�از�بایدها�ی�موفقیت�تا�علل�عدم�موفقیت

اهدافی�که�عمال�دولت�ها�
دنبال�کرده�اند

اهداف�قانون�گذار�از�
خصوصی�سازی

• واگذاری�شرکت�های�دولتی�با�رویکرد�رهایی�از�آن�ها•
• کسـب�درآمدهـای�قابل�مالحظـه�و�تامین�کسـری�بودجه�با�•

انجـام�واگذاری�ها

• انتقـال�مالکیـت�و�مدیریـت�سـهام�متعلـق�بـه�دولـت�بـه�•
خصوصـی� بخـش�

• کاهش�تصدی�گری�های�دولت�در�حوزه�اقتصاد•
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منظر�چهارم�ـ�عقب�گرد�10ساله
ســهم�بودجــه�شــرکت�های�دولتــی�بــه�بودجــه�کل�کشــور�گواهــی�روشــن�بــر�موانــع�

اجــرای�برنامــه��خصوصی�ســازی�اســت��

منبع: تابناک

سال
1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

70
.4

8

73
.63

69
.8

4

72
.68

68
.6

68
.5

3

74
.3

3

69
.4

6

74
.3

4

69
.7

8

74

سهم بودجه شرکت های دولتی به بودجه کل کشور در ده سال اخیر )درصد(

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399
)الیحه)

20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

0

 روند بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
طی سال های 1390 لغایت 1399  )مبالغ به هزار میلیارد ریال(

منبع: اظهارنظر دیوان محاسبات کشور نسبت به الیحه بودجه سال 1399 قرائت شده در صحن مجلس شورای اسالمی

عملکرد
قانون

3,551

4,056

4,212

5,221

5,358

6,941

5,971

7,706

6,019

5,874

6,828

6,525
8,005

9,825

8,391

10,248 12,771

17,394

14,839

سال
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فصل�سوم�ـ�موانع�خصوصی�سازی،�آثار�و�تبعات�

ســوای�مــوارد�ناموفــق�در�واگذاری�هــا،�آنچــه�محــل�مناقشــه�شــده،�طرح�هایــی�اســت�
کــه�بخــش�خصوصــی�واقعــی�در�آنهــا�بــه�عنــوان�خریــدار�ورود�کــرده�و�بــا�وجــود�عملکرد�
قابــل�قبــول،�بــه�دلیــل�اختــالف�نظرهــا�و�مداخــالت�حاکمیتــی،�بــا�چالــش�مواجــه�شــده�

اســت��ایــن�چالش�هــا�در�دو�محــور�اصلــی�قابــل�بررســی�اســت��

بخش�یکم�ـ�نحوه�رسیدگی�به�پرونده�واگذاری�های�صورت�گرفته

در�قوانیــن�و�مقــررات�مربــوط�بــه�اجــرای�سیاســت�های�کلــی�اصــل��44قانون�اساســی�
ــا�چگونگــی�تهیــه�و�اعــالم�فهرســت��بنگاه�هــای�مشــمول�واگــذاری،�نحــوه� در�ارتبــاط�ب
ــا،� ــخ�قرارداده ــی،�فس ــای�وکالت ــداران،�واگذاری�ه ــت�خری ــراز�اهلی ــذاری،�اح قیمت�گ
چگونگــی�و�مرجــع��رســیدگی�بــه�هرگونــه�شــکایت�و�اختــالف�مربــوط�بــه�واگذاری�هــا�و�
امثــال�آن�ســازوکارهای�مشــخص�قانونــی�تعییــن�شــده�اســت�کــه�از��جملــه�ایــن�قوانیــن�

و�مقــررات�می�تــوان�بــه�مــوارد�زیــر�اشــاره�کــرد:�
••بندهایــی�از�مــاده��40قانــون�اجــرای�سیاســت�های�کلــی�اصــل��44قانــون�اساســی�
ناظــر�بــه�وظایــف�و�اختیــارات�شــورایعالی�اجــرای��سیاســت�های�کلــی�اصــل��44قانــون�
اساســی�و�هیــأت�واگــذاری�در�مــورد�قیمت�گــذاری،�تعییــن�حقــوق�و�تعهــدات�طرفیــن�
قــرارداد،��شــرایط�واگــذاری�و�فســخ�قــرارداد�در�صــورت�تخلــف�خریــدار�از�انجــام�تعهدات،�

تعییــن�و�احــراز�اهلیــت�مشــتریان�
ــه� ــون�اساســی�راجــع�ب ــی�اصــل��44قان ــون�اجــرای�سیاســت�های�کل ــاده��30قان ••م
تعییــن�مرجــع�»هیــأت�داوری«�تخصصــی�بــرای��رســیدگی�بــه�شــکایات�مربــوط�بــه�هــر�

ــذاری� ــر�واگ ــه�ام ــا�ب ــک�از�تصمیم�ه ی
••آیین�نامه�تشخیص،�انطباق�و�طبقه�بندی�فعالیت�ها�و�بنگاه�های�اقتصادی�

••آیین�نامــه�اجرایــی�نحــوه�طبقه�بنــدی�بنگاه�هــا،�تأییــد�صورت�هــای�مالــی�و�
بازاریابــی�بنگاه�هــای�مشــمول�واگــذاری�

••آیین�نامه�اجرایی�روش�های�واگذاری�
••دســتورالعمل�احــراز�و�پایــش�اهلیــت�مدیریتــی�در�واگــذاری�ســهام�و�شــرکت�های�

مــورد�واگــذاری�
••آیین�نامه�اجرایی�نظام�اقساطی�واگذاری�و�نحوه�دریافت�بهای�حقوق�قابل�واگذاری���

••آیین�نامه�اجرایی�شیوه�قیمت�گذاری�بنگاه�ها��
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دقــت�در�مفــاد�قوانیــن�و�مقــررات�فــوق�بــه�وضــوح�روشــن�می�ســازد�کــه�تشــکیک�در�
مــورد�هریــک�از�فرایندهــای�صــورت�گرفتــه�بایــد�از��مجــرای�ویــژه�خــود�مــورد�بررســی�
قــرار�گیــرد�یــا�اینکــه�حســب�دســتورالعمل�های�مربــوط�بــه�نظــارت،�جرایــم�متناســبی�
ــه� ــی�تر�اینک ــر�و�اساس ــه�مهمت ــرد؛�از�هم ــر�بگی ــدات��در�نظ ــت�تعه ــدم�رعای ــرای�ع را�ب
برابــر�مــواد��20تــا��23قانــون�برنامــه�ســوم�توســعه�)تنفیــذی�در�مــاده��30قانــون��اجــرای�
ــر� ــکایت�در�ام ــالف�و�ش ــه�اخت ــی(�هرگون ــون�اساس ــل��44قان ــی�اص ــت�های�کل سیاس
ــادره� ــه�رأی�ص ــه�البت ــود�ک ــیدگی�ش ــی��رس ــأت�داوری�تخصص ــد�در�هی ــذاری�بای واگ
ــه�در�وزارت�دادگســتری�مســتقر�اســت،�از�ســوی�شــعبه�دادگاه� ــأت�ک ــن�هی توســط�ای
ــعبه��21 ــر�دادگاه�ش ــال�حاض ــه�)در�ح ــوه�قضایی ــس�ق ــط�رئی ــده�توس ــن��ش ــژه�تعیی وی

تهــران�-�شــعبه�بهشــتی(�قابــل�نقــض�یــا�ابــرام�اســت���
ــه� ــود�ک ــاهده�می�ش ــفانه�مش ــوق�متأس ــی�ف ــکام�قانون ــت�اح ــود�صراح ــا�وج ــن�ب لک
دادســتانی�های�اســتانی�و�همچنیــن�برخــی�از�مراجــع�قضایــی�)اعــم�از��دادســرا�و�
ــوان� ــه�عن ــأت�داوری�ب ــی(�پیــش�از�اینکــه�موضــوع�در�هی دادگاه�هــای�کیفــری�و�حقوق
مرجــع�ویــژه�و�تخصصــی�رســیدگی�بــه�هرگونــه�ادعــا�و�شــکایت�مربــوط�بــه�امــر�واگذاری�
رســیدگی��شــود�و�یــا�در�جریــان�اجــرای�ایــن�فرآیندهــای�قانونــی�توســط�مجریــان�آن�
ــگیری�از� ــه�پیش ــف�از��جمل ــن�مختل ــند،�تحــت�عناوی ــیده�باش ــی�رس ــکاب�جرم ــه�ارت ب
وقــوع�جــرم�یــا�حفــظ�حقــوق�عامــه،�همچنیــن�جلوگیــری�از�تضییــع�حقــوق�عمومــی�و�
بیت�المــال�اقــدام�بــه�تعییــن��کارشناســان�رســمی�جدیــد�و�قیمت�گــذاری�مجــدد�کــرده�
و�مبــادرت�بــه�طــرح�دعــوای�کیفــری�علیــه�مجریــان�امــر�خصوصــی�ســازی�یــا��اقامــه�
ــتور� ــواردی�دس ــا�در�م ــد؛�ی ــذاری�می�کنن ــرارداد�واگ ــالن�ق ــرای�بط ــی�ب ــوای�حقوق دع
ــا�حــق� ــر�اینکــه�ســازمان��خصوصــی�ســازی�اجــازه�ی ــی�ب ــی�صــادر�می�شــود�مبن قضای
واگــذاری�وکالتــی�ســهام�مــورد�معاملــه�را�در�صــورت�تخلــف�خریــدار�از�انجــام�تعهــدات�
نداشــته�و�لزومــاً��می�بایــد�قــرارداد�را�فســخ�کنــد��حتــی�در�پــاره�ای�مــوارد�اصــل�واگــذاری�

ــع�می�شــود�� ــد�واق ــورد�تردی ــز�م ــگاه�نی بن
در�برخــی�مــوارد�نیــز�مشــاهده�می�گــردد�مفتــوح�شــدن�برخــی�پرونده�هــای�
واگــذاری�در�هیــأت�داوری�و�طــرح�دعــوی�فســخ�یــا�ابطــال�قــرارداد�از�ســوی�ســازمان�
ــرد�و� ــورت�می�پذی ــاص�ص ــای�خ ــخاص�و�نهاده ــی�اش ــار�برخ ــا�فش ــازی�ب خصوصی�س
بعضــا�بــا�صــدور�آرایــی�مغایــر�بــا�رای�هیــأت�داوری�و�بــدون�توجــه�بــه�آثــار�و�تبعــات�

ــد� ــه�می�یاب ــده�خاتم ــا،�پرون ــال�واگذاری�ه ــار�ابط زیانب
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رویه�ابطال�واگذاری�ها

تسری قوانین 
بنگاه داری دولتی به 

بازار رقابتی

ورود و اظهارنظر 
نهادهای نظارتی به 

پرونده ها قبل از رای 
هیأت داوری

تفسیرهای متعدد 
و متفاوت از 

قوانین و مقررات 
خصوصی سازی

صدور آراء مرجع قضایی بعضا 
مغایر  با آراء هیأت داوری و 
بدون مالحظه تبعات و اثرات 

ابطال واگذاری

ورود  غیرتخصصی 
نمایندگان مجلس و 

صداوسیما به موضوع

فسخ و ابطال 
قراردادهای واگذاری 

توسط دادگاه

تشکیل پرونده برای 
اعضای هیأت واگذاری 
و هیأت عامل سازمان 

خصوصی سازی

توقف روند 
واگذاری های جدید 

توسط دولت
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بخش�دوم�ـ�آثار�و�تبعات�توقف�روند�یا�ابطال�واگذاری�ها

بعضــا�مشــاهده�می�شــود�کــه�توقــف�رونــد�واگــذاری�یــا�ابطــال�قراردادهــای�واگــذاری�به�
دالیلــی�از�جملــه�فشــار�جامعــه�کارگــری�یــا��شــکایت�اشــخاص�دارای�جایگاه�هــای�خــاص�
در�حاکمیــت�)مســتقیم�یــا�بــا�واســطه(�صــورت�گرفتــه�اســت��در�وهلــه�اول�در�اینگونــه�
مــوارد�ایــن�پیــام�صــادر�می�شــود�کــه�بــا��فشــار�می�تــوان�نظــام�تصمیم�گیــری�را�بــه�عقــب�
ــاز� ــده�ب ــای�خصوصی�ش ــر�بنگاه�ه ــی�در�دیگ ــش�و�بی�ثبات ــرای�تن ــه�راه�ب ــد،�بدینگون ران
خواهــد�شــد��از��ســوی�دیگــر�بســیار�بعیــد�اســت�کــه�مشــکالت�خصوصــا�جامعــه�کارگــری�
بــا�برگردانــدن�شــرکت�ها�بــه�دامــن�دولــت�حــل�شــود��مســاله��ناکارآیــی�در�فعالیــت�ایــن�
ــت�و�شــواهد�موجــود�در� ــد�یاف ــت�کاهــش�نخواه ــه�دول ــت�ب ــر�مالکی ــا�تغیی شــرکت�ها�ب
ــد�و� ــی�کار�می�کنن ــیار�پایین ــی�بس ــا�کارآی ــی�ب ــای�دولت ــد��بنگاه�ه ــان�می�ده ــور�نش کش
ایــن�نــوع�مشــکالت�کــه�ریشــه�در�ناکارآیــی�عملکــرد�شــرکت�دارد�بــا��بازگشــت�مالکیــت�

بــه�دولــت�چــه�بســا�بدتــر�نیــز�بشــود��
ــت�در� ــوق�مالکی ــع�حق ــت،�تضیی ــت�اس ــوق�مالکی ــت�حق ــوع�رعای ــر�موض ــه�دیگ نکت

ــت�� ــی�نیس ــل��چشم�پوش ــادگی�قاب ــه�س ــه�ب ــت�ک ــی�اس ــوارد،�موضوع ــه�م اینگون
توقــف�واگــذاری�به�دلیــل�عــدم�ارزش�گــذاری�درســت�کــه�در�بســیاری�مــوارد�مشــاهده�
ــت�� ــتری�اس ــات�بیش ــد�توضیح ــا��نیازمن ــتی�دارد،�ام ــر�درس ــه�ظاه ــز�اگرچ ــردد�نی می�گ
هیچ�کــس�مایــل�بــه�تضییــع�حقــوق�عمومــی�در�واگــذاری�نیســت،�لــذا�همــواره�می�تــوان�
ــر� ــی�شــده�اســت؛�خصوصــا�اگ ــه�کم�نمای ــذاری�صــورت�گرفت ــه�در�ارزش�گ ــرد��ک ــا�ک ادع
یــک�شــرکت�بعــد�از�واگــذاری�بــا�رشــد�ســود�مواجــه�شــود!�اگــر��هــم�بعــد�از�واگــذاری�
ــرای� ــد�اج ــی�در�فرآین ــوان�از�ناکام ــود،�می�ت ــه�ش ــتگی�مواج ــود�و�ورشکس ــول�س ــا�اف ب

ــت�� ــخن�گف ــازی�س خصوصی�س
بایــد�توجــه�داشــت�کــه�موضــوع�ارزش�گــذاری�شــرکت�ها�موضوعــی�صددرصــد�عینــی�
نیســت،�بلکــه�بخشــی�از�آن�ذهنــی�و�مبتنــی�بر��قضاوت�کارشناســی�اســت��یک�کارشــناس�
رســمی�دادگســتری�کــه�وظیفــه�اش�عمدتــا�قیمت�گــذاری�مال�وامــوال�بــه�منظــور�انتقــال�
�آن�هــا�از�یــک�فــرد�بــه�فــرد�دیگــر�بــوده�اســت�و�تخصصــش�تعییــن�قیمــت�ثمــن�انتقــال�
ــزرگ�را� ــک�شــرکت�ب ــه�ی ــد�قیمــت�پای ــار�تولی ــه�اختی ــه�ســطحی�می�رســد�ک اســت،�ب
ــون� ــق�مــاده��42قان ــر�آن�مطاب ــی�آن�را�تعییــن�کنــد���عــالوه�ب داشــته�باشــد�و�ارزش�ذات
ــورایعالی� ــی�را�ش ــون�اساســی�سیاســت�ها�و�خــط�مشــی�های�اجرای ــرای�اصــل��44قان اج
ــذا�نمی�تــوان�اســتراتژی�ابالغــی�مبنــی� سیاســت�های�کلــی�اصــل��44تعییــن�می�کنــد،�ل
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بــر�الــزام�هیــأت�واگــذاری�بــه�اســتفاده�از�همــه�روش�هــا�بــرای�افزایــش�ضریــب�موفقیــت�
ــود��در� ــری�نم ــکیل�و�آن�را�کیف ــده�تش ــرای�آن�پرون ــرده�و�ب ــوال�ب ــر�س ــا�را�زی مزایده�ه
چنیــن�وضعیتــی�هیــچ�کــس�تمایــل�و�انگیــزه�ای�بــرای�خصوصی�ســازی�نخواهــد�داشــت؛�
ــا�پیوســته�احتمــال�ســرزنش�و�تخطئــه� ــت�واگــذاری�پاداشــی�در�کار�نیســت��ام ــرا�باب زی
ــذاری� ــرای�واگ ــزه�ای�ب ــی�انگی ــه�وقت ــی�اســت�ک )احضــار�و�محاکمــه(�وجــود�دارد��طبیع

وجــود�نداشــته��باشــد�بــه�بهانه�هــای�مختلــف�واگــذاری�انجــام�نخواهــد�شــد��
ــازی�و� ــد�خصوصی�س ــه�فرآین ــوان�ب ــود،�نمی�ت ــت�ش ــور�تثبی ــد�در�کش ــن�رون ــر�ای اگ
ــود��در�اقتصــادی� ــن�ب ــت��خوش�بی ــار�دول ــود�در�اختی ــای�موج ــی�در�بنگاه�ه ــود�کارآی بهب
کــه�بــه�شــدت�نیازمنــد�رشــد�اقتصــادی�از�محــل�رشــد�بهــره�وری�اســت،�ایــن�امــر�بســیار�
ناامیــد�کننــده��اســت�و�پیامدهــای�بلندمــدت�آن�بــرای�رفــاه�جامعــه�خطرناک�تــر�از�چیــزی�
اســت�کــه�بــه�نظــر�می�رســد��لــذا�بیــم�آن�مــی�رود�کــه�بخــش��دولتــی�کمــاکان�غیربهــره�ور�
و�نــاکارآ�بمانــد�و�ســرمایه�گذار�بخش�خصوصــی�نیــز�انگیــزه�ای�بــرای�مشــارکت�بــا�دولــت�

نداشــته�باشــد��

13 246 5

تضییع�حقوق�
مالکیت بی�انگیز�گیناکارآیی

انتقال�به�گروه�
شرکت�های�
غیرقابل�
واگذاری

عدم�تحقق�
سیاست�های��
کلی�اصل44

تبعات�توقف�و�ابطال�واگذاری�ها

بی�ثباتی

باز�شدن�
راه�تنش�و�
بی�ثباتی�در�

دیگر�بنگاه�های�
خصوصی�شده

تضییع�حقوق�
مالکیت�

سرمایه�گذار�
بخش�خصوصی�
و�عدم�امنیت�
سرمایه�گذاری

تشکیل�لیست�
بلند�درخواست�
انتقال�به�گروه�
سوم�مشتمل�
بر�شرکت�های�
غیرقابل�
واگذاری

عدم�رفع�
مساله�ناکارآیی�
در�فعالیت�این�
شرکت�ها�با�
تغییر�مالکیت�

به�دولت

عدم�وجود�
انگیزه�برای�
سرمایه�گذاران�
جدید�بخش�
خصوصی

عدم�کوچک�
سازی�دولت�و�
تحقق�اهداف�
سیاست�های�
کلی�اصل�44
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فصل�چهارم�ـ�نقطه�نظرات�صاحب�نظران�

بررســی�آراء�و�نظــرات�مدیــران�عالــی�اقتصــاد�در�ســه�قــوه�و�همچنیــن�نماینــدگان�
بخــش�خصوصــی،�بیانگــر�دو�موضــوع�اساســی�اســت:�نخســت�اینکــه�عمــوم�واگذاری�های�
صــورت�گرفتــه،�کارایــی�الزم�را�نداشــته�و�اهــداف�خصوصی�ســازی�را�محقــق�نکرده�اســت�
و�دوم�اینکــه�معــدود�واگذاری��هــای�موفــق�بــه�بخــش�خصوصــی�هــم�بــا�مداخلــه�برخــی�
نهادهــا�متوقــف�یــا�ابطــال�شــده�کــه�اعتمــاد�ســرمایه�گذار�و�فعــال�بخــش�خصوصــی�را�

بــه�محــاق�بــرده�اســت��

یک:�نقطه�نظرات�بخش�خصوصی

••شــأن�قانــون�اجــرای�اصــل��44قانــون�اساســی�در�حــد�
ــزول� ــه�جــای�واگــذاری�مدیریــت�ن انتقــال�مالکیــت�ب

پیــدا�کــرده�اســت�

ــان� ــی�نش ــه�دولت ــارات�و�بودج ــاالنه�اعتب ــش�س ••افزای
ــت� ــوده�اس ــد�نب ــا�هدفمن ــه�واگذاری�ه ــد�ک می�ده

ــر�عکــس�نیــت�اصلــی�قانونگــذار،�توســعه�مدیریــت� ••ب
خصوصــی،�اولویــت�واگذاری�هــا�قــرار�نگرفتــه�و�قدمــی�
در�راســتای�کوچک�ســازی�دولــت�برداشــته�نشــده�

اســت��

سیاســت�های� تصویــب� از� ســال� �12 گذشــت� بــا� ••
ــری�و� ــم�رهب ــام�معظ ــه�مق ــرای�آن�ن ــل��44و�اج اص
ــرای� ــه�نحــوه�اج ــک�از�مســئوالن�نســبت�ب ــه�هیچ�ی ن

ــد� ــت�ندارن ــون�رضای قان

ــوه� ــا�و�نح ــر�در�رویکرده ــرای�تغیی ــت�ب ــروری�اس ••ض
اجــرای�قانــون�خصوصی�ســازی،�تصمیــم�عاجلــی�

ــود�� ــه�ش گرفت

غالمحسین شافعی
رئیس اتاق ایران و دبیر 

شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی

�نزول�شأن
اصل�44
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ــد� ــه�رون ــی�ک ــذاری�زمان ــه�واگ ــاخت�های�اولی ••زیرس
ــود� ــم�نب ــد،�فراه ــاز�ش ــازی�آغ خصوصی�س

••دولــت�بــه�تدریــج�بــه�ســمت�رد�دیــون�خــود�از�طریــق�
ــت� واگذاری�هــا�رف

••غفلــت�در�مهیــا�کــردن�بســترهای�قانونــی،�باعــث�شــد�
قطــار�خصوصی�ســازی�از�ریــل�خــارج�شــود�

ــق�واگــذاری� ــون�از�طری ــا�ممنوعیــت�رد�دی ••مجلــس�ب
ــه�معنــای� ــوده�کــه�خصوصی�ســازی�ب ــه�دنبــال�آن�ب ب

واقعــی�خــود�اتفــاق�افتــد�

••وضــع�و�نــگاه�مقــام�معظــم�رهبــری�نســبت�بــه�اهمیت�
خصوصی�ســازی�تغییــری�نکــرده�و�بایــد�ایــن�موضــوع�

در�بهتریــن�شــرایط�خــود�عملیاتــی�شــود��

بـه�تعداد�یـا�درصـد�پرونده�هایی�کـه�امروز�برای�رسـیدگی�
در�اختیـار�هیـأت�داوری�قرار�گرفته،�نـگاه�نکنید��اگر�حتی�
یـک�مـورد�از�پرونده�هـای�مربوط�به�واگذاری�دچار�مشـکل�
شـده�و�ابطـال�شـود،�اثـرات�زیان�بـار�بسـیاری�بـر�تمامـی�
واگذاری�هـای�انجـام�شـده�و�محیـط�کسـب�وکار�کشـور�

خواهد�داشـت��

قبــال� دولــت� دیــــون� رد� قالــب� در� واگذاری�هــا� ••
امکانپذیــر�بــوده،�لیکــن�بـــا�اصـــالح�مـــاده��6قانـــون�
تــــا�ســــال�93،�رد�دیـــون�به�طـور�کامــــل�ممنــوع�
و�مقــــرر�شــــد�صددرصــد�واگذاری�هــــا�بــه�بخــــش�
خصوصــــی�واقعــی�انجــــام�شــــود��و�لــذا�ایــن�نقطــه�

شــروع�چالــش�در�واگذاری�هــا�بــوده�اســت�

بازگشــت� بــا� کــه� دارد� وجــود� تضمینــی� چــه� ••
شــرکت�های�واگــذار�شــده�بــه�دولــت،�مشــکالت�

برطــرف�شــود؟ آن�هــا� کارکنــان� و� ایشــان�

حمیدرضا فوالدگر
رئیس سابق کمیسیون اصل 
44 مجلس شورای اسالمی و 
رئیس شورای راهبری بهبود 

محیط کسب وکار

آماده�نبودن�
بسترهای�قانونی

محمد قاسمی
رئیس مرکز پژوهش های اتاق 

ایران

آثار�زیانبار
ابطال

محسن عامری
مدیر دبیرخانه شورای گفت وگوی 

دولت و بخش خصوصی

چالش�واگذاری�به�
بخش�خصوصی
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روایت�آمارها

منبع: گزارش سازمان خصوصی سازی

400,000
میلیارد ریال

سهم رد دیون از مجموع 
واگذاری های انجام شده تا 

سال 93

اصالح ماده 6 قانون
از سال 1393 با اصالح ماده 6 قانون 

سیاست های کلی اصل 44 و الزام به حضور 
100 درصدی بخش خصوصی، موضوع رد دیون 

به طور کامل ممنوع شد

خالصه�وضعیت�بنگاه�هاي�واگذار�شده،�خارج�شده�از�فهرست�و�در�حال�
واگذاری�از�سال��1380لغایت�1399/09/30-�از�نظر�تعداد

جمع کل

درصد نسبت به کل جمع کل عنوان

%44 887 فروش

مل
 کا

وج
خر

 و 
ري

ذا
واگ

%10 200 انحالل، تحصیل، 
ورشکسته

%30 609 انتقال به گروه 3

%84 1696 جمع

%16 323
بنگاه های باقیمانده در برنامه سال 1399 

)بنگاه های در حال واگذاری(

%100 2019
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نحوه انتخاب 
شرکت های قابل 

واگذاری و فرآیند 
ورود و خروج آن ها 
از لیست واگذاری

 ضعف های نظام
 ارزیابی و بازخوردگیری 

خصوصی سازی از 
جمله نحوه نظارت بر 

 شرکت های واگذار
شده

 عدم در نظر
گرفتن ملزومات 

پیشینی خصوصی سازی 
از جمله آزادسازی 

قیمت ها و طراحی نظام 
تنظیم گری

نحوه آماده سازی 
بنگاه ها، تعیین 
روش واگذاری، 

قیمت گذاری و شیوه 
انتخاب خریدار

ایرادات تعیین 
مصادیق گروه های 

سه گانه شرکت های 
قابل واگذاری

سازوکارهای 
انگیزشی در نظر 
گرفته شده برای 

طرح ها

عوامل مؤثر بر 
عدم تحقق اهداف 

خصوصی سازی

دو:�نقطه�نظرات�دولت�

ــا�و� ــی�خط ــر�قانون ــرای�ه ــد�اج ــن�اســت�در�رون ••ممک
اشــتباه�رخ�دهــد�امــا�ایــن�بــه�معنــای�زیرســوال�بــردن�

کلیــت�ماجــرا�نیســت�

••در�رونــد�بررســی�پرونده�هــای�واگــذاری�چالشــی،�
می�تــوان�اشــتباهاتی�کــه�رخ�داده�را�اصــالح�کــرد�
امــا�بــا�ابطــال�کامــل�قراردادهــا،�بــه�نتیجــه�نخواهیــم�

ــید� رس

••بایــد�در�حــد�خطــا�و�اشــتباهی�کــه�صــورت�گرفتــه�بــا�
آن�برخــورد�کــرد�و�نــه�بیشــتر�

••آسیب�شناســی�و�بررســی�دقیــق�ابعــاد�خصوصی�ســازی�
بــرای�کمــک�بــه�اجــرای�دقیــق�آن�ضروری�اســت�

فرهاد دژپسند
وزیر امور اقتصادی و دارایی 

و رئیس شورای گفت وگو

ضرورت�تدبیر�
در�رسیدگی�
به�پرونده�های�

چالشی
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••ارزش�واگذاری�های�انجام�شده�در�قالب�خصوصی�سازی�برابر�
با��190هزار�میلیارد�تومان�است�که��67هزار�میلیارد�تومان�

آن�به�بخش�خصوصی�واقعی�واگذار�شده�است�

ــش�شــده�اند� ــروز�دچــار�چال ــه�ام ــی�ک ••ســهم�پرونده�های
ــک� ــده،�ی ــذار�ش ــای�واگ ــداد�کل�مجموعه�ه ــر�تع از�نظ

ــود�� ــرآورد�می�ش ــد�ب درص

••از�سهم�مربوط�به�بخش�خصوصی�واقعی��16هزار�و��۸00
میلیارد�تومان�آن�از�آغاز�اجرا�قانون�تا�سال��91واگذار�شده�و�
�50هزار�میلیارد�تومان�آن�از��91تا�به�امروز�انجام�شده�است�

•••هجمه�هایی�که�علیه�سازمان�خصوصی�سازی�درباره��7پرونده��
در�دست�بررسی�وجود�دارد،�غیرمنطقی�است�

سه:�نقطه�نظرات�قوه�قضائیه
�

••آسیب�شناســی�و�یافتــن�راهــکار�بــرای�حــل�مشــکالت�
مربــوط�بــه�خصوصی�ســازی�ضــرورت�دارد�

••سـهم�شـاکی�دولتـی�در�پرونده�هایـی�که�برای�بررسـی�
در�اختیـار�قـوه�قضائیـه�قـرار�گرفته�اسـت�53%،�سـهم�
نماینـدگان�مجلـس�23%،�دادسـتانی�ها�15%،�رقبا��%5

و�خریـداران�2%�بوده�اسـت�

••عللــی�کــه�در�پرونده�هــا�مطــرح�شــده�نیــز�بــه�ترتیــب�
ــدم� ــب،�ع ــذاری�مناس ــدم�قیمت�گ ــروش�ارزان�و�ع ف
اجــرای�تعهــدات�واگــذاری�و�عــدم�اهلیــت�بــوده�اســت�

••دســتگاه�قضائــی�بــرای�رســیدگی�دقیــق�پرونــده�
دارد� آمادگــی�کامــل� ابطــال� واگذاری�هــای�در�حــال�

••قــوه�قضائیــه�برحمایــت�از�ســرمایه�گذاران�بخــش�
خصوصــی�تاکیــد�دارد��

محمد مصدق
معاون حقوقی و امور مجلس 

قوه قضائیه

آسیب�شناسی�
واگذاری�ها

حسن عالئی
عضو هیأت عامل سازمان 

خصوصی سازی

�هجمه�ها�علیه�
سازمان�خصوصی�

سازی
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••در�آسیب�شناسی�و�بررسی�مجموعه�عللی�که�موجب�شده�
روند�خصوصی�سازی�مختل�شود،�ضرورت�دارد�روند�فعالیت�
همه�بخش�ها�و�دستگاه�های�مربوط�به�درستی�بررسی�شود�

••یکی�از�مهم�ترین�موضوعاتی�که�باید�مورد�توجه�قرار�بگیرد�
استفاده�از�بدنه�کارشناسی�خبره�در�سازمان�خصوصی�سازی�
و�همچنین�وجود�افراد�صاحب�نظر�و�متعهد�در�هیأت�داوری�

است�

••حضور�افراد�با�تجربه�و�مدیریت�قاطع�در�این�بخش�می�تواند�
به�پیشبرد�اهداف�خصوصی�سازی�کمک�کند.

چهار:�نقطه�نظرات�مجلس�

••آسیب�شناســی�و�شــناخت�معضــالت�مربــوط�بــه�
دارد�� ضــرورت� واگذاری�هــا�

••کمیتــه�ای�بــا�حضــور�نماینــدگان�دســتگاه�های�مربــوط�
تشــکیل�شــود�و�زوایــای�ایــن�مســئله�را�به�طــور�کامــل�

و�جامــع�بررســی�کنند��

••اگــر�نیــت�اصلــی�در�واگــذاری،�بهبــود�و�احیــای�
واحدهــای�صنعتــی�اســت،�پــس�بایــد�بــه�جــای�
ــا� ــیم�ت ــری�باش ــای�دیگ ــال�راهکاره ــه�دنب ــروش�ب ف
تعهــدات�خریــدار�را�روی�احیــای�واحــد�صنعتــی،�

معطــوف�کنیــم�

محمدباقر الفت
معاون پیشگیری از جرم قوه 

قضائیه

ضرورت�مدیریت�
قاطع�در�خصوصی�

سازی

عزت اهلل اکبری 
تاالرپشتی

رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس

فروش�به�جای�
واگذاری!

محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصاد 

مجلس

تشکیل�کمیته�
تخصصی
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فصل�پنجم�ـ�واگذاری�های�چالشی

ــول� ــل�قب ــا�را�قاب ــه�در�واگذاری�ه ــن�مجموع ــرد�ای ــازی�عملک ــازمان�خصوصی�س س
عنــوان�می�کنــد�و�مــوارد�چالش�برانگیــز�را�ناچیــز�می�دانــد��در�گــزارش�ســازمان�
ــا«� ــای�واگذاری�ه ــازی�و�برنامه�ه ــی�خصوصی�س ــوان�»آسیب�شناس ــا�عن ــازی�ب خصوصی�س
کــه�در�دی�مــاه��99تهیــه�شــده،�آمــده�اســت:�»ورود�نهادهــا�و�دســتگاه�های�گوناگــون�بــه�
فرآینــد�خصوصی�ســازی،�فاقــد�توجیــه�بــوده�و�بــه�طــور�جــدی�موجــب�اخــالل�و�کنــدی�
ــن،� ــای�کاری�ناام ــک�فض ــکل�دهی�ی ــا�ش ــت�و�ب ــده�اس ــازی�ش ــد�خصوصی�س در�رون
ــا� موجــب�دلســردی�دســت�اندرکاران�ایــن�برنامــه�اقتصــادی�شــده�اســت��حــال�آنکــه�ب
توجــه�بــه�شــاکله�مدنظــر�قانــون،�مســئولیت�رســیدگی،�اظهارنظــر�و�اتخــاذ�تصمیــم�در�
مــورد�شــکایات�از�هــر�یــک�از�تصمیمــات�در�امــر�واگــذاری،�بــا�هیــأت�داوری�اســت�«

ــی� ــازی�های�چالش ــت:�»خصوصی�س ــده�اس ــزارش�آم ــن�گ ــری�از�ای ــش�دیگ در�بخ
ــداد�1%�کل� ــر�تع ــا�و�از�نظ ــر�ارزش�3%�ارزش�کل�واگذاری�ه ــر�از�نظ ــال�های�اخی در�س
بنگاه�هــای�واگــذار�شــده�را�بــه�خــود�اختصــاص�داده�اســت،�امــا�تمــام�تمرکــز�و�توجــه�
رســانه�ها�روی�همیــن�واحدهــای�چالشــی�اســت�و�کل�عملکــرد�و�واگذاری�هــای�دولــت�
ــا،� ــز�شــرکت�های�چالشــی�از�کل�واگذاری�ه ــا�وجــود�ســهم�ناچی ــی�رود��ب ــر�ســوال�م زی
ایــن�امــر�در�ســایه�فضــای�تبلیغاتــی�و�رســانه�ای�گســترده�و�منفــی�منجــر�بــه�واگرائــی�
در�بیــن�دســتگاه�ها،�در�حمایــت�از�اصــل�فرآینــد�خصوصی�ســازی�بــه�عنــوان�یــک�الــزام�

اقتصــادی،�شــده�اســت�«

برخی�واگذاری�های�چالشی

17

28

39

410

6

511

کشت و صنعت و دامپروری مغان

بین المللی مهندسی ایران )ایریتک( تولید تجهیزات سنگین هپکو

پتروشیمی بیستون

ماشین ســازی تبریــز )ماشین ســازی، 
ــی( ــل گل ــالک ائ ــری و ام ریخته گ

ایران ایرتور

حمل ونقل بین المللی خلیج فارسکشت و صنعت نیشکر هفت تپه

تراورس

توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس پاالیش نفت کرمانشاه
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فصل�ششم�نتیجه�گیری�و�پیشنهادات

بــه�اســتناد�برآینــد�موضوعــات�طــرح�شــده�و�بررســی�نمونــه�طــرح،�می�تــوان�نتایجــی�
را�بــه�شــرح�زیــر�اســتخراج�کــرده�و�پیشــنهاداتی�را�هــم�ارائــه�کــرد:

��1جمع�بندی�و�نتایج

بزرگتر�شدن�اقتصاد�
دولتی

نیاز�به�آسیب�شناسی

�12سال�بی�حاصل،�نقطه�
سرخط!

بازنگری�در�نحوه�ورود�
مراجع�قضایی

دلسردی�بخش�
خصوصی

رویــه�کنونــی�برخــورد�بــا�خصوصی�ســازی،�بــه�معنــای�توقــف�و�
ــد�� ــر�می�کن ــر��و�ناکارآمدت ــا،�اقتصــاد�را�دولتی�ت ابطــال�واگذاری�ه

ــد�خصوصی��ســازی�آسیب�شناســی�نشــده�و�بســتر� ــی�رون ــا�زمان ت
ــود،� ــم�نش ــی�فراه ــی�واقع ــه�بخــش�خصوص ــذاری�ب ــق�واگ تحق

ــود� ــن�نمی�ش ــل��44تامی ــداف�اص اه

ــی�اصــل� ــون�سیاســت�های�کل ــالغ�قان ــا�گذشــت�12ســال�از�اب ب
44،�تغییــر�محسوســی�مبنــی�بــر�افزایــش�ســهم�بخــش�خصوصی�
واقعــی�در�اقتصــاد�دیــده�نمی�شــود��لــذا�حاکمیــت�بایــد�از�
ــرمایه�گذاران�بخــش� ــت�س ــام�مراحــل�تشــویق�و�حمای ــدا�تم ابت
ــر� ــد��ه ــا�را�شــروع�کن ــرای�مشــارکت�در�واگذاری�ه خصوصــی�ب

ــت�� ــده�اس ــته�ش ــخت�تر�از�گذش ــیار�س ــار�بس ــد�این�ب چن

ــه� ــیدگی�ب ــرای��رس ــی�ب ــع�قضای ــن�و�مراج ــوه�ورود�ضابطی نح
ــان� ــات�ایش ــوده�و�تصمیم ــل�ب ــل�تام ــا�قاب ــوع�واگذاری�ه موض
ــی�جنبه�هــای� ــدون�ارزیاب ــأت�داوری�و�ب ــا�آراء�هی ــر�ب بعضــا�مغای
اقتصــادی�و�اجتماعــی�آن�و�ابطــال�واگذاری�هــا،�پیامدهــای�

ــذارد� ــب�وکار�می�گ ــط�کس ــاد�و�محی ــر�اقتص ــی�ب نامطلوب

ادامــه�رونــد�تعلیــق�و�ابطــال�واگذاری�هــا�هیــچ�تمایــل�و�
ســرمایه�گذاران� اعتمــاد� و� خصوصی�ســازی� بــرای� انگیــزه�ای�

بخــش�خصوصــی�بــه�دولــت�نمی��گــذارد��
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��2پیشنهادات
1-�بــه�منظــور�تعییــن�تکلیــف�پرونده�هــای�واگــذاری�چالشــی�فعلــی،�کارگروهــی�موقــت�از�نماینــدگان�
ســران�ســه�قــوه�بــه�همــراه�اتاق�ایــران�بعنــوان�نماینــده�بخــش�خصوصی�بــا�تفویض�اختیــار�قانونی�تشــکیل�
گــردد�تــا�ضمــن�بــرون�رفــت�از�وضعیــت�موجــود�تــا�قبــل�از�پایــان�کار�دولــت�دوازدهــم�و�تعییــن�تکلیــف�
ــازی� ــد�خصوصی�س ــرد�فرآین ــا�و�پیش�ب ــه�واگذاری�ه ــای�ادام ــت�ها�و�راهکاره ــی،�سیاس ــای�چالش پرونده�ه

در�کشــور�بــرای�آینــده�را�تبییــن�نمایــد�
ــه� ــه�ابطــال�برخــی�پرونده�هــای�واگــذاری�توســط�دادگاه�و�ســپس�اقــدام�خریــداران�ب ــا�توجــه�ب 2-�ب
اســتفاده�از�ظرفیــت�مــاده��477قانــون�آییــن�دادرســی�کیفــری،�پیشــنهاد�می�شــود�تــا�قبــل�از�تصمیم�گیری�
و�اعــالم�رای�توســط�رئیــس�محتــرم�قــوه�قضائیــه،�اطالعــات�دقیــق�و�جامــع�و�کارشناســی�شــده�از�ایــن�
ــع� ــر�مراج ــو�و�دیگ ــورای�گفت�وگ ــه�در�ش ــوه�قضائی ــدگان�ق ــوی�نماین ــی�آن�از�س ــرات�تبع ــا�و�اث پرونده�ه

ذیربــط�در�اختیــار�رئیــس�قــوه�قــرار�گیــرد�
3-�ورود�و�اظهــار�نظــر�نهادهــاي�نظارتــي�و�مراجــع�و�مقامــات�قضایــي�بــه�امــر�واگــذاري،�پــس�از�طــي�
کامــل�ســازوکارها�و�فرآیندهــاي�تعریــف�شــده�قانونــي�)خصوصــاً�صالحیــت�رســیدگي�هیــأت�داوري�موضوع�

مــاده��30قانــون�اصــل�44(�صــورت�پذیــرد�
4-�هیــأت�داوري�مرجــع�فصل�الخطــاب�رســیدگي�بــه�دعــاوي�خصوصي�ســازي�باشــد�و�درصــورت�نیــاز�
بــه�تجدیدنظــر،�راي�داوري�بعنــوان�شــعبه�بــدوي�منظــور�شــده�و�صــدور�راي�تجدیدنظــر�بــه�شــعب�دادگاه�

تجدیدنظــر�بــا�حضــور�ســه�قاضــي�مطلــع�بــا�امعــان�نظــر�بــه�رأي�هیــات�داوري�ارجــاع�گــردد�
5-�ســازمان�خصوصی�ســازی�در�اســرع�وقــت�نســبت�بــه�تهیــه�دســتورالعمل�مشــخصي�بــراي�تعییــن�
تکلیــف�وضعیــت�مالــي�شــرکت�ها�پــس�از�فســخ�یــا�ابطــال�قــرارداد�واگــذاري�)نظیــر�انجــام�حسابرســي�
ویــژه�پیــش�از�تصــرف�شــرکت�توســط�دولــت(�اقــدام�نمایــد�تــا�ضــرر�و�زیانــي�متوجــه�حقــوق�خریــداران�و�
ســرمایه�گذاران�بخــش�خصوصــي�نشــود�و�در�صــورت�وارد�شــدن�زیــان�بــه�ایشــان،�نحــوه�جبــران�و�تأدیــه�

ضــرر�و�زیــان�وارده�مشــخص�باشــد�
6-�در�صورتــی�کــه�طبــق�تشــخیص�هیــأت�داوری،�ایــراد�وارده�بــه�قــرارداد�واگــذاری�ناشــی�از�قصــور�
خریــدار�نباشــد�)نظیــر�شــرکت�کشــت�و�صنعــت�مغــان(،�بــا�توجــه�بــه�حقوقــی�شــرعی�و�قانونــی�مالکیــت�
خریــدار،�در�اصــل�واگــذاری�بنــگاه�توســط�مراجــع�قضائــی�خللــی�وارد�نشــود�و�ایــرادات�احتمالــی�در�رونــد�

واگــذاری�توســط�ســازمان�خصوصی�ســازی�یاهیــأت�واگــذاری�بــه�صــورت�مســتقل�بررســی�گــردد��
ــي� ــازه�زمان ــداران�و�ســرمایه�گذاران�بخــش�خصوصــي،�ب ــه�منظــور�حفــظ�حقــوق�مالکیــت�خری 7-�ب
مشــخص�و�محــدودي�طبــق�قانــون�بــراي�نهادهــاي�نظارتــي�تعییــن�شــود�تــا�در�همــان�محــدوده�زمانــي،�
فرصــت�رســیدگي�بــه�پرونده�هــاي�واگــذاري�از�حیــث�قیمــت،�اهلیــت�خریــداران�و�امثالهم�را�داشــته�باشــند�
)بعنــوان�مثــال�حداکثــر��1ســال�پــس�از�واگــذاري(��بدیــن�ترتیــب�پــس�از�پایــان�مهلــت�مذکــور،�تهدیــدي�
از�منظــر�تغییــر�سیاســت�هاي�دولــت�و�حاکمیــت�و�فســخ�قــرارداد�یــا�ابطــال�واگذاري�هــا�متوجــه�خریــداران�

ــود� ــرمایه�گذاران�نش و�س
8-�رویکــرد�صداوســیما�در�خصــوص�رســیدگي�کارشناســی�و�حرفه�ای�به�موضــوع�قراردادهــاي�واگذاري،�
فســخ�و�یــا�ابطــال�آنهــا�بازتعریــف�شــود�و�فرصــت�اظهارنظــر�بــه�ســرمایه�گذاران�بخش�خصوصــي�در�رســانه�
ــر� ــی�در�ام ــی�-�تبلیغات ــای�فرهنگ ــه�فعالیت�ه ــالح�نظام�نام ــا�اص ــد�ب ــوع�می�توان ــن�موض ــد��ای ــم�آی فراه
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ــون�اساســی(،� ــون�اجــرای�سیاســت�های�کلــی�اصــل��44قان واگذاری�هــا�)موضــوع�تبصــره��1بنــد�الــف�قان
تبدیــل�بــه�یــک�تکلیــف�بــرای�ســازمان�صداوســیما�شــود�و�گــزارش�آن�نیــز�بــه�صورت�مســتمر�توســط�این�

ســازمان�بــه�مراجــع�ذیصــالح�قانونــی�ارائــه�شــود�
9-�بــــا�توجه�بــــه�عضویت�نمایندگان�دســتگاه�هاي�نظارتي�و�مجلس�شــوراي�اســالمي�در�شـــورایعالي�
اجــراي�سیاســت�هاي�کلــي�اصـــل��44قانــون�اساســي،�نظــارت�عالیــه�و�تــالش�بــراي�حفــظ�بیت�المــال�و�
حقــوق�عامــه�توســط�ایشــان�از�طریــق�مشــارکت�فعــال�در�تصمیمــات�و�مصوبــــات�شــورایعالــــي�و�قبل�از�
واگذاري�هــا�محقــــق�شــــود��در�غیــر�اینصــورت�می�بایســت�بــا�اصالح�قانــون،�نماینــدگان�نهادهــاي�نظارتي�
بــه�عضویــت�هیــأت�واگــذاري�درآینــد�تــا�نظارت�هــاي�پیشــیني�قبــل�از�واگــذاري�بــه�بخــش�خصوصــي�

توســط�ایشــان�صــورت�پذیــرد�
10-�بــه�منظــور�جلوگیــري�از�بــروز�چالش�هــاي�مشــابه�در�قراردادهــاي�واگــذاري�در�آینــده�و�پیشــگیري�
از�فســخ�و�ابطــال�واگذاري�هــاي�دیگــر�کــه�موجــب�زیــان�هــردو�طــرف�قــرارداد�و�از�بیــن�رفتــن�ســرمایه�هاي�
ملــي�خواهــد�شــد،�ســازمان�خصوصي�ســازي�گــزارش�جامعــي�از�مشــکالت�و�چالش�هــاي�بوجــود�آمــده�
تاکنــون�بــه�همــراه�پیشــنهادات�بایســته�جهــت�اصــالح�قوانیــن�و�مقــررات�تهیه�نمایــد�و�بــراي�تصمیم�گیري�

و�اقدامــات�متعاقــب�در�اختیــار�مراجــع�مختلــف�حاکمیتــي�و�همچنیــن�بخــش�خصوصــي�قــرار�دهد�
11-�جهــت�بهبــود�فرآینــد�اهلیت�ســنجي�متقاضیــان�خریــد،�از�مشــارکت�و�ظرفیــت�اتاق�هــاي�بازرگاني�

و�تشــکل�هاي�اقتصــادي�بخش�خصوصــي�اســتفاده�شــده�و�بــه�راهبردهــاي�ارائــه�شــده�اعتمــاد�شــود�
12-�ســازمان�خصوصی�ســازی�در�اســرع�وقــت�نســبت�بــه�تدویــن�پیش�نویــس�اصــالح�قانــون�و�مقــررات�
ــا�تدویــن�آئیــن�نامه�هــای�مــورد�نیــاز�اقــدام�نمایــد��موضوعاتــی�نظیــر�فرآینــد� ــه�اصــل��44و�ی مرتبــط�ب
اصــالح�ســاختار�پیــش�از�واگــذاری،�متنوع�ســازی�روش�هــای�واگذاری،�نحــوه�نظارت�پــس�از�واگــذاری،�روش�
دادرســی�واگذاری�هــا،�شــیوه�قیمت�گــذاری�بنگاه�هــا�و�نحــوه�پرداخــت�اقســاطی،�تعییــن�تکلیــف�مطالبــات�
دولتــی�از�شــرکت�های�قابــل�واگــذاری�)نظیــر�مالیــات�و�بیمــه(�پیــش�از�واگــذاری،�در�اولویــت�می�باشــند�

13-�بــا�توجــه�بــه�شــرایط�اقتصــادی�فعلــی�و�تحریم�هــای�بین�المللــی�و�محیــط�نامســاعد�کســب�وکار�
در�کشــور،�چنانچــه�خریــداران�مشــمول�تاخیــر�در�پرداخــت�اقســاط�شــدند،�بتواننــد�بــا�ارائــه�ادلــه�موجــه�
مبنــی�بــر�بــروز�عوامــل�خــارج�از�اختیــار،�و�همچنیــن�تســویه�کامــل�اصــل�و�فــرع�اقســاط�مربوطــه،�بتواننــد�

از�بخشــودگی�تمــام�یــا�بخشــی�از�خســارت�تاخیــر�تادیــه�برخــوردار�شــوند��
ــه�مشــوق�های�قانونــی�و�مقرراتــی�از�ســوی�دولــت�و�مجلــس،�بنگاه�هــای�واگــذار�شــده�از� ــا�ارائ 14-�ب
حداکثــر�حمایــت�و�کمــک�جهــت�ادامــه�فعالیــت�خــود�و�حفــظ�شــرایط�و�اشــتغال�شــرکت�خریداری�شــده�
برخــوردار�شــوند��بــه�طــور�مثــال�رســیدگی�های�مالیاتــی�و�تامیــن�اجتماعــی�ایشــان�بــا�ســرعت�و�ســهولت�
ــا�اولویــت�رســیدگی�در�دســتور�کار�نهادهــای� ــا�مســائل�و�مشــکالت�ایشــان�ب مناســب�انجــام�پذیــرد��و�ی

مرتبــط�نظیــر�ســتاد�تســهیل�و�رفــع�موانــع�تولیــد�در�ســطوح�اســتانی�و�ملــی�قــرار�گیــرد�
ــه� ــیله�ارائ ــه�وس ــازی�ب ــازمان�خصوصی�س ــط�س ــرکت�ها�توس ــذاری�ش ــس�از�واگ ــای�پ 15-�نظارت�ه
گزارش�هــای�یکســان�و�اســتاندارد�از�مقایســه�عملکــرد�شــرکت�ها�قبــل�و�بعــد�از�واگــذاری�صــورت�پذیرفتــه�
و�گزارش�هــای�مربوطــه�از�طریــق�یــک�ســامانه�در�دســترس�مراجــع�قانونــی�از�جملــه�نهادهــای�نظارتــی�و�یا�
حتــی�در�دســترس�عمــوم�قــرار�گیــرد��ضمــن�آنکــه�بــه�طــور�کلــی�می�بایســت�نظارت�هــا�بــا�رویکــرد�فســخ�
و�ابطــال�قراردادهــا�بــه�نظــارت�بــا�رویکــرد�حفــظ�شــرکت�در�بخــش�خصوصــی�و�حمایــت�از�ســرمایه�گذاران�
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